
�ن ا�س���اد وا������١٩٧٥ �������١١٨ن ر�� � �    
  $�س� ا�#"! 

  ر(�) ا�'&%�ر�� 
   ��٠ر م'1) ا�#"! ا����0ن ا/ت� ��- ، و�� اص�ر��* 

�ن ا�س���اد�  ا�6�7 ا5ول  � 
  

  ١م�دة 
  

  "�م� ��1و�� �>�ن اس���اد ا=���ج�ت ا�EFد ا��"1� ��D BC< ا�B�C�90 ا�"�م و ا�:�ص وذ�? و < ا=>�م ا�:9� ا�
  . و  � =�ود ا�&�از�� ا����0� ا��ر�� * 

 >��D BC ة أو���Fوذ�? م �م�ارده� ا�:�ص Bأو ا�:�ص م �س�"&�ل ا�#:�E� �%اد =< اس���اد ا=���ج�ت� Nو�
 ��Oس���اد و��ز�� ا��'�رة أن ٠ا�� و���ر وز�� ا��'�رة ��ار $����R ا�ج�اءات أو ا��0ا�C ا��� ت�C �P&��1ت ا

   ��0�٠ ا�س���اد مE$ Bد ا�ت����7ت وآVا اس���اد $"U ا�T1 ا�س�س�� 1C� ا��90ع ا�"�م 

   ٢مــــ�دة 
  

� تـ�ى ا=>ـــ�م هVا ا�1C 6�7� ا�T1 ا��� ���0ر إ�7Cؤه� مB ا=>�م- $&Z�0� ��ا��B أو م"�ه�ات أو ات����7ت 
   ٠دو��� وت>�ن ج&%�ر�� م�� ا�"�$�� أ=� ا�D5اف  �%�

  
  

و � ( $`ص�ار ����ن ��9ع ا�C&�ل ا�"�م ت� إ��Oء �FCرة ١٩٩١ ��� ٢٠٣ مB ا����0ن ر�� ٧$&Z�0� ا�&�د* * 
  )١(ا��اردة  � ا��07ة ا5و�� مB ا�&�دة ر�� ) =�ود ا�&�ازن ا����0� ا��ر��

  

�ن ا������� �  ���cا�6�7 ا�  
  
   ٣م�دة 
  

 س�اء مB ا���eج ا�&1R� أو م&� سF< اس���اد* ، وإص�ار ���ر وز�� ا��'�رة ��ارا $��C ��P&��1ت ا������
 و��ز�� ا��'�رة أن ���0 ا������ ا�� $Eد ٠�%�دات ا�&�#� وا�ج�اءات ا��اج! اتC�F%�  � هVا ا�#�ن 

   ٠ا�ت����7ت وآVا ت���� $"U ا�T1 ا�س�س�� 1C� ا��90ع ا�"�م 

   ٤م�دة 
  

- م��0ا  � ا�'6 ا�&"� ��V? $�زارة ا��'�رة و�#��ط  �&B ���0 اس&- ��'�ز مgاو�� ا������ ا� �&B �>�ن اس&
  -: � ا�'6 ا�&#�ر ا��- أن �>�ن مB إ=�ى ا��i7ت ا/ت�� 

١. �%�  ���آ�ت ا�&�ه&� ا�&�&�"� $'��� ج&%�ر�� م�� ا�"�$�� وا��� ��ج� م�آgه� ا��(�  
   ٠ا�&lس�ت ا�"�م� وا�'&"��ت ا��"�و��� وات�Rدات%� .٢
د وا�#�آ�ت ا�B�V ت��ا �  �%� ا�#�وط ا��� ���ر $%� ��ار مB وز�� ا��'�رة و��c�� مB ا���0 ا� �ا .٣

   ٠ � س'6 ا�&��ر�B آ6 مB ��0م $����� سE� T1س�"&�ل ا�#:�� 

   ٥م�دة 
  

  ت�Rد $�0ار مB وز�� ا��'�رة 
'6 وت"��6 ا�����Fت ا�#�وط وا5وض�ع واeج�اءات وا�&���ات ا�:�ص� $����0 وا��'���  � ا�) أ ( 

  وا�#9! وا�O�eء 
  رس�م ا���0 وا��'��� وت"��6 ا�����Fت وا���ر ا�&�:�ج� 1C� ا� ت'�وز ) ب(

 ج��- م��1

- 50 Bس'6 ا�&��ر� �رس� ا���0   



 رس� ت'��� ا���0 آ6 ثEث س��ات 15 -

 رس� ت"��6 أو ت�و�B ا�����Fت 5 -

- 3 6' رس� ص�رة م�:�ج� مB ا�

  
   ٦ م�دة

  
�1ـO� ��� ا�&��ر $�0ار مF! اذا خ��r أ=>�م هVا ا����0ن وا��0ارات ا�&�V7* أو  �0 ���D مB ا�#�وط 

Bس'6 ا�&��ر� �ا ٠ا��اج! ت�ا �ه� ���01  Vا�&��ر ا=>�م ه �م:��7 �=�� �و�'�ز ��ز�� ا��'�رة   
 و��'�ز ٠ �&�ة �ت�'�وز س�� وا=�ة ا����0ن أو ا��0ارات ا�&�V7* �- ا�آ��7ء $`�Vار* أو ا�BC - �0 ا�"&6

 و����ر ٠ا��  �P� 1D! ا�Cدة ا�B&� ��0 أ�O� ���* ا� $"� ثEث س��ات مB ت�ر�t ص�ور* ��ار ا�O�eء
��ار ا���Oء أو ا�0�eف إ� $"� إECن ا�&��ر $:�9ب م�ص� �1C- م��Rب $"�1 ا��ص�ل ���0م وج%� 

   ٠ر�t وص�ل ا�ECند �C- آ��$� خEل خ&� C#� ��م� مB ت�
  
   ٧م�دة 
  

�'�ز $�0ار مB وز�� ا��'�رة =�P أو ت���0 ت���� $"U ا�T1 مB ج&%�ر�� م�� ا�"�$�� ا�� ا�:�رج 
  و�>�ن ت���� ت1? ا��0FD T1 �1#�وط وا5وض�ع ا��� ��0ره� وز�� ا��'�رة 

  
   ٨م�دة 
  
&�0R�$ w< ر$w م��س! مB ��&�%� و% �١٠٠'�ز  �ض رس� 1C� U"$ ا���درات $&� ��'�وز � �&$

 Bد $�0ار م�R6 ت���0* وتF� �%R�م >Fس �ا������ ا�� xت�اخ� �1C -ى ا��س� وز��رت����1&��ر و
وز�� ا��'�رة ا�T1 ا��� ��ى �1C%� هVا ا��س� وم�0ار وآ��7� ت1��R- و=��ت رد* وا��7Cء م�- آ��1 

 ��)g٠أو ج� Bوز�� ا��'�رة أو م B��1ت  و�'�ز $�0ار م&C V�7��� ام ا�&��ر $����0 ض&�نg�7ض- إ�
�ت ا��� �'�ز  �%� م��درت-�Rن وم�"�د رد* وا��&Zان �#&6 ا��0ار $���� $��ع ا� �1C ٠ا������   

�ن ا����$� y1C ا���درات وا��اردات � y  z��cا�6�7 ا�  
  
   ٩م�دة 
  

   ٠درات وا��اردات ت:TZ ا�T1 ا���R� yده� وز�� ا��'�رة ����1$� ا����C� y1C ا���
  
   ١٠م�دة 

  
 xR  دة�%� y1C ل��R6 ا�F� �$���1� �"ا�:�ض T1� �'�ز ت���� ا� yس���7(%� ا�#�وط وا�&�اص�7ت ا���$
 و�'! ت���� ا�T1 خEل ا�&�ة ٠ت��ر $����Rه� ��ار مB وز�� ا��'�رة $"� ا�ت�7ق مT ا�'%�ت ا�&:��� 

�%�دة ج���ة  y1C ل��Rدون ت���� وج! ا� |Z0آ�رة  `ن ا�V&ا�#%�دة ا� y  دة�R&٠ا�   
  
   ١١م�دة 

  
�1�آ� مB م�9$�0%� �1#ـ�وط � �'�ز اس���اد ا�T1 ا�:�ض"� �$���1� � �%�R  اذا ت� �ا����C� y1C ا��اردات ا

 Bم"�&�ة م �دة أو م�اج"�%#$ �$�Rوز�� ا��'�رة أو آ��| م� Bر $�'���ه� ��ار م��� yوا�&�اص�7ت ا��
   ٠ا��91ت ا�&���� تFc| ت�ا � ت1? ا�#�وط وا�&�اص�7ت 

  
   ١٢م�دة 

  
 1D y1C! مB ا��ز�� ا�&:�x $�س���7ء $"U ا��س�(6 ا���درة أو �'�ز ��ز�� ا��'�رة أو مB ��7ض- $��ء

 Bا�&�دت� y  �%�1C ا�#�وط وا�&�اص�7ت ا�&���ص Bا5=�ال ٩،١٠ا��اردة م !R$ ٠   
  
   ١٣م�دة 

  



ت�Rد $0ــ�ار مB وز�� ا��'�رة إج�اءات م"���� ا��س�(6 ا��'�رة و �R%� وأخ�9ر ص�=! ا�#�ن $�����'� 
������P مB ���'� ا�xR7 وآ��7� ا�F|  �- وا�'%�ت ا��y ت��ر �%�دات ا�xR7 وا�&�اج"� وا5وض�ع ا�:�ص� $

 B�1%�  ���&�دت�C ٩،١٠ا�&���ص   
   ١٤م�دة 

  
   ٠ت�Rد $�0ار مB وز�� ا��'�رة رس�م  xR ا���درات وا��اردات $&� � �'�وز 

  ج��- م��1

 س���xR  BC ا��س��� وذ�? BC آ�FC 6ة أو آ��1 ج�ام  y ا��  

  xR  BC ا��س���  y {�� م�ا��C ا�"&6 ا��س&�� 2  0.0

  ٠$�ل  ���  رس� اس�:�اج �%�دة ���'� ا�xR7 او ا�&�اج"� أو �%�دة ا�&�#� أو ص�رة م�%� أو  1  0.0

0.0 5 
���= y  و��د ��<R1! ا��Dو �او ا�&�اج" xR7ا� �'��� B�1 مPا�� ��C �0ي� Bم����Fل ا��س���  ت

 �%���R$٠  

  
   ١٥م�دة 

  
مB هVا آ�����0ن أو ا��0ارات ا�&�V7ة �%� $�Oام� � تBC 60 م�(� ج��ــ- ) ١(�"ــ��! آ6 مr��:� B أ=>�م ا�&�دة 

و� تBC ��g أ�r ج��- وتR>� ا�&&<R�  y ج&�T ا5=�ال $&��درة ا�T1 م�ض�ع ا�'��&� و��ز�� ا��'ـ�رة أو 
eا �ى ا�'��(��Cا�� T 6 رF7ـ�ض- و�� Bا�&�دة م �<R� �7��:&��$ رد��أو ا�0ـ�ارات ) ١( �اج BC ا�T1 ا��y ت

 6�R� ا�'&�رك �R1م� B�&cت != �%�C ا�&�7ج T1ا�&�V7ة �%� y1C أس�س د T ا�&:��r ت"��Zً� �"�دل ��&� ا�
�ب وزارة ا��'�رة R�٠1C T1�  و��1ز�� أو مB ��7ض- $��ء 1Cـ� 1D! ا�&��رد ا�&�ح $`�Cدة ت���� ت1? ا�

�ب وزارة ا��'�رة R� 6�Rا�'&�رك و� �R1م� B�&cـ! ت= �%�&�� T$دل ر�"� U��"ت T ز ٠أس�س د�'� � و
 Bوز�� ا��'�رة أو م Bم �1! آ�ـ�$D �1C ء��$ �ر T ا���Cى ا�'��(�� أو ات:�ذ أى اجgاء  � ا�'�ا(� ا�&Vآ�رة ا

  ��7ض- 

   ١٦م�دة 
  

C x� ���1%� ����ن ا�"�0$�ت أو أى ����ن أخ� �"��! $Oـ�ام� � تBC 60 م�(� ج��- مـ�C Tم ا�خEل $�ى �0C$� أ
 Bج��- آ6 م rأ� BC ��gت �- ب ٠م�- أو ا��0ارات ا�&�V7ة �- ) ١( خ��r أ=>�م هVا ا����0ن �Cا ا�&�دة -أ: و

�ء ���  � �#� $����ت {��– ج ٠وضT أو أ9C� $����ت {�� ص'�R� BC ا��س�(6 � !F صR�R�  �#� أو ت
 ��م C&�ا أو $�ء ��� $����ت {�� صR�R� س�اء آ��| –داخ6 ا�'&%�ر�� أو خ�رج%� BC ا�T1 ا�&�ـ�رة د 

 و�'�ز  C EZ&� ٠هV* ا�����Fت م�"01� $����0  � س'6 ا�&��ر�B أو $�'��� ا���0  � هVا ا�'6 أو ت"��6 $����ت- 
   ٠ ت�0م ا��O$ �<Rام� ت"�دل ��&� ا�T1 م�ض�ع ا�'��&�

  

   ١٧م�دة 
  

�:�ص ا��F�Cر�� �>�ن ا�&�iل C�%� ا�#��? ���آ� أو ج&"�� أو {��ه� مB ا Bم �و��ع ا�&:��7 ���= � 
  ا�&�iل أو ا�&��� أو �ZC م'1) ا�دارة ا�&���ب أو ر(�) م'1) ا�دارة =! ا�=�ال 

  

   ١٨م�دة 
  

���%� ��ار مB وز�� ا�"�ل $"� ا�ت�7ق مT ا��ز�� �1"�مB�1  � وزارة ا��'�رة وم�R1� ا�'&�رك ا�B�V ���ر $�"
�ث�Fت ا�'�ا(� ا�&���ص �1C%�  � هVا ا����0ن  �)�Z0ا� �FZم�رى ا��   ٠ا�&:�x ص7� م

  

   ١٩م�دة 
  



�ن ا�س���اد ر١٩٥٩ ��� ٩تO1� ا��0ا��B أر��م � �  ٣٠٣ ���ن ا������ و١٩٥٩ �� �  ٩٥ ��� ١٩٦٣ 
�ن ت���P ا�س���اد آ&��   ٠ �O1� آr��:� �<= 6 أ=>�م هVا ا����0ن  � 

  

   ٢٠م�دة 
  

   1C٠� وز�� ا��'�رة أص�ار ا��0ارات ا�Eزم� ���V�7 أ=>�م هVا ا����0ن 
  

   ٢١م�دة 
  

  � ا�'���ة ا��س&�� و�"&6 $- $"� �%� مB ت�ر�t �#�ة  ��#� هVا ا����0ن 
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