
 لبْٔٛ األسٍذخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش

  

 رئيس انهجنة انتنفيذية نًنظًة انتحزيز انفهسطينية،

 رئيس انسهطة انىطنية انفهسطينية،

 ٚرؼذ٠الرٗ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ِذبفظبد غضح، ٚػٍٝ لبْٔٛ 1922 ٌسٕخ 20    ثؼذ اإلؿالع ػٍٝ لبْٔٛ األسٍذخ إٌبس٠خ سلُ 

 ٚرؼذ٠الرٗ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ِذبفظبد اٌؼفخ اٌغشث١خ، ٚػٍٝ ِششٚع اٌمبْٔٛ اٌّمذَ 1952 ٌسٕخ 34األسٍذخ ٚاٌزخ١شح سلُ 

 :ِٓ ِجٍس اٌٛصساء، ٚثٕبء ػٍٝ ِٛافمخ اٌّجٍس اٌزشش٠ؼٟ، أطذسٔب اٌمبْٔٛ اٌزبٌٟ
  

 انفصم األول

 تعزيفات

 (1)يادة 

 .اٌسٍـخ اٌٛؿ١ٕخ اٌفٍسـ١ٕ١خ:     اٌسٍـخ اٌٛؿ١ٕخ

 .ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ:              اٌٛصاسح

 .ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ:               اٌٛص٠ش

وً سالح ٔبسٞ ِّٙب وبْ ٔٛػٗ ٚأٞ جضء أٚ لـغ غ١بس ألٞ سالح ٔبسٞ ٚال ٠شًّ ثٕبدق اٌظ١ذ ٚال :               اٌسالح

ثٕبدق ِٚسذسبد اٌٍؼت اٌٙٛائ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ لزف ػ١بس أٚ سطبطخ أٚ لز٠فخ ِٕٙب ثؼغؾ صٔجشن فمؾ ٚال اٌسالح إٌبسٞ 

 .اٌزٞ ال ٠مزٕٝ ٌالسزؼّبي ثّب ٌٗ ِٓ ١ِضح أثش٠خ
  

 انفصم انثاني

 إحزاس األسهحة وانذخائز وحياستها

 (2)يادة 

ٚثبٌمسُ األٚي ِٓ  (1)    ٠ذظش ثغ١ش رشخ١ض ِٓ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ الزٕبء ٚدًّ األسٍذخ إٌبس٠خ اٌّج١ٕخ ثبٌجذٚي سلُ 

 .اٌٍّذمخ ثٙزا اٌمبْٔٛ (2)اٌجذٚي سلُ 
  

 (3)يادة 

اٌٍّذك  (2)    ٠ذظش ثغ١ش رشخ١ض ِٓ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ الزٕبء ٚدًّ األسٍذخ اٌّج١ٕخ فٟ اٌمسُ اٌثبٟٔ ِٓ اٌجذٚي سلُ 

 .ثٙزا اٌمبْٔٛ ٚوزٌه وٛارُ أٚ ِخفؼبد اٌظٛد ٚاٌزٍسىٛثبد اٌزٟ رشوت ػٍٝ األسٍذخ إٌبس٠خ
  

 (4)يادة 

    ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش ٠جٛص رؼذ٠ً اٌجذاٚي اٌٍّذمخ ثٙزا اٌمبْٔٛ ثبإلػبفخ أٚ اٌذزف ػذا األسٍذخ اٌّج١ٕخ ثبٌمسُ اٌثبٟٔ ِٓ 

 .فال ٠ىْٛ اٌزؼذ٠ً ف١ٙب ئال ثبإلػبفخ (2)اٌجذٚي سلُ 
  

 (5)يادة 

 :ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ ئٌٝ (2)    ال ٠جٛص ِٕخ اٌزشخ١ض ثذ١بصح اٌسالح أٚ ئدشاصٖ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح 

 . سُح يٛالدٚح21يٍ ذمم سُّ ػٍ    .أ
فٙ جشًٚح يٍ جشائى االػرذاء  األلم يٍ دكى ػهّٛ تؼمٕتح انذثس نًذج سُح ػهٗ أٔ يٍ دكى ػهّٛ تؼمٕتح جُاٚح،   .ب

 ْزِ إدذٖ يٍ سُح فٙ أللم يٍ صذس ضذِ أكثش يٍ يشج دكى تانذثس ٔنٕ أٔ انؼشض أٔ انًال أٔ ػهٗ انُفس
 .انجشائى

 .ج
 أٔ ششٔع فٛٓا أٔ سشلح أٔ اذجاس فٙ انًخذساخ أٔ يٍ دكى ػهّٛ تؼمٕتح يمٛذج نهذشٚح فٙ جشًٚح يفشلؼاخ  

 .يسشٔلح أشٛاء إخفاء

 .د
اسذكاتٓا يرٗ كاٌ دًهّ  أثُاء كاٌ انجاَٙ ٚذًم سالدا أٔ يٍ دكى ػهّٛ فٙ أ٘ جشًٚح اسرؼًم فٛٓا انسالح  

 .فٛٓا ٚؼرثش ظشفا يشذدا
 .انًشرثّ فٛٓى ٔانًٕضٕػٍٛ ذذد يشالثح انششعح   .ْـ
 .يٍ ثثد إصاترّ تًشض ػمهٙ أٔ َفسٙ   .ٔ

 .ص
إثثاخ ذٕافشْا تمشاس  ٔذذذد ششٔط انهٛالح انصذٛح ٔٚرى– انسالح  يٍ ال ذرٕفش فّٛ انهٛالح انصذٛح انالصيح نذًم  

 .يٍ انٕصٚش

 .ح
يُّ ششٔط  انٕاجثح ػُذ انرؼايم يغ انسالح ٔٚذذد انٕصٚش تمشاس األيٍ تادرٛاعاخ اإلنًاو يٍ ال ٚرٕفش نذّٚ  

  .األيٍ ادرٛاعاخ
  

ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي ٠ٍغٝ اٌزشخ١ض إٌّّٛح ئرا ؿشأ ػٍٝ اٌّشخض ٌٗ أدذ األسجبة اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌجٕٛد اٌٛاسدح 

 .أػالٖ
  

 (6)يادة 

 :إثثاخ انًصذس انز٘ دصم يُّ ػهٗ سالح ٚكهف عانة انشخصح   .1
انًثاع  شٓادج انثٛغ انًرضًُح ٔصفا نهسالح ٔتئتشاص ششاء انسالح يٍ ذاجش يشخص نّ تئثثاخ   .أ  



 .ٔػُٕاَّ ٔذاسٚخ انثٛغ ٔاسى انثائغ
 .انساتمح يشخص نّ ٔتئتشاص سخصرّ ششاء انسالح انُاس٘ يٍ شخص تئثثاخ   .ب  

 .االسرٛشاد انخاسج ٔتئتشاص ذصشٚخ اسرٛشاد انسالح انُاس٘ يٍ تئثثاخ   .ج  

 .د  
انٕصٚش ذُظى كٛفٛح انرؼايم  ذصذس ذؼهًٛاخ يٍ أػالِ (أ، ب، ج)انذاالخ انرٙ ذُغثك ػهٛٓا انفمشاخ   

 .يؼٓا
 .انُاس٘ كفانح نساليح انذٛاصج ٔالسرؼًال نهسالح أٔ انجٓح انًخرصح سُذ ذؼٓذ إنٗ ٚمذو عانة انشخصح   .2

  

 (7)يادة 

    اٌزشخ١ض شخظٟ ٚال ٠جٛص رس١ٍُ اٌسالح اٌّشخض أٚ رخ١شرٗ ئٌٝ اٌغ١ش، ٚفٟ دبٌخ ٚفبح دبًِ اٌشخظخ ػٍٝ 

 .اٌٛسثخ رس١ٍُ ٘زا اٌسالح ٚاٌزخ١شح ئٌٝ الشة ِشوض ششؿخ خالي أسجٛع ِٓ ربس٠خ اٌٛفبح
  

 (8)يادة 

    رىْٛ طالد١خ سخظخ دًّ اٌسالح إٌبسٞ ٌّذح سٕخ ١ِالد٠خ ٠ٚجٛص رجذ٠ذ٘ب ٌّذد أخشٜ ِب ٌُ ٠ٕض فٟ اٌشخظخ 

ػٍٝ ِذح الً، ٌٍٚٛص٠ش أٚ ِٓ ١ٕ٠جٗ سفغ اٌزشخ١ض أٚ رمظ١ش ِذرٗ أٚ رم١١ذٖ ثأٞ ششؽ ٠شاٖ، ٌٚٗ سفغ اٌزشخ١ض أٚ 

 .سذجٗ ِإلزب أٚ ئٌغبؤٖ ٠ٚىْٛ لشاس اٌٛص٠ش فٟ ج١ّغ ٘زٖ اٌذبالد ِسججب
  

 (9)يادة 

    ئرا ٌُ ٠زمذَ اٌّشخض ٌٗ ثذ١بصح اٌسالح ثـٍت رجذ٠ذ سخظزٗ لجً أزٙبء ِذرٙب ثشٙش ثؼذ ئخـبسٖ ثىزبة ِٛطٝ ػ١ٍٗ 

ثؼٍُ اٌٛطٛي ٌٍزمذَ ثزجذ٠ذ اٌشخظخ خالي رٍه اٌّذح ٠ؼبلت ثغشاِخ لذس٘ب ِبئخ د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ 

 .لبٔٛٔب
  

 (10)يادة 

    ػٍٝ اٌّشخض ٌٗ فٟ دبالد سذت أٚ ئٌغبء أٚ ػذَ رجذ٠ذ اٌزشخ١ض ئ٠ذاع اٌسالح ٚاٌزخ١شح خالي ثّبْ ٚأسثؼ١ٓ 

سبػخ ِٓ رج١ٍغٗ اٌمشاس ػٍٝ الشة ِشوض ٌٍششؿخ ٌٚٗ اْ ٠زظشف ثبٌسالح ٚج١ّغ ِب ٌٗ ِٓ رخ١شح ثبٌج١غ ٚٔمً اٌٍّى١خ ئٌٝ 

شخض آخش ِشخض ٌٗ فٟ د١بصرٗ خالي ِذح ال رض٠ذ ػٓ سزخ اشٙش ِٓ ربس٠خ اٌمشاس ػٍٝ اْ ٠جٍغ سٍـخ اٌزشخ١ض ثارّبَ 

 .اٌج١غ ٚٔمً اٌٍّى١خ ثزٌه
  

 (11)يادة 

ٚاٌمسُ  (1)    ال ٠جٛص اٌزشخ١ض ٌشخض ثذ١بصح أٚ ئدشاص أوثش ِٓ لـؼخ ٚادذح ِٓ األسٍذخ اٌّج١ٕخ فٟ اٌجذٚي سلُ 

ٚػٍٝ ِٓ ٠ٛجذ فٟ د١بصرٗ أسٍذخ رض٠ذ ػٍٝ اٌّسّٛح ثٗ اْ ٠سٍّٙب ئٌٝ . اٌٍّذمخ ثٙزا اٌمبْٔٛ (2)األٚي ِٓ اٌجذٚي سلُ 

 .الشة ِشوض ششؿخ خالي شٙش ِٓ ٚلذ اٌؼًّ ثٙزا اٌمبْٔٛ
  

 (12)يادة 

    ٌٛص٠ش اٌذاخ١ٍخ فٟ دبالد اٌـٛاسب أٚ ئخالي ثبألِٓ اٌؼبَ أٚ ٚلٛع اػـشاة ِٓ شبٔٗ اإلخالي ثبألِٓ اٌؼبَ اْ ٠أِش 

ثسذت ج١ّغ األسٍذخ ِٓ ِٕـمخ أٚ ِٕبؿك ِؼ١ٕخ ٌّٚذح ِذذدح أٚ ٌذ١ٓ ئشؼبس آخش ٚػٍٝ اٌّشخض ٌٗ اْ ٠سٍُ اٌسالح 

إٌبسٞ ٚاٌزخ١شح اٌزٟ فٟ دٛصرٗ فٛسا أللشة ِشوض ششؿخ ٠مغ فٟ دائشرٗ ٠ٚؼـٝ ثزٌه ئ٠ظبال ثبسزالِٗ ٚوً ِٓ سٍُ 

 .سالدٗ ٚرخ١شرٗ ثؼذ أمؼبء اٌّذح اْ ٠ـٍت اسزشدادٖ
  

 (13)يادة 

    ٠جٛص ألٞ ػبثؾ ِأِٛس ششؿخ اْ ٠ىٍف أٞ شخض ٠ذشص سالدب ٔبس٠ب ثبْ ٠جشص ٌٗ اٌشخظخ اٌظبدسح ثشأٔٗ ٚو١ّخ 

 .اٌزخ١شح اٌزٟ ٌذ٠ٗ أ٠ؼب
  

 (14)يادة 

 .انًؤذًشاخ ٔاالجرًاػاخ ٔانذفالخ انؼايح ٔاألفشاح ال ٚجٕص دًم األسهذح فٙ انًذالخ انؼايح ٔفٙ   .أ
 .ًُٚغ يُؼا تاذا انرظاْش تذًم انسالح   .ب

  

 (15)يادة 

 :    ٠ؼزجش اٌزشخ١ض الغ١ب فٟ األدٛاي اٌزب١ٌخ

 .انسالح فمذ   .أ
 .انرصشف فٙ انسالح خالفا نهمإٌَ   .ب
 .انٕفاج   .ج
  

 (16)يادة 

    ئرا فمذد اٌشخظخ أٚ أرٍفذ ػٍٝ طبدجٙب اْ ٠جٍغ فٟ اٌذبي سٍـخ اٌزشخ١ض ثزٌه ٠ٚجٛص د١ٕئز ٌسٍـخ اٌزشخ١ض اْ 

 .رظذس ٌظبدت اٌشخظخ ٔسخخ ػٓ اٌشخظخ األط١ٍخ ٠ىْٛ ٌٙب ٔفس اٌّفؼٛي ٚاألثش



  

 انفصم انثانث

 صنع وتصهيح واستيزاد األسهحة وانذخائز واالتجار بها

 (17)يادة 

    ٠ذظش ػٍٝ أٞ شخض اْ ٠ظٕغ أسٍذخ ٔبس٠خ أٚ رخ١شح فٟ األساػٟ اٌفٍسـ١ٕ١خ ئال فٟ ِظٕغ أسسزٗ أٚ رزٌٛٝ 

 .اإلششاف ػ١ٍٗ اٌسٍـخ اٌٛؿ١ٕخ ٚشش٠ـخ اْ رىْٛ سخظزٗ سبس٠خ اٌّفؼٛي ٚفمب ٌٙزا اٌمبْٔٛ
  

 (18)يادة 

    ال ٠جٛص ألٞ شخض اْ ٠ذ٠ش ِسزٛدػب ٌألسٍذخ أٚ اٌزخ١شح أٚ ٌزظ١ٍذٙب أٚ اْ ٠زؼبؿٝ دشفخ رظ١ٍخ األسٍذخ إٌبس٠خ 

 .أٚ اٌزخ١شح أٚ ثؼٙب أٚ الزٕبئٙب ٌٍج١غ ئال ئرا وبْ ِشخظب ٌٗ ثزٌه ِٓ اٌٛص٠ش
  

 (19)يادة 

 :ٚفمب ألدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ

    ٠ىْٛ اسز١شاد ٚرظذ٠ش األسٍذخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش ثزظش٠خ ٠ظذس ِٓ اٌٛص٠ش ٠ٚذذد ف١ٗ ١ِٕبء االسز١شاد أٚ اٌزظذ٠ش 

ٚاٌزبس٠خ ٚاٌجٙخ اٌّسزٛسدح ِٕٙب أٚ اٌّظذس ئ١ٌٙب ٚفٟ دبٌخ اٌزغ١١ش ٌٍّىبْ أٚ اٌزبس٠خ أٚ اٌجٙخ ٠ـٍت ئرْ سسّٟ خبص 

 .ثزٌه
  

 (20)يادة 

 :    ال رّٕخ سخظخ ٌّذً رجبسح األسٍذخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش ئال ثؼذ رٛافش ششٚؽ اٌزشخ١ض اٌزب١ٌخ

 .فمظ اٌ ٚكٌٕ فٙ انًُاعك انرٙ ذذذدْا سهغح انرشخٛص   .أ
 .اإلغالق خاصح تانًذم ٔاٌ ذكٌٕ يذكًح اٌ ذذفظ األسهذح انُاسٚح ٔانزخائش داخم خضائٍ دذٚذٚح   .ب
 .انؼاو لثم سهغح انرشخٛص ٔيذٚشٚح األيٍ اٌ ٚرمٛذ تئجشاءاخ األيٍ انرٙ ٚغهة إنّٛ إذثاػٓا يٍ   .ج
 .نهغٛش اٌ ٚكٌٕ انًذم يؤيُا ضذ األخغاس انرٙ لذ ذذذز   .د
  

 (21)يادة 

    ٠جت ػٍٝ دبًِ سخظخ االرجبس ثبألسٍذخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش اْ ٠م١ذ ِب ٠ٛدع فٟ ِسزٛدػٗ أٚ ٠خشج ِٕٗ ِٓ األسٍذخ 

 .إٌبس٠خ ٚاٌزخ١شح فٟ سجً خبص ٠ذفظ ٌٙزٖ اٌغب٠خ ثبٌظٛسح اٌزٟ ٠ؼ١ٕٙب ِذ٠ش ػبَ اٌششؿخ
  

 (22)يادة 

    ػٍٝ اٌّشخض ٌٗ ثبالرجبس ثبألسٍذخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش اْ ٠مذَ طٛسح سس١ّخ ِٓ سجً اٌّذً ٌّذ٠ش ػبَ اٌششؿخ 

ثبٌّٕـمخ وً ثالثخ شٙٛس، ٠ٚجٛص ألٞ ػبثؾ ششؿخ أٚ ِأِٛس ششؿخ ِفٛع خـ١ب ِٓ ِذ٠ش ػبَ اٌششؿخ فٟ ج١ّغ 

 .األٚلبد ِؼب٠ٕخ اٌسجً اٌخبص ٚسخظزٗ ٚاْ ٠أخز طٛسح ػٕٗ
  

 (23)يادة 

    ال ٠جٛص ث١غ أٚ ئػـبء رخ١شح ئال ِٓ لجً ربجش ِشخض ئٌٝ شخض ِشخض ٌٗ ثذًّ اٌسالح إٌبسٞ ٚاٌزخ١شح 

 .شش٠ـخ اْ رىْٛ سبس٠خ اٌّفؼٛي
  

 (24)يادة 

    ٠ذظش ٔمً األسٍذخ ٚاٌزخبئش ثٛاسـخ اٌجش٠ذ اٌذاخٍٟ أٚ اٌخبسجٟ ٚفٟ دبٌخ االشزجبٖ ثأٞ ؿشد ٠ذزٛٞ ػٍٝ سالح 

ِٚٓ لجً ٌجٕخ ِخزظخ ٚاٌزذفظ ػٍٝ ِذزٛاٖ ٠ٚسٍُ ئٌٝ  (اٌّشسً أٚ اٌّشسً ئ١ٌٗ)ٔبسٞ أٚ رخبئش ف١جٛص فزذٗ أِبَ طبدجٗ 

 .ِذ٠ش اٌششؿخ ثبٌّٕـمخ ِشفمب ثج١بْ ِفظً ٌّذز٠ٛبد اٌـشد
  

 انفصم انزابع

 انعقىبات

 (25)يادة 

 :    ِغ ػذَ اإلخالي ثأٞ ػمٛثخ اشذ رٕض ػ١ٍٙب لٛا١ٔٓ أخشٜ ٠ؼبلت

 ثالثّبئخ د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب 300)ثبٌذجس ِذح ال رزجبٚص ثالثخ شٙٛس ٚثغشاِخ ِب١ٌخ ِمذاس٘ب  .1

أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ غ١ش أٚ صٚس لظذا سلّب أٚ ػالِخ ِٛػٛػخ ػٍٝ  (ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔب

  .سالح ٔبسٞ خالفب ألدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ

 خّسّبئخ د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب 500)ثبٌذجس ِذح ال رزجبٚص سزخ اشٙش ٚثغشاِخ ِب١ٌخ ِمذاس٘ب  .2

أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ دبص أٚ دًّ أٚ ٔمً سالح ٔبسٞ أٚ رخبئش ثذْٚ  (ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔب

  .رشخ١ض ِٓ اٌجٙبد اٌّخزظخ

 خّسّبئخ د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب 500)ثبٌذجس ِذح ال رزجبٚص سزخ اشٙش ٚثغشاِخ ِب١ٌخ ِمذاس٘ب  .3

أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ ثبع أٚ لذَ سالدب ٔبس٠ب أٚ رخ١شح ٌٍغ١ش أٚ رظشف  (ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔب

 . ثظٛسح رخبٌف أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ



 أٌف د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌؼٍّخ 1000)ثبٌذجس ِذح ال رزجبٚص سٕخ ٚثغشاِخ ِب١ٌخ ِمذاس٘ب  .4

أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اسزٛسد أٚ طذس أسٍذخ ٔبس٠خ أٚ رخ١شح ٚوً ِٓ صاٚي ِٕٙخ  (اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔب

 . االرجبس ثبألسٍذخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش ثذْٚ رشخ١ض ِٓ اٌجٙبد اٌّخزظخ

 خّس آالف د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب 5000)ثبٌذجس ِذح ال رزجبٚص ثالس سٕٛاد ٚثغشاِخ ِب١ٌخ ِمذاس٘ب  .5

أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ طٕغ أسٍذخ ٔبس٠خ أٚ رخبئش ثذْٚ رشخ١ض  (٠ؼبدٌٙب ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔب

 . ِٓ اٌجٙبد اٌّخزظخ

 (26)يادة  

    ِغ ػذَ اإلخالي ثأ٠خ ػمٛثخ اشذ ٠ٕض ػ١ٍٙب ٘زا اٌمبْٔٛ أٚ أ٠خ لٛا١ٔٓ أخشٜ ٠ؼبلت ثبٌذجس ِذح ال رزجبٚص ػٓ سزخ 

أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ  (خّسّبئخ د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔب.  د500)اشٙش ٚثغشاِخ ِب١ٌخ ال رض٠ذ ػٓ 

 .اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ ٠خبٌف أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ
  

 انفصم انخايس

 أحكاو عاية

 (27)يادة 

اٌٍّذك ثٙزا اٌمبْٔٛ اْ ٠سٍّٗ ألدىبَ  (2)    ػٍٝ وً ِٓ ٌذ٠ٗ سالح ِٓ األسٍذخ اٌّج١ٕخ ِٓ اٌمسُ اٌثبٟٔ ِٓ اٌجذٚي سلُ 

 .ِشوض ششؿخ خالي شٙش ِٓ ٚلذ اٌؼًّ ثٙزا اٌمبْٔٛ
  

 (28)يادة 

 .    رذذد سسَٛ اٌزشخ١ض ٌٍذ١بصح أٚ االرجبس ثبٌسالح إٌبسٞ أٚ اٌزخبئش ٚفك ٔظبَ ٠ذذدٖ اٌٛص٠ش ٠ٚمشٖ ِجٍس اٌٛصساء
  

 (29)يادة 

    ئ٠فبء ٌٍغب٠خ اٌّمظٛدح ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ ٠ؼزجش وً شخض ٠سىٓ ِٕضال أٚ ػمبسا ػجؾ ف١ٗ سالح ٔبسٞ أٚ رخ١شح أٗ 

 .ِذشص رٌه اٌسالح أٚ رٍه اٌزخ١شح ِب ٌُ ٠ثجذ ػىس رٌه
  

 (30)يادة 

    رذذد سخظخ اٌسالح إٌبسٞ و١ّخ اٌزخ١شح اٌّذشصح ٌذٜ دبًِ اٌزشخ١ض ٚال ٠جٛص د١بصح و١ّخ اوجش ئال ثارْ سسّٟ 

 .٠ٚذظش ػٍٝ أٞ شخض آخش ئدشاص اٌزخ١شح ئال ئرا وبْ ربجشا ِشخظب ٌٗ ثج١غ اٌزخ١شح. ِسجك
  

 (31)يادة 

    ال رسشٞ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ اٌخبطخ ثذًّ اٌسالح ٚئدشاصٖ ٚد١بصرٗ ػٍٝ أسٍذخ اٌسٍـخ اٌٛؿ١ٕخ اٌفٍسـ١ٕ١خ اٌّسٍّخ 

 .ئٌٝ لٛاد األِٓ اٌفٍسـ١ٕٟ اٌّأرْٚ ٌُٙ ثذٍّٙب فٟ دذٚد اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب
  

 (32)يادة 

 .    ػٍٝ ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ اْ ٠ؼ١ٓ إٌّبرج اٌّـٍٛثخ ثّمزؼٝ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ٚاْ ٠ظذس اٌمشاساد اٌالصِخ ٌزٕف١زٖ
  

 (33)يادة 

َ ٚوً 1952 ٌسٕخ 34 ٚرؼذ٠الرٗ ٚلبْٔٛ األسٍذخ ٚاٌزخ١شح سلُ 1922 ٌسٕخ 20    ٠ٍغٝ لبْٔٛ األسٍذخ إٌبس٠خ سلُ 

 .دىُ ٠خبٌف أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ
  

 (34)يادة 

    ػٍٝ ج١ّغ اٌجٙبد اٌّخزظخ وً ف١ّب ٠خظٗ رٕف١ز أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ٠ٚؼًّ ثٗ ثؼذ ثالث١ٓ ٠ِٛب ِٓ ربس٠خ ٔششٖ فٟ 

 .اٌجش٠ذح اٌشس١ّخ
  

  ييالدية20/5/1998صذر بًذينة غشة بتاريخ 

 ياسز عزفات

 رئيس انهجنة انتنفيذية نًنظًة انتحزيز انفهسطينية

 رئيس انسهطة انىطنية انفهسطينية

  

 انجذاول انًهحقة بقانىٌ األسهحة اننارية وانذخائز

 (1)جذول رقى 

 .األسهذح انُاسٚح غٛش انًشخشُح  
 .انذاخم األسهذح انُاسٚح راخ انًاسٕسج انًصمٕنح يٍ  
  

 (2)جذول رقى 

 األسهذح انًشخشُح  
 :ُٔٚمسى ْزا انُٕع إنٗ لسًٍٛ  



 :األٔل انمسى  
 .انًسذساخ تجًٛغ إَٔاػٓا    .1
 .انثُادق انًشخشُح يٍ أ٘ َٕع   .2

 انثاَٙ انمسى  
 .انًذافغ ٔانًذافغ انششاشح  
  
 


