قـاىـٌْ زقـه ( )7لطي٘ 2019
بشـأٌ محـآـ٘ اللػـــ٘ العسبٔــ٘
أمري دّل٘ قطـس ،

حنً متٔه بً محد آل ثاىٕ
بعد االطالع عل ٙالدضتْز ،
ّعل ٙمشسّع القاىٌْ املقدو مً دللظ الْشزا، ٛ
ّبعد أخر زأٖ دللظ الشْز، ٚ
قسزىا القاىٌْ اآلتٕ :
مادٗ()1

تلتصو مجٔع اجلَات احللْمٔ٘ ّغري احللْمٔ٘ حبنآ٘ ّدعه اللػ٘ العسبٔـ٘
كاف٘ األىشط٘ ّالفعالٔات اليت تقْو بَا .
مادٗ()2

تلتــصو الــْشازات ّاأل َــصٗ احللْمٔــ٘ األخــسّ ٚاسٔٝــات ّامل ضطــات العامــ٘
باضتعنال اللػ٘ العسبٔ٘ ا تناعاتَا ّمياقشاتَا  ّ ،مجٔـع مـا ٓرـدز عيَـا مـً
قــسازات ّلــْاٜظ تيةٔنٔــ٘ ّتعلٔنــات ّّثــاٜر ّعقــْد ّمساضــالت ّتطــنٔات ّبــسام
ّميشْزات ّإعالىات مس ٜ٘ٔأّ مطنْع٘ أّ مقسّّ ٗٛغري ذلم مً معامالت .
ّٓطسٖ حله الفقسٗ الطابق٘ عل ٙاجلنعٔات ّامل ضطـات اخلاةـ٘ ّ ،امل ضطـات
اخلاة٘ ذات اليفع العاو ّ ،اجلَات اليت متْل مْاشىاتَا مً الدّل٘ .
مادٗ()3

ترــات تشــسٓعات الدّلــ٘ باللػــ٘ العسبٔــ٘ ّ ،تــْش إةــداز تسمجــ٘ ســا بلػــات
أخس ، ٚإذا اقتضت املرلح٘ العام٘ ذلم .

-2مادٗ()4

اللػ٘ العسبٔ٘ ٍٕ لػ٘ احملادثات ّاملفاّضات ّاملـركسات ّاملساضـالت الـيت تـته
مع احللْمات األخسّ ٚاسٔٝات ّامليةنات اإلقلٔنٔ٘ ّالدّلٔـ٘ ّاملـ متسات السةٔـ٘ ،
مع إزفاق اليص باللػ٘ األخس ٚاملعتندٗ لتلم اجلَات .
ّتعتند اللػ٘ العسبٔ٘ كتاب٘ املعاٍدات ّاالتفاقٔات ّالعقْد اليت تعقد بـ
الدّل٘ ّالدّل األخسّ ٚاسٔٝات ّامليةنات اإلقلٔنٔ٘ ّالدّلٔـ٘ ّ ،تـْش اعتنـاد لػـ٘
أخس ، ٚعل ٙأٌ تسفر بَا تسمج٘ إىل اللػ٘ العسبٔــ٘ .
مادٗ()5

اللػــ٘ العسبٔــ٘ ٍــٕ لػــ٘ التعلــٔه امل ضطــات التعلٔنٔــ٘ العامــ٘  ،إال إذا
اقتضت طبٔع٘ بعض املقسزات تدزٓطـَا بلػـ٘ أخـسّ ، ٚفقـا ملـا تقـسزِ ّشازٗ التعلـٔه
ّالتعلٔه العالٕ .
ّتلتــصو امل ضطــات التعلٔنٔــ٘ اخلاةــ٘ بتــدزٓظ اللػــ٘ العسبٔــ٘ مــادٗ أضاضــٔ٘
مطتقل٘ ضنً مياٍجَا  ،احلاالت ّّفقـا للقْاعـد ّالضـْابل الـيت تضـعَا ّشازٗ
التعلٔه ّالتعلٔه العالٕ .
مادٗ()6

تلتصو اجلامعـات ّم ضطـات التعلـٔه العـالٕ التابعـ٘ للدّلـ٘ بالتـدزٓظ باللػـ٘
العسبٔ٘  ،إال إذا اقتضت طبٔع٘ بعض الربام األكادمئ٘ تدزٓطَا بلػ٘ أخـسّ ، ٚفقـا
ملا ٓقسزِ دللظ أميا ٛاجلامع٘ أّ ّشازٗ التعلٔه ّالتعلٔه العالٕ  ،حبطب األحْال .
مادٗ()7

تُيشس األحباث العلنٔ٘ اليت متْسا اجلَـات احللْمٔـ٘ ّغـري احللْمٔـ٘ باللػـ٘
العسبٔــ٘ ّ ،تــْش اليشــس بلػــات أخــس ، ٚعلــ ٙأٌ ٓقــدو الباحــيف ٍــرِ احلالــ٘ ،
خمترسا للبحيف باللػ٘ العسبٔــ٘ .

-3مادٗ()8

التجازٓـ٘ ّاملالٔـ٘

تطن ٙبأةا ٛعسبٔ٘ الشسكات ّ ،امل ضطات ذات األغـسا
ّالرياعٔ٘ ّالعلنٔ٘ ّالرتفَٔٔ٘ أّ غري ذلم مً األغسا .
ّتْش للشسكات ّامل ضطات العاملٔ٘ ّاحمللٔـ٘ الـيت ٓلـٌْ ألةاَٜـا األ يبٔـ٘
أّ أةا ٛميتجاتَا شَسٗ عاملٔـ٘ ذات عالمـ٘ مطـجل٘  ،أٌ ظـتفال باالضـه األ ـي ،
عل ٙأٌ ٓته كتابتُ باللػ٘ العسبٔ٘ إىل اىب اللػ٘ األ يبٔـ٘ .
مادٗ()9

تلتــب باللػــ٘ العسبٔــ٘ البٔاىــات ّاملعلْمــات املتعلقــ٘ باملرــيْعات ّامليتجــات
القطسٓ٘ ّ ،تْش أٌ ٓسفر بَا تسمج٘ بلػ٘ أخـس. ٚ
مادٗ()10

تلتـ ـب العالمـــات التجازٓـــ٘ ّاألةـــا ٛالتجازٓـــ٘ ّاملطـــلْكات ّالطْابـــع
ّاملٔدالٔات باللػ٘ العسبٔ٘ ّ ،تْش كتاب٘ ما ٓقابلَا بلػ٘ أخـس ٚعلـ ٙأٌ تلـٌْ اللػـ٘
العسبٔ٘ أبسش ملاىا .
مادٗ()11

مع عدو اإلخالل بأٖ عقْب٘ أشد ٓيص علَٔا قاىٌْ آخس ُٓ ،عاقب بالػسام٘ اليت
ال تصٓد عل )50.000( ٙمخط ألـ زٓـال  ،كـن مـً خـال أٓنـا مـً أحلـاو املـْاد
(/ 2فقسٗ ثاىٔ٘ ) /5( ،فقسٗ ثاىٔ٘)  )10( ، )9( ، )8( ،مً ٍرا القاىـٌْ .
مادٗ()12

ٓعاقب املط ّل عً اإلدازٗ الفعلٔ٘ للشـصص املعيـْٖ املصـال بـرات العقْبـ٘
املقسزٗ عً األفعال اليت تستلـب باملصالفـ٘ ألحلـاو ٍـرا القـاىٌْ  ،إذا ثبـت علنـُ بَـا
ّكاىت املصالف٘ قد ّقعت بطبب إخاللُ بْا بات ّظٔفتـُ .

-4مادٗ()13

عل ٙاجلَات اخلاضع٘ ألحلاو ٍرا القاىٌْ  ،تْفٔر أّضاعَا مبا ٓتفـر ّأحلامـُ
خالل ضت٘ أشَس مً تازٓخ العنن بُ .
ّتْش جمللظ الْشزا ٛمد ٍرِ املَل٘ ملدٗ أّ مدد أخس ٚمماثل٘ .
مادٗ()14

ٓردز دللظ الْشزا ٛالقسازات الالشم٘ لتيفٔر أحلاو ٍرا القاىٌْ .
مادٗ()15

عل ٙمجٔع اجلَات املصتر٘  ،كن فٔنا خيرُ  ،تيفٔـر ٍـرا القـاىٌْ ُّٓ .يشـس
اجلسٓدٗ السةٔـ٘ .

متٔه بً محد آل ثاىٕ
أمري دّل٘ قطس
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