
 قاوىن اإلحصاءات انعامة 

  

  
 رئيض انهجىة انتىفيذية نمىظمة انتحزيز انفهظطيىية 

 رئيض انظهطة انىطىية انفهظطيىية 
  

َ، دشؤْ ثإلفظجءثس ثٌؼجِز ثٌغجسٞ ثٌّفؼٛي فٟ ِقجفظجس غضر، 1947 ٌغٕز 31      دؼذ ثإلؿالع ػٍٝ ثٌمجْٔٛ سلُ 

 دشؤْ ثإلفظجءثس ثٌؼجِز ٚصؼذ٠الصٗ ثٌغجسٞ ثٌّفؼٛي فٟ ِقجفظجس ثٌؼفز، ٚدؼذ إلشثس 1950 ٌغٕز 24ٚػٍٝ ثٌمجْٔٛ سلُ 

 : ، أطذسٔج ثٌمجْٔٛ ثٌضج8/6/2000ٌٟثٌّؾٍظ ثٌضشش٠ؼٟ دؾٍغضٗ ثٌّٕؼمذر دضجس٠خ 
  

 انفصم األول 
 تعاريف

 ( 1)مادة 
  

    ٠ىْٛ ٌٍىٍّجس ٚثٌؼذجسثس ثٌضج١ٌز، ف١غّج ٚسدس فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ، ثٌّؼجٟٔ ثٌّخظظز ٌٙج أدٔجٖ، ِج ٌُ صذي ثٌمش٠ٕز ػٍٝ 

 : خالف رٌه
   .اٌغٍطخ اٌٛط١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ   اٌغٍطخ 
   .اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ   اٌجٙبص 
   .سئ١ظ اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ   سئ١ظ اٌجٙبص 
  .اٌّٛظف فٟ اٌجٙبص   اٌّٛظف 
   .اٌّجٍظ االعتشبسٞ ٌإلحظبء   اٌّجٍظ 
 .أحىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ أٞ شخض ٠ٕتذة ِٓ لجً اٌجٙبص ٌٍم١بَ ثأٞ ػًّ ثّٛجت   إٌّتذة 

  اٌّجحٛثْٛ 
اإلجبثخ ػٓ االعتج١بٔبد اإلحظبئ١خ  األشخبص اٌطج١ؼ١ْٛ أٚ االػتجبس٠ْٛ اٌز٠ٓ ٠طٍت ُِٕٙ 

 .ثّٛجت اٌمبْٔٛ

  اإلحظبءاد 
اٌّمبسٔخ أٚ اٌّؼبٌجخ ٌّؼٍِٛبد ػٓ  ث١بٔبد تخض ِجّٛػخ أٚ ظب٘شح لذ تظٙش ِٓ خالي 

 ِجّٛػخ أٚ ِٓ خالي اٌّشب٘ذاد إٌّتظّخ األفشاد أٚ اٌّؤعغبد ضّٓ ِجّٛػخ أٚ جضء ِٓ
 .ٌٍظب٘شح

   .ٟ٘ اإلحظبءاد اٌتٟ ٠ٕشش٘ب اٌجٙبص   اإلحظبءاد اٌشع١ّخ 
  

 (2)مادة
  ٠ٕشؤ دّٛؽخ أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ثٌؾٙجص ثٌّشوضٞ ٌإلفظجء ثٌفٍغـ١ٕٟ ٠ٚضّضغ دجٌشخظ١ز ثالػضذجس٠ز  .1

 . ٠ٚشصذؾ دّؾٍظ ثٌٛصسثء
  ٠ٙذف ثٌؾٙجص إٌٝ صـ٠ٛش ٚصؼض٠ض ثٌٕظجَ ثإلفظجةٟ ثٌفٍغـ١ٕٟ ثٌشعّٟ ِذٕٟ ػٍٝ أعظ لج١ٔٛٔز  .2

 . صٕظُ ػ١ٍّز ؽّغ ثٌذ١جٔجس ٚثعضخذثِٙج إلغشثع إفظجة١ز

  ٠ىْٛ ثٌّمش ثٌشة١غٟ ٌٍؾٙجص فٟ ِذ٠ٕز ثٌمذط، ٌٚٗ أْ ٠ٕشب فشٚػج أخشٜ فٟ أٞ ِىجْ آخش فٟ  .3

 . فٍغـ١ٓ
 انفصم انثاوي
 مهاو انجهاس

 ( 3)مادة 
إٔشجء ٔظجَ إفظجةٟ شجًِ ِٚٛفذ ٠ىْٛ دّغجدز أدثر صقش صظشف ثٌٛصثسثس ٚثٌّؤعغجس ثٌفٍغـ١ٕ١ز  .1

 . ٠غضششذ دٗ ٌضشخ١ض ثٌّشجوً ٚصم١١ُ ثٌضمذَ ثٌقجطً
صمذ٠ُ إفظجءثس سع١ّز دل١مز، فٛي ثألٚػجع ٚثالصؾج٘جس ثٌذ٠ّٛغشثف١ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثاللضظجد٠ز  .2

 . ٚثٌذ١ت١ز ٌخذِز ثٌّؾضّغ ثٌفٍغـ١ٕٟ

صٛػ١ز ثٌشأٞ ثٌؼجَ ػٓ ؿش٠ك صمذ٠ُ ثٌّؼٍِٛجس ِٓ خالي ٚعجةً ثإلػالَ ٚثٌضؼجْٚ ِغ ثٌؾجِؼجس  .3

 . ِٚؤعغجس ثٌذقظ ثألخشٜ
خذِز سؽجي ثألػّجي ٚثٌّؤعغجس ثاللضظجد٠ز ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌّؼٍِٛجس ثإلفظجة١ز فٛي أٚػجع ثٌؼًّ  .4

 . ٚثصؾج٘جصٗ

إؽشثء صؼذثد ػجَ ٌٍغىجْ ٚثٌّغجوٓ ٚصؼذثد صسثػٟ وً ػشش عٕٛثس أٚ ثلً ِٓ رٌه ٚفك أفىجَ لشثس  .5

 . ثٌضؼذثد ثٌخجص ثٌزٞ ٠ظذس ػٓ سة١ظ ثٌغٍـز ثٌٛؿ١ٕز، ٚصؼذثد ٌٍّٕشآس وً خّظ عٕٛثس أٚ ثلً ِٓ رٌه
ثٌّشجسوز فٟ ثٌضؼجْٚ ٚثٌضذجدي ثٌذٌٟٚ ٌإلفظجءثس ثٌشع١ّز ٚفك ثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ثٌضٟ صؼّٓ  .6

 . ثٌؼؼ٠ٛز ثٌفٍغـ١ٕ١ز فٟ ثٌّؤعغجس ثٌذ١ٌٚز
ؽّغ ثإلفظجءثس ثألعجع١ز ثٌضٟ صٕشش فٛي فٍغـ١ٓ ٚثٌفٍغـ١١ٕ١ٓ ِٓ لذً أ٠ز دٌٚز أٚ ِؤعغز د١ٌٚز  .7

 . ٚصق١ًٍ ٘زٖ ثإلفظجءثس



صؤع١ظ ِشثوض ثٌضذس٠خ ثإلفظجةٟ ِٓ ثؽً إػذثد ثٌّٛظف١ٓ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ٌٍم١جَ دجٌٕشجؿجس ثإلفظجة١ز  .8

 . ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌؾٙجس ثٌقى١ِٛز أٚ غ١ش ثٌقى١ِٛز

 . إٔشجء ِىضذز صؼُ ثإلفظجءثس ثٌفٍغـ١ٕ١ز ٚثٌذ١ٌٚز ٚٔظجَ فٙشعز ٌٍضؼذثدثس ٚثٌّغٛفجس ثٌفٍغـ١ٕ١ز .9
ثٌّشجسوز ثٌفؼجٌز فٟ دٕجء ٚصـ٠ٛش ثٌغؾالس ثإلدثس٠ز ٚثٌّشوض٠ز ثٌّخضٍفز ٌضٍذ١ز ثفض١جؽجس ثٌّؾضّغ  .10

 . ثٌفٍغـ١ٕٟ ثإلدثس٠ز ٚثإلفظجة١ز
 . إطذثس وضجح إفظجةٟ عٕٛٞ .11

صقذ٠ظ عؾً ثالٔضخجدجس دٕجء ػٍٝ د١جٔجس عؾً ثٌغىجْ دظٛسر ِٕضظّز ٚوً عالعز ثشٙش، ٚإػذثد  .12

 . ٚصؾ١ٙض لٛثةُ ثٌٕجخذ١ٓ ػٕذ ثٌقجؽز
 ( 4)مادة 

    ٠قك ٌؾ١ّغ أفشثد ثٌّؾضّغ ثٌقظٛي ػٍٝ ثإلفظجءثس ثٌشع١ّز ثٌضٟ ٠مَٛ ثٌؾٙجص دؾّؼٙج ٚإػذثد٘ج ٚٔشش٘ج فغخ 

 . ثألٔظّز ٚثٌضؼ١ٍّجس ثٌّؼّٛي دٙج، ِغ ِشثػجر عش٠ز ثٌذ١جٔجس ٚخظٛط١ز ثألفشثد
  

 ( 5)مادة 
    ٚفمج ألفىجَ ثٌمجْٔٛ ٠مَٛ ثٌؾٙجص دؾّغ ثٌذ١جٔجس ثإلفظجة١ز دجٌضٕغ١ك ِغ ثٌٛصثسثس ثٌّؼ١ٕز ٚصخض٠ٕٙج ٚصق١ٍٍٙج ٚٔشش٘ج 

 : فٟ ثٌّؾجالس ثٌضج١ٌز
 :أٚال  

 :طش٠ك حجُ ٚتشو١جخ اٌغىبْ ٚاٌتغ١١شاد اٌتٟ تطشأ ػ١ٍُٙ ػٓ  .أ  

 اٌّٛا١ٌذ  .1    

 اٌٛف١بد   .2    

 اٌٙجشح  .3    

 .تى٠ٛٓ األعش ٚاٌؼبئالد ٚأذثبس٘ب  .4    

  
ة
. 

 :اٌشؤْٚ االجتّبػ١خ ثّب فٟ رٌه 

 .اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚظشٚف اٌؼًّ  .1    

 .  دخً األعشح ٚإٔفبلٙب ٚاعتٙالوٙب .2    

 . اٌتؼ١ٍُ ٚفشص االٌتحبق ثبٌّذاسط ٚاٌجبِؼبد  .3    

 .  اٌظحخ ٚفشص اٌحظٛي ػٍٝ اٌشػب٠خ اٌطج١خ .4    

 .  اٌؼبئٍخ ٚظشٚف اٌجّبػبد راد اٌحبجبد اٌخبطخ .5    

 . اٌّغبوٓ ٚاٌّشافك  .6    

 . اٌثمبفخ ٚاٌتشف١ٗ  .7    

 .  ضحب٠ب اٌحٛادث ٚاٌجشائُ .8    

 .  االٔتخبثبد .9    

    
10

. 
 .  لضب٠ب اٌّشأح

    
11

. 
 .  أ٠خ ِجبالد أخشٜ ضّٓ اٌشؤْٚ االجتّبػ١خ

  
ج
. 

 :رٌه االلتظبد اٌمِٟٛ ضّٓ ٔطبق اٌحغبثبد اٌم١ِٛخ ثّب فٟ 

 . اٌحغبثبد اٌم١ِٛخ  .1    

 . ١ِضاْ اٌّذفٛػبد ٚاٌتجبسح اٌخبسج١خ  .2    

 .اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ اٌحى١ِٛخ  .3    

 األعؼبس  .4    

 اٌغٍغ إٔتبج  .5    

 . إٔتبج لطبع اٌخذِبد  .6    

 :األخشٜ اإلحظبءاد اٌجغشاف١خ ٚاإلحظبءاد  .د  

 . األسع ٚاعتخذاِبتٙب .1    

 . اٌضساػخ ٚاألحشاج ٚط١ذ األعّبن  .2    

 . اٌّجبٟٔ حغت اعتخذاِبتٙب  .3    

 .إٌمً  .4    

 .اٌطبلخ  .5    

 .اٌج١ئخ  .6    

 .اٌغ١بحخ  .7    



 أٞ ِجبي آخش حغجّب ٠مشسٖ ِجٍظ اٌٛصساء ثٕبء ػٍٝ تٛط١خ سئ١ظ ٌٍجٙبص جّغ اٌج١بٔبد اإلحظبئ١خ فٟ    :ثب١ٔب   
 .اٌجٙبص

 :ثبٌثب
ٚاٌتؼش٠فبد ٚاٌّمب١٠ظ ٚاٌّظطٍحبد ٚاٌتظ١ٕفبد اٌّالئّخ  تٕف١ز اٌتٛط١بد اٌّتفك ػ١ٍٙب د١ٌٚب حٛي اٌّفب١ُ٘ 

 .اٌشع١ّخ اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ اإلحظبءاد اٌفٍغط١ٕ١خ ٌٍظشٚف ٚاالحت١بجبد
  

 ( 6)مادة 
    دضٕغ١خ ِٓ ِؾٍظ ثٌٛصسثء ٚدمشثس ِٓ سة١ظ ثٌغٍـز ثٌٛؿ١ٕز ٠ؼ١ٓ سة١ظ ٌٍؾٙجص ٠ضُ ثخض١جسٖ ِٓ رٚٞ ثٌىفجءر 

 : ٚثٌخذشر ٠ّٚجسط ثالخضظجطجس ثٌضج١ٌز

 . صٕف١ز أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚثألٔظّز ٚثٌضؼ١ٍّجس ثٌظجدسر دشؤٔٗ ٚصٕظ١ُ ٚإدثسر ثٌؾٙجص .1
إطذثس ثٌضؼ١ٍّجس أٚ ثٌضٛؽٙجس ثٌالصِز ٌٍّٛظف١ٓ أٚ ثٌّٕضذد١ٓ ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌٕشجؿجس ثٌّخضٍفز ٌؾّغ  .2

 . ثٌذ١جٔجس

صـ٠ٛش ثٌذشثِؼ ثٌضٟ ِٓ شؤٔٙج صقم١ك أ٘ذثف ِٚٙجَ ثٌؾٙجص ٚصمذ٠ُ ثٌضٛط١جس دخظٛطٙج إٌٝ ثٌؾٙجس  .3

 . ثٌّخضظز
 . إػذثد ِششٚع ثٌّٛثصٔز ٌٍؾٙجص .4
ثٌغؼٟ ٌٍقظٛي ػٍٝ ثٌذػُ ثٌّجٌٟ ثٌذٌٟٚ ٚغ١ش ثٌذٌٟٚ إلؽشثء ثإلفظجءثس ٚثٌّغٛفجس ثٌّٕظٛص  .5

 .ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚدئششثف ِؾٍظ ثٌٛصسثء
 انفصم انثانث 

 انشؤون انمانية واإلدارية
  

 ( 7)مادة
 : صضىْٛ إ٠شثدثس ثٌؾٙجص ِٓ

 . ثألِٛثي ثٌّخظظز ٌٙج ِٓ ثٌّٛثصٔز ثٌؼجِز .1
 . ثٌمشٚع ٚثٌٙذجس ٚثٌضذشػجس ٚثٌّٕـ ٚثٌّغجػذثس ثٌضٟ صمذَ ٌٍؾٙجص ٠ٚٛثفك ػ١ٍٙج ِؾٍظ ثٌٛصسثء .2

  
 (8)مادة 

1
. 

 . تؼتجش أِٛاي اٌجٙبص أِٛااًل ػبِخ 

2
. 

 .٠تّتغ اٌجٙبص ثبإلػفبءاد ٚاٌتغ١ٙالد اٌتٟ تتّتغ ثٙب اٌٛصاساد ٚاٌذٚائش اٌحى١ِٛخ 

  
 ( 9)مادة 

 . ٠ضذغ ثٌؾٙجص فٟ صٕظ١ُ فغجدجصٗ ٚعؾالصٗ أطٛي ِٚذجدا ثٌّقجعذز ثٌّؼّٛي دٙج فٟ فٍغـ١ٓ .1

 . صخؼغ فغجدجس ثٌؾٙجص ٌٍشلجدز ٚثٌضذل١ك ِٓ لذً ثٌؾٙجس ثٌشلجد١ز ثٌّخضظز فٟ فٍغـ١ٓ .2
  

 ( 10)مادة 
٠مَٛ ثٌؾٙجص دؤػّجٌٗ دٛثعـز ِٛظف١ٗ ٚغ١شُ٘ ِٓ ِٛظفٟ ثٌقىِٛز ِّٓ ٠ٕضذدْٛ ٌٙزٖ ثٌغج٠ز ٚغ١شُ٘  .1

 . ِٓ ثٌّٕضذد١ٓ ثٌز٠ٓ ٠ؼ١ْٕٛ دظٛسر ِؤلضز ٌٍم١جَ دجٌضؼذثد أٚ دؤٞ ػًّ ِٓ أػّجي ثإلفظجء

٠ؼـٝ وً ِٛظف أٚ أٞ شخض آخش ٠ىٍف دؾّغ ثٌذ١جٔجس ثٌخجطز دجإلفظجءثس ثٌشع١ّز دـجلز  .2

شخظ١ز صقًّ طٛسصٗ ٚصىْٛ ِٛلؼز ِٓ سة١ظ ثٌؾٙجص وئعذجس ٌشخظ١ضٗ ٌٚٗ ثٌقك فٟ ؿٍخ ثٌذ١جٔجس ٚفمًج 

 . ألفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ
  

 انفصم انزابع
 انمجهض االطتشاري نإلحصاءات 

 ( 11)مادة  
٠شىً ِؾٍظ ثعضشجسٞ ٌإلفظجءثس دمشثس ِٓ سة١ظ ثٌغٍـز ثٌٛؿ١ٕز دٕجء ػٍٝ صٕغ١خ ِٓ ِؾٍظ ثٌٛصسثء ٚفمج ٌٕظجَ 

 . خجص
  

 ( 12)مادة 
 : ٠ّجسط ثٌّؾٍظ ثٌّٙجَ ثٌضج١ٌز

ِشثؽؼز ثٌخـؾ ثٌغ٠ٕٛز ٌٍؾٙجص ٚصقذ٠ذ أ٠ٌٛٚجس ِٚؾجالس ثٌؼًّ ٌٍّغجّ٘ز فٟ ثٌضخـ١ؾ ثالعضشثص١ؾٟ  .1

 . ٌإلفظجء ثٌفٍغـ١ٕٟ
 . صم١١ُ أدثء ٔظجَ ثإلفظجءثس ثٌشع١ّز ٚٔشش ثٌٛػٟ فٟ ِؾجي ثعضخذثَ ثإلفظجء فٟ طٕجػز ثٌمشثس .2



صمذ٠ُ ثاللضشثفجس ٚثٌّشٛسر ٌشة١ظ ثٌغٍـز ثٌٛؿ١ٕز ِٚؾٍظ ثٌٛصسثء دشؤْ ثٌّغجةً ثٌّضؼٍمز دضـ٠ٛش  .3

 . ٚصقغ١ٓ ٔظجَ ثإلفظجءثس ثٌشع١ّز

 . أ٠ز ِٙجَ أخشٜ ٠مشس٘ج ِؾٍظ ثٌٛصسثء .4
 انفصم انخامض

 انىشاطات اإلحصائية نهىسارات 
 ( 13)مادة 

  

٠ٕشؤ فٟ وً ٚصثسر أٚ ِؤعغز فى١ِٛز ٚفمج ٌّمضؼ١جس ثٌؼًّ ٚفذر ٌإلفظجء ِٓ ثٌّضخظظ١ٓ ٚرٌه  .1

 . ٌّغجػذر ثٌٛصثسر فٟ ثصخجر لشثسثصٙج

صٕغ١ك ثٌٛفذثس ثإلفظجة١ز ػٍّٙج ِغ ثٌؾٙجص ٚصضم١ذ دجٌّفج١ُ٘ ٚثٌضؼش٠فجس ثٌف١ٕز ثٌظجدسر ػٕٗ فٟ  .2

 . ِؾال ػٍّٙج
ٌٍٛصثسثس أٚ ثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز ٚدجٌضٕغ١ك ِغ ثٌؾٙجص ؽّغ ثٌذ١جٔجس ثإلفظجة١ز ِٓ ث١ٌّذثْ ػٍٝ أْ  .3

صىْٛ ٘زٖ ثٌذ١جٔجس ِقذدر ٚرثس ػاللز ِذجششر دٕـجق ػًّ ٘زٖ ثٌٛصثسثس أٚ ثٌّؤعغجس، ٚغ١ش ِضٛفشر فٟ 

 . ثٌؾٙجص
 ( 14)مادة 

ثٌؾٙجص ٘ٛ ثٌغٍـز ثٌشع١ّز ثٌّخٌٛز دّٛؽخ أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ دـٍخ ثٌذ١جٔجس ثٌخجطز دؼًّ  .1

ثإلفظجءثس ثٌشع١ّز ِٓ ثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز ٚغ١ش ثٌقى١ِٛز، ٚثٌّظجٌـ ثاللضظجد٠ز ثٌخجطز ِغ ِشثػجر ِج 

 .ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ (13)ٚسد فٟ ثٌّجدر 

ٌٍؾٙجص ثٌقك فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ د١جٔجس ثٌغؾالس ثإلدثس٠ز ثٌّغضخذِز فٟ ثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز  .2

 . العضخذثِٙج ألغشثع إفظجة١ز 
صمَٛ ثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز ثٌّخضٍفز دجٌضٕغ١ك ِغ ثٌؾٙجص لذً إؽشثء أ٠ز صؼذ٠الس أٚ إػجفجس ػٍٝ  .3

ّٔجرػ ثٌغؾالس أٚ ث١ٌ٢جس ثٌّغضخذِز، ٚرٌه ٌؼّجْ صٍذ١ز ٘زٖ ثٌغؾالس ٚثٌّٕجرػ ٚث١ٌ٢جس ألغشثع ثٌؼًّ 

 . ثإلفظجةٟ
 انفصم انظادص 

 انتعذادات 
 ( 15)مادة 

٠قذد ِٛػذ إؽشثء ثٌضؼذثد ثٌؼجَ ٌٍغىجْ ٚثٌّغجوٓ ِٚٛػذ إؽشثء ثٌضؼذثد ثٌضسثػٟ ِٓ سة١ظ ثٌغٍـز  .1

 . ثٌٛؿ١ٕز ٚفك أفىجَ ثٌمشثس ثٌخجص دجٌضؼذثد
٠ؾخ أْ ٠شًّ ثٌمشثس ثٌخجص دجٌضؼذثد صجس٠خ إؽشثء ثٌضؼذثد ٚثٌّٛثػ١غ ثٌّضِغ دسثعضٙج ٚثٌؾّٙٛس  .2

 . ثٌّغضٙذف ٚٚثؽخ ِشجسوز ؽ١ّغ أفشثدٖ فٟ ثٌضؼذثد

٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ؽ١ّغ ثألفشثد ثٌز٠ٓ ٠ـٍخ ُِٕٙ ثٌؾٙجص ثالشضشثن وّذقٛع١ٓ فٟ أٞ ِغـ أٚ ؽّغ أل٠ز  .3

 . إفظجءثس أْ ٠فؼٍٛث رٌه وؾضء ِٓ ٚثؽذجصُٙ ثٌّذ١ٔز
٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثألشخجص ثٌّؼ١٠ٕٛٓ أٚ ِٓ ٠ٕٛح ػُٕٙ فٟ ثٌذالد ثإلؽجدز ػٍٝ ثعضّجسثس ثٌضؼذثد ٚصمذ٠ُ  .4

ؽ١ّغ ثٌذ١جٔجس ثٌّـٍٛدز فٟ ثٌضٛثس٠خ ٚدجٌشىً ثٌزٞ ٠مشسٖ ثٌؾٙجص ٚفمًج ألفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ أٚ أ٠ز أٔظّز صظذس 

 . دّٛؽذٗ
 (16)مادة 

دّج ال ٠ضؼجسع ِغ أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌؾٙجص ِٚٛظف١ٗ ثفضشثَ فك خظٛط١ز ثألفشثد  .1

 . ٚثٌذ١ٛس، دّج فٟ رٌه فمُٙ فٟ سفغ ثالشضشثن فٟ ثٌّغٛؿ ثإلفظجة١ز
 . ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌؾٙجص ِٚٛظف١ٗ دزي وً ؽٙذ ٌٍضخف١ف ِٓ ثٌؼخء ثٌٍّمٝ ػٍٝ ػجصك ثٌّذقٛع١ٓ .2

 ( 17)مادة 
صؼضذش ؽ١ّغ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ثٌفشد٠ز ثٌضٟ صمذَ إٌٝ ثٌؾٙجص ألغشثع ثإلفظجء عش٠ز ال ٠ؾٛص  .1

 . إؿالع أٞ فشد أٚ ١٘تز ػجِز أٚ خجطز ػ١ٍٙج أٚ ثعضخذثِٙج ٌغ١ش أغشثع إػذثد ثٌؾذثٚي ثإلفظجة١ز
٠ؼًّ ثٌؾٙجص ػٍٝ إطذثس ٔششثس إفظجة١ز سع١ّز فٟ ؽذثٚي إؽّج١ٌز ال صضٕجٚي أ٠ز د١جٔجس فشد٠ز أٚ  .2

 . شخظ١ز ففجظُج ػٍٝ عش٠ز ثٌذ١جٔجس ثإلفظجة١ز
٠ضؼ١ٓ ػٍٝ وً ِٛظف أٚ ِٕضذح ثٌضٛل١غ ػٍٝ صؼٙذ ٠ٍضضَ دّٛؽذٗ دؼذَ إفشجء أٚ ٔشش أ٠ز ِؼٍِٛجس أٚ  .3

 . د١جٔجس فشد٠ز
 ( 18)مادة 

 : ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ ثٌقجالس ثٌضج١ٌز (17)صغضغٕٝ ِٓ أفىجَ ثٌّجدر 
 . إرث وجٔش ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ِضؼٍمز دذثةشر فى١ِٛز أٚ عذك ٔشش٘ج ِٓ لذً أفذ ثألؽٙضر ثٌمؼجة١ز .1

 . إرث وجٔش ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ِضؼٍمز دفشد أٚ ِؾّٛػز ِٓ ثألفشثد ِّٓ ٚثفمٛث خـ١ج ػٍٝ ٔشش٘ج .2
إرث وجٔش ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ِضؼٍمز دششوز أٚ ؽّؼ١ز أٚ ِؤعغز ٚٚثفك ثٌمجةّْٛ ػ١ٍٙج خـ١ج ػٍٝ  .3

 . ٔشش٘ج
 انفصم انظابع



 انعقىبات 
 ( 19)مادة 

 : ِغ ػذَ ثإلخالي دؤ٠ز ػمٛدز ثشذ ِٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ أٞ لجْٔٛ آخش ٠ؼجلخ
وً ِٓ أفشٝ ِٓ ِٛظفٟ ثٌؾٙجص أٚ ِٕذٚدٟ ثٌضؼذثد أٚ ثإلفظجء أ٠ز ِؼٍِٛجس أٚ د١جٔجس إفظجة١ز  .1

ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ، ٚثؿٍغ ػ١ٍٙج دقىُ ػٍّٗ ٠ؼجلخ دجٌقذظ ِذر ال صض٠ذ  (17)عش٠ز، دجٌّؼٕٝ ثٌّمظٛد فٟ ثٌّجدر 

ِجةضٟ د٠ٕجس أسدٟٔ أٚ ِج ٠ؼجدٌٙج دجٌؼٍّز ثٌّضذثٌٚز لجٔٛٔج أٚ دىٍضج  (200)ػٓ عالعز ثشٙش أٚ دغشثِز ال صض٠ذ ػٓ 

 . ثٌؼمٛدض١ٓ ِؼًج

وً ِٓ فظً ػٍٝ ِؼٍِٛجس أٚ د١جٔجس إفظجة١ز عش٠ز دؤٞ ؿش٠مز ِٓ ثٌـشق دْٚ أْ ٠ىْٛ ِفٛػج  .2

ِجةضٟ د٠ٕجس أسدٟٔ أٚ ِج  (200)دزٌه لجٔٛٔج، ٠ؼجلخ دجٌقذظ ِذر ال صض٠ذ ػٓ عالعز ثشٙش أٚ دغشثِز ال صض٠ذ ػٓ 

 . ٠ؼجدٌٙج دجٌؼٍّز ثٌّضذثٌٚز لجٔٛٔج أٚ دىٍضج ثٌؼمٛدض١ٓ ِؼًج

وً ِٓ ثٔضقً طفز ِٛظفٟ أٚ ِٕذٚدٟ ثٌؾٙجص ٠ؼجلخ دجٌقذظ ِذر ال صض٠ذ ػٓ عالعز ثشٙش أٚ دغشثِز  .3

 . د٠ٕجس أسدٟٔ أٚ ِج ٠ؼجدٌٙج دجٌؼٍّز ثٌّضذثٌٚز لجٔٛٔج أٚ دىٍضج ثٌؼمٛدض١ٓ ِؼًج (200)ال صض٠ذ ػٓ 
وً شخض ِؼٕٛٞ ثِضٕغ ػٓ صمذ٠ُ ثٌذ١جٔجس ثٌّـٍٛدز أٚ لذَ د١جٔجس غ١ش طق١قز دظٛس ِضؼّذر ٚفمج  .4

عالط ِجةز د٠ٕجس أسدٟٔ أٚ ِج ٠ؼجدٌٙج دجٌؼٍّز ثٌّضذثٌٚز  (300)ألفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ، ٠ؼجلخ دغشثِز ال صض٠ذ ػٓ 

 . لجٔٛٔج
وً شخض ؿذ١ؼٟ ٠غذش ثِضٕجػٗ دْٚ ػزس ػٓ صمذ٠ُ ثٌذ١جٔجس ثإلفظجة١ز ثٌضٟ ٠ـٍذٙج ثٌؾٙجص  .5

ِجةز د٠ٕجس أسدٟٔ أٚ  ِج  (100)ألغشثع ثٌضؼذثد ثٌؼجَ، ٚفمج ألفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ، ٠ؼجلخ دغشثِز ال صض٠ذ ػٓ 

 . ٠ؼجدٌٙج دجٌؼٍّز ثٌّضذثٌٚز لجٔٛٔج
 انفصم انثامه 
 أحكاو ختامية 

 ( 20)مادة 
ػٍٝ ثٌؾٙجص صٛف١ش ؽ١ّغ ثٌٛعجةً ٌقّج٠ز ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ٠ضُ ؽّؼٙج، ٚففظٙج فٟ أِجوٓ صضٛثفش ف١ٙج ششٚؽ ثألِجْ ٚثٌغالِز 

 . ثٌؼجِز
  

 (21)مادة 
 ال ٠ؾٛص صمذ٠ُ أ٠ز ِؼٍِٛجس أٚ د١جٔجس أٚ عؾالس أٚ ٚعجةك صُ ثٌقظٛي ػ١ٍٙج أٚ ثعضؼّجٌٙج وذ١ٕجس ػّٓ إؽشثءثس 

لؼجة١ز ِؼ١ٕز ِذ١ٔز أٚ ؽٕجة١ز دجعضغٕجء غشع إعذجس ثٌّخجٌفجس ثٌضٟ صشصىخ ػذ ٘زث ثٌمجْٔٛ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجدر 

(19 .) 
  

 ( 22)مادة 
 .٠ـذك ٘زث ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثٌّٛثؿ١ٕٓ ٚثألؽجٔخ ثٌّٛؽٛد٠ٓ فٟ فٍغـ١ٓ

  
 ( 23)مادة 

 . ػٍٝ ِؾٍظ ثٌٛصسثء إطذثس ثٌٍٛثةـ ثٌالصِز ٌضٕف١ز أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ
  

 (24)مادة 
 دشؤْ ثإلفظجءثس ثٌغجسٞ ثٌّفؼٛي فٟ ِقجفظجس غضر ٚثٌمجْٔٛ 1947ٌغٕز  (31)    ٠ٍغٝ ثٌؼًّ دؤفىجَ ثٌمجْٔٛ سلُ 

 دشؤْ ثإلفظجءثس ثٌؼجِز ٚصؼذ٠الصٗ ثٌغجسٞ ثٌّفؼٛي فٟ ِقجفظجس ثٌؼفز ٚوً ِج ٠ضؼجسع ِغ 1950ٌغٕز  (24)سلُ 

 . أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ
  

 ( 25)مادة 
ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌؾٙجس ثٌّخضظز وً ف١ّج ٠خظٗ، صٕف١ز أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٠ٚؼًّ دٗ دؼذ عالع١ٓ ٠ًِٛج ِٓ صجس٠خ ٔششٖ فٟ 

 . ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز
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