
 المتضمن أحكام دخول وخروج األجانب  0971للعام  99المردوم التذريعي رقم 

 رئيس الدولة 
 بناء على أحكام الدسحىر الوؤقث 

يرسن ها  23/2/2291جاريخ  32وعلى قرار هجلس الىزراء رقن 
 يلي :

 حكام عاهة جسجيل األجانب أ 
  جراخيص اإلقاهة األبعاد 
  وثائق السفر والحأشيرات اإلعفاءات 
  العقىبات أحكام خحاهية 

 الباب األول: أحكام رامة 

  -0مادة

ٚؼزجش أجُجٛب كٙ دكى ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ كم يٍ ال ٚزًزغ ثجُغٛخ 
 انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ أٔ جُغٛخ ثهذ ػشثٙ آخش. 

  -9مادة

ال ٚجٕص نألجُجٙ دخٕل األساضٙ انؼشثٛخ أٔ انخشٔط يُٓب ئال نًٍ ٚذًم جٕاص 
علش عبس٘ انًلؼٕل أٔ أٚخ ٔصٛوخ روٕو يوبيّ رخٕنّ دن انؼٕدح طبدسح ػٍ 
عهطبد ثهذِ انًخزظخ أٔ أٚخ عهطخ أخشٖ يؼزشف ثٓب ٔٚجت أٌ ٚكٌٕ جٕاص 

ٍ ٔصاسح انذاخهٛخ أٔ انغلش أٔ انٕصٛوخ يإششا ػهٛٓب ثغًخ دخٕل أٔ يشٔس ي
يٍ ئدذٖ انجؼضبد انغٛبعٛخ أٔ انوُظهٛخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ٔأٚخ ْٛئخ أخشٖ 

 ركهلٓب دكٕيخ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ثزنك 

  -3مادة

ٚجٕص ثًشعٕو ثُبء ػهٗ اهزشاح ٔصٚش انذاخهٛخ ئػلبء سػبٚب دٔنخ أجُجٛخ يٍ 
صٚش انذاخهٛخ أٌ ٚؼلٙ انذظٕل ػهٗ انزأشٛش أٔ دًم جٕاص علش كًب ٚجٕص نٕ

 يٍ ٚشاِ يٍ األجبَت يٍ انذظٕل ػهٗ انزأشٛشح أٔ دًم جٕاص علش. 

  -4مادة

ال ٚجٕص ألجُجٙ دخٕل األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ أٔ انخشٔط يُٓب ئال يٍ 
األيبكٍ انزٙ رذذد ثوشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ ٔثارٌ يٍ انغهطخ انًخزظخ 

اص انغلش أٔ انٕصٛوخ انزٙ روٕو ػهٗ انذذٔد ٔثذٌٔ رنك ثبنزأشٛش ػهٗ جٕ
 يوبيّ 



  -5مادة

ٚجٕص ثوشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ ئنضاو األجبَت هجم يـبدسرٓى األساضٙ انؼشثٛخ 
انغٕسٚخ ثبنذظٕل ػهٗ رأشٛشح خشٔط ٔأٌ ٚجٍٛ دبالد اإلػلبء يُٓب ٔششٔط 
يُذٓب ٔانغهطخ انًخٕنخ ثزنك ٔيذح طالدٛزٓب ٔهًٛخ انشعى انٕاجت 

 ػهٗ أٌ ال ٚزجبٔص ػشش نٛشاد. اعزٛلبؤِ ػُٓب 

  -6مادة

ػهٗ سثبثُخ انغلٍ ٔانطبئشاد ػُذ ٔطٕنٓب ئنٗ األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ 
أٔ يـبدسرٓب ئٚبْب أٌ ٚوذيٕا ئنٗ انًٕظق انًخزض كشلب ثأعًبء سجبل 
علُٓى أٔ طبئشارٓى ٔسكبثٓب ٔانجٛبَبد انخبطخ ثٓى ٔػهٛٓى أٌ ٚجهـٕا 

بة انزٍٚ ال ٚذًهٌٕ جٕاصاد علش ٔانزٍٚ انغهطبد انًخزظخ أعًبء انشك
ٚذًهٌٕ جٕاصاد علش ؿٛش طذٛذخ أٔ ؿٛش عبسٚخ انًلؼٕل ٔأٌ ًُٚؼٕا ْإالء 
انشكبة يٍ يـبدسح انغلُٛخ أٔ انطبئشح أٔ انظؼٕد ئنٛٓب ئال ثارٌ يٍ ْزِ 

 انغهطبد. 

 الباب الثاني: تدجيل األجانب 

  -7مادة

شش ٕٚيب يٍ ربسٚخ دخٕل ػهٗ األجُجٙ أٌ ٚزوذو ثُلغّ خالل خًغخ ػ
األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ئنٗ ئداسح انٓجشح ٔانجٕاصاد كٙ انؼبطًخ أٔ 
كشٔػٓب كٙ انًذبكظبد أٔ يشكض انٓجشح ٔانجٕاصاد انًخزض ٔػُذ ػذو 
ٔجٕدِ كانٗ أهشة ٔدذح ششطٛخ ٔاٌ ٚذشس ئهشاساد دبنزّ انشخظٛخ ٔكوب 

 انذاخهٛخ. نهجٛبَبد انًذذدح كٙ األًَٕرط انز٘ رؼذِ ٔصاسح 

  -8مادة

ٚؼلٗ يٍ دكى انًبدح انغبثوخ األجبَت رٔٔ اإلهبيخ انخبطخ انًُظٕص 
يٍ ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ ػُذ ػٕدرٓى ئنٗ  71ػهٛٓى كٙ انًبدح 

 عٕسٚخ ثششط أال رضٚذ يذح ؿٛبثٓى كٙ انخبسط ػهٗ عزخ أشٓش 

  -9مادة

انجذٚذ ئنٗ  ػهٗ األجُجٙ انز٘ ٚشؿت كٙ رـٛٛش يذم ئهبيزّ ئثالؽ ػُٕاَّ
ئداسح انٓجشح ٔانجٕاصاد أٔ كشػٓب كٙ انًذبكظخ انزٙ روغ ئهبيزّ انجذٚذح 
كٛٓب كبٌ كبٌ اَزوبنّ ئنٗ ثهذح خبسط يشكض انًذبكظخ ٚجت أٌ ٚزوذو خالل 
ٕٚيٍٛ يٍ ٔطٕنّ ثاهشاس ئنٗ يشكض انٓجشح ٔانجٕاصاد انًخزض ٔػُذ ػذو 

وم ئنٛٓب ٔٚؼلٗ يٍ ٔجٕدِ كانٗ أهشة ٔدذح ششطٛخ يٍ انجهذح انزٙ اَز



ْزا انذكى األجبَت انزٍٚ هذيٕا ثزأشٛشح عٛبدٛخ خالل انشٓش األٔل يٍ 
 ٔطٕنٓى ئنٗ انجالد 

  -01مادة

ٚجٕص نشئٛظ ئداسح انٓجشح ٔانجٕاصاد كٙ انًشكض ٔهبدح انششطخ كٙ 
انًذبكظبد ئػلبء األجُجٙ يٍ ششط انذضٕس شخظٛب انًُظٕص ػهّٛ كٙ 

نزششٚؼٙ الػزجبساد خبطخ ثبنًجبيالد انذٔنٛخ يٍ ْزا انًشعٕو ا 1انًبدح 
أٔ ألػزاس يوجٕنخ ٔكٙ ْزِ انذبل ٚذشس اإلهشاس كزبثخ ػهٗ األًَٕرط انًؼذ 

 نزنك ٔٚغهى ئنٗ ئداسح انٓجشح أٔ كشػٓب انًخزض. 

  -00مادة

ػهٗ انًكهق ثاداسح انلُذم أٔ انُضل أٔ أ٘ يذم آخش يٍ ْزا انوجٛم ٔػهٗ 
أجُجٛب أٔ أعكُّ أٔ أجشِ يذال نهغكٍ ئثالؽ ئداسح انٓجشح كم يٍ آٖٔ 

ٔانجٕاصاد أٔ كشػٓب أٔ يشكضْب انًخزض أٔ أهشة ٔدذح ششطٛخ كٙ دبنخ 
ػذو ٔجٕد يشكض نٓب اعى ْزا األجُجٙ ٔيذم عكُّ خالل ٕٚيٍٛ يٍ ربسٚخ 

 انُضٔل ٔانًـبدسح. 

  -09مادة

هطبد انًخزظخ ػهٗ األجُجٙ خالل ٔجٕدِ كٙ عٕسٚخ أٌ ٚوذو ئنٗ انغ
نذٖ انطهت جٕاص انغلش أٔ أٚخ ٔصٛوخ روٕو يوبيّ أٔ يب ٚغأل ػُّ يٍ 
ثٛبَبد ضًٍ انًٓهخ انًذذدح نّ ٔٚجت ػهّٛ كٙ دبل كوذاٌ أٔ رهق جٕاص 
انغلش أٔ انٕصٛوخ ئثالؽ كشع أٔ يشكض انٓجشح ٔانجٕاصاد انًخزض ٔكٙ دبل 

ٍ ربسٚخ انلوذاٌ أٔ ػذو ٔجٕدِ ئثالؽ أهشة ٔدذح ششطٛخ خالل صالصخ أٚبو ي
 انزهق. 

  -03مادة

ػهٗ كم يٍ ٚغزخذو أجُجٛب أٌ ٚوذو ئنٗ كشع أٔ يشكض انٓجشح ٔانجٕاصاد 
انًخزض ئهشاس ػهٗ األًَٕرط انًؼذ نزنك خالل صالصخ أٚبو يٍ ثذء 

 االعزخذاو ٔاَزٓبئّ. 

  -04مادة

ص نشئٛظ ئداسح انٓجشح ٔانجٕاصاد ثارٌ خبص يُّ ٔألػزاس ٚوجهٓب أٌ ٚزجبٔ
 ( 1ٔ8ٔ9ٔ75ػٍ رطجٛن أدكبو انًٕاد )

 الباب الثالث: تراخيص اإلقامة 



  -05مادة

ػهٗ كم أجُجٙ ٕٚد اإلهبيخ أٌ ٚكٌٕ دبطال ػهٗ ئرٌ ثبإلهبيخ ٔػهّٛ أٌ 
 ٚـبدس األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ػُذ اَزٓبء ئهبيزّ 

  -06مادة

 ٚوغى األجبَت يٍ دٛش اإلهبيخ ئنٗ صالس كئبد: 

 اإلهبيخ انخبطخ  األجبَت رٔٔ -7
 األجبَت رٔٔ اإلهبيخ انؼبدٚخ  -2
 األجبَت رٔٔ اإلهبيخ انًإهزخ  -3

  -07مادة

 األجبَت رٔٔ اإلهبيخ انخبطخ ْى: 

األجبَت انزٍٚ يضٗ ػهٗ ئهبيزٓى انلؼهٛخ كٙ عٕسٚخ أكضش يٍ خًظ  -آ
 ػشش عُخ دزٗ ربسٚخ انؼًم ثٓزا انًشعٕو انزششٚؼٙ 

ئهبيزٓى انلؼهٛخ أكضش يٍ خًظ عُٕاد  األجبَت انزٍٚ يضٗ ػهٗ -ة 
ٔكبَٕا ٚوٕيٌٕ ثأػًبل يلٛذح نالهزظبد انوٕيٙ أٔ ٚإدٌٔ خذيبد ػهًٛخ أٔ 
صوبكٛخ أٔ كُٛخ نهجالد. ٔرؼٍٛٛ ْزِ األػًبل ٔانخذيبد ثوشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ 

 ثؼذ أخز سأ٘ انجٓبد انًخزظخ. 

ٛشْى يًٍ ٚإدٌٔ انؼهًبء ٔسجبل األدة ٔانلٍ ٔانظُبػخ ٔاالهزظبد ٔؿ -ط 
خذيبد جهٛهخ نهجالد ٔٚظذس كٙ شأَٓى هشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ ثبالرلبم يغ 
انجٓبد انًخزظخ ٔٚشخض ألكشاد ْزِ انلئخ ثبإلهبيخ يذح خًظ عُٕاد 
رجذد ػُذ انطهت يب نى ٚكَٕٕا كٙ ئدذٖ انذبالد انًُظٕص ػهٛٓب كٙ 

 يٍ ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ  25انًبدح 

نغٕسٍٚٛ األجُجٛبد انهٕارٙ يضٗ ػهٗ ئهبيزٍٓ انلؼهٛخ صٔجبد انؼشة ا -د
 كٙ انجالد أكضش يٍ عُزٍٛ يب دايذ انضٔجٛخ هبئًخ 

  -08مادة

 األجبَت رٔٔ اإلهبيخ انؼبدٚخ ْٔى: 

األجبَت انزٍٚ ٔنذٔا كٙ عٕسٚخ ٔيضٗ ػهٗ ئهبيزٓى انلؼهٛخ كٛٓب صالس  -آ
 عُٕاد يزٕاطهخ ػُذ روذًٚٓى طهت اإلهبيخ 



انزٍٚ يضٗ ػهٗ ئهبيزٓى انلؼهٛخ كٙ عٕسٚخ أكضش يٍ  األجبَت -ة
خًظ عُٕاد يزٕاطهخ ٔٚشخض ألكشاد ْزِ انلئخ ثبإلهبيخ يذح صالس عُٕاد 

 ٚجٕص رجذٚذْب ػُذ انطهت. 

 -09مادة 

األجبَت رٔٔ اإلهبيخ انًإهزخ ْى انزٍٚ ال رزٕكش نذٚٓى انششٔط انغبثوخ  
 ثبإلهبيخ يذح أهظبْب عُخ ٚجٕص رجذٚذْب ػُذ انطهت ٔٚشخض نٓى 

  -91مادة

رذذد ثوشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ ئجشاءاد انزشخٛض ثبإلهبيخ ٔرجذٚذْب ٔاإلػلبء 
 يُٓب 

  -90مادة

ال ٚذن نزٔ٘ اإلهبيخ انخبطخ ٔانؼبدٚخ انـٛبة كٙ انخبسط يذح رضٚذ ػهٗ 
د ػهٗ أٌ ال رضٚذ يذح عزخ أشٓش ئال ثارٌ يٍ سئٛظ ئداسح انٓجشح ٔانجٕاصا

انـٛبة ػهٗ عُزٍٛ ٔٚزشرت ػهٗ يخبنلخ األدكبو انًزوذيخ عوٕط دن 
األجُجٙ كٙ اإلهبيخ انًشخض نّ ثٓب. ٔٚغزضُٗ يٍ رنك األجبَت انزٍٚ 
ٚزـٛجٌٕ نطهت انؼهى كٙ انًذاسط ٔانًؼبْذ ٔانجبيؼبد األجُجٛخ أٔ نهخذيخ 

 اإلججبسٚخ ئرا هذيٕا يب ٚضجذ رنك 

  -99مادة

ٚذن نألجُجٙ انز٘ سخض نّ ثبنذخٕل أٔ ثبإلهبيخ نـشع يؼٍٛ أٌ ٚخبنق  ال
 ْزا انـشع ئال ثارٌ يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ أٔ يٍ ٚلٕضّ ثزنك 

  -93مادة

ال ُٚزلغ ثبإلهبيخ انخبطخ ئال انشخض انًشخض نّ ثٓب ٔصٔجزّ ٔأٔالدِ 
 انوظش انزٍٚ ٚؼٛشٌٕ كٙ كُلّ 

  -94مادة

خ كٙ رطجٛن أدكبو ْزِ انًشعٕو ال ٚؼزذ ثبإلهبيخ ؿٛش انًششٔػ
 انزششٚؼٙ 

 الباب الرابع: األبعاد 

  -95مادة



نٕصٚش انذاخهٛخ ئثؼبد أ٘ أجُجٙ ػٍ عٕسٚخ نًوزضٛبد األيٍ ٔانًظهذخ 
انؼبيخ ٔنّ أٌ ٚأيش ثذجض يٍ ٚشٖ ئثؼبدِ يإهزب أٔ أٌ ٚلشع ػهّٛ اإلهبيخ كٙ 

ٔدذح انششطخ انًخزظخ كٙ انًٕاػٛذ انزٙ ٚؼُٛٓب يكبٌ يؼٍٛ ٔانزوذو ئنٗ 
ئنٗ أٌ ٚزغُٗ ئثؼبدِ.ٔٚجٍٛ ٔصٚش انذاخهٛخ اإلجشاءاد انزٙ رزجغ كٙ ئطذاس 

 هشاس اإلثؼبد ٔكٛلٛخ االػزشاع ػهّٛ ٔرُلٛزِ 

 -96مادة 

ال ٚغًخ نألجُجٙ انز٘ عجن ئثؼبدِ ثبنؼٕدح نألساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ  
 ئال ثارٌ يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ 

 الباب الخامس: وثائق الدفر والتأذيرات

  -97مادة

رذذد ثوشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ ثًٕاكوخ ٔصٚش انخبسجٛخ إَٔاع انزأشٛشاد ٔيذح 
 طالدٛزٓب ٔششٔط ٔئجشاءاد يُذٓب ٔاإلػلبء يُٓب 

  -98مادة

 ٚذذد ٔصٚش انذاخهٛخ ثوشاس يُّ: 

ٍٛ ٔششٔط أشكبل ٔإَٔاع ٔصبئن انغلش انزٙ رًُخ نألجبَت ٔانالجئ -آ
ٔئجشاءاد يُذٓب ٔهًٛخ انشعٕو انزٙ رذظم ػهٛٓب) ػهٗ أال رزجبٔص يجهؾ 

 صالصٍٛ نٛشح عٕسٚخ(ٔدبالد اإلػلبء يُٓب كهٛب ٔجضئٛب 

هٕاػذ ٔئجشاءاد انًُغ يٍ يـبدسح انجالد أٔ انذخٕل ئنٛٓب ٔكٛلٛخ ئدساط  -ة 
زِ أعًبء انًًُٕػٍٛ ثوٕائى خبطخ ٔشطجٓب يُٓب ٔانهجبٌ انزٙ رشكم نٓ

 انـبٚخ ٔطشم االػزشاع ػهٗ هشاسارٓب 

أشكبل ٔإَٔاع ثطبهبد اإلهبيخ ًَٔبرط انطهجبد ٔاإلهشاساد انخبطخ ثٓب  -ط
 ٔانجٛبَبد انزٙ ٚجت أٌ رزضًُٓب 

هًٛخ انشعٕو انزٙ رذظم ػهٗ ثطبهبد اإلهبيخ ػهٗ أال رزجبٔص )  -د
 خًغٍٛ نٛشح عٕسٚخ( ٔكزنك دبالد اإلػلبء يُٓب كهٛب أٔ جضئٛب 

 الباب الدادس: اإلرفاءات 

  -99مادة

 ال رغش٘ أدكبو ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ ػهٗ كئبد األجبَت انزبنٛخ: 



أػضبء انغهك انذثهٕيبعٙ ٔانوُظهٙ األجُجٙ انًؼزًذٍٚ نذٖ  -آ
انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ يبدايٕا كٙ خذيخ انذٔنخ انزٙ ًٚضهَٕٓب أيب ؿٛش 

 ًؼبيهخ ثبنًضم. انًؼزًذٍٚ كٛزجغ كٙ شأَٓى يجذأ ان

انؼبيهٌٕ كٙ انغلٍ ٔانطبئشاد األجُجٛخ انزٍٚ ٚذًهٌٕ رزاكش ثذشٚخ أٔ  -ة
جٕٚخ يٍ انغهطبد انزبثؼٍٛ نٓب ٔرذذد ثوشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ دبالد 
انزأشٛش ػهٗ ْزِ انززاكش يٍ هجم سجبل األيٍ كٙ انًٕاَئ ٔانًطبساد ػُذ 

ٓب أٔ يـبدسرٓب ٔال رخٕل ْزِ دخٕل األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ أٔ انُضٔل كٛ
انزأشٛشاد دبيهٓب دن اإلهبيخ ئال خالل يذح ثوبء انغلُٛخ كٙ انًُٛبء أٔ 

 انطبئشح كٙ انًطبس 

سكبة انغلٍ ٔانطبئشاد انزٍٚ رشخض نٓى انغهطبد انًخزظخ ثبنُضٔل  -ط
كٙ األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ يذح ثوبء انغلٍ كٙ انًُٛبء أٔ انطبئشح كٙ 

سثبَٛخ انغلٍ ٔانطبئشاد هجم اإلهالع ئثالؽ يشاكض األيٍ  انًطبس ٔػهٗ
انًخزظخ ػٍ اعى يٍ رخهق يٍ سكبة انغلُٛخ أٔ انطبئشح ٔرغهًٛٓب جٕاص 

 علشِ ٔئسعبل ْزا انجٕاص ئنٛٓب ػُذ اَكشبف أيشِ ثؼذ اإلهالع 

سػبٚب انذٔل األجُجٛخ انًزبخًخ نألساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ كًٛب ٚزؼهن  -د
د ششٚطخ انذظٕل ػهٗ ئجبصح خبطخ ٔكن االرلبهٛبد ثًُبطن انذذٔ

 انًؼوٕدح ثٓزا انشأٌ 

 انًؼلٌٕ ثًٕجت ارلبهٛبد دٔنٛخ ركٌٕ عٕسٚخ طشكب كٛٓب  -ِ

يٍ ٚشٖ ٔصٚش انذاخهٛخ ئػلبءِ ثارٌ خبص الػزجبساد خبطخ ثبنًجبيالد  -ٔ
 انذٔنٛخ ٔنًوزضٛبد انًظهذخ انؼبيخ 

ػذ انزٙ ُٚظًٓب ٔصٚش انذاخهٛخ ثوشاس انًٕاطٌُٕ انًـزشثٌٕ كٙ دذٔد انوٕا -ص
 ٚظذس يُّ 

 الباب الدابع: العقوبات 

  -31مادة

( 25كم يٍ ايزُغ ػٍ رُلٛز انوشاس انظبدس ثاثؼبدِ أٔ خبنق دكى انًبدح )
يٍ ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ ٚؼبهت ثبنذجظ يغ انزشـٛم يذح ال روم ػٍ 

ًغًبئخ نٛشح صالصخ أشٓش ٔال رضٚذ ػهٗ عُزٍٛ ٔثـشايخ ال روم ػٍ خ
عٕسٚخ ٔال رضٚذ ػهٗ أنلٙ نٛشح عٕسٚخ أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ ٔرنك يغ 
ػذو اإلخالل ثزُلٛز هشاس اإلثؼبد ٔكٙ دبنخ انزكشاس ركٌٕ انؼوٕثخ ثبنذجظ يغ 

 انشـم يذح ال روم ػٍ عزخ أشٓش 

  -30مادة



ثبنذجظ يغ انزشـٛم يذح ال روم  26ٚؼبهت كم يٍ خبنق دكى انًبدح 
 خ ػٍ عُ

  -39مادة

يغ ػذو اإلخالل ثأٚخ ػوٕثخ أشذ رُض ػهٛٓب انوٕاٍَٛ األخشٖ ٚؼبهت 
ثبنذجظ يذح ال رزجبٔص عُزٍٛ ٔثـشايخ ال روم ػٍ صالصًبئخ نٛشح ٔال رضٚذ 
ػهٗ أنلٙ نٛشح عٕسٚخ أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ كم يٍ أدنٗ أيبو 

طذٛذخ يغ ػهًّ انغهطبد انًخزظخ ثأهٕال كبرثخ أٔ هذو ئنٛٓب أٔساهب ؿٛش 
ثزنك نزغٓٛم دخٕنّ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ٔئهبيزّ كٛٓب أٔ دخٕل 

 ؿٛشِ أٔ ئهبيزّ. 

  -33مادة

 يغ ػذو اإلخالل ثأٚخ ػوٕثخ أشذ رُض ػهٛٓب انوٕاٍَٛ األخشٖ 

ٚؼبهت ثبنذجظ يٍ ػششح أٚبو ئنٗ صالصخ أشٓش ٔثـشايخ يٍ خًغًبئخ  -آ
ٍ انؼوٕثزٍٛ كم يٍ ٚخبنق أدكبو انًبدرٍٛ نٛشح ئنٗ أنق نٛشح أٔ ثادذٖ ْبرٛ

 ( يٍ ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ ٔانوشاساد انظبدسح رُلٛزا نًٓب. 6ٔ77)

ٚؼبهت ثبنذجظ يٍ صالصخ أشٓش ئنٗ عُخ ٔثبنـشايخ يٍ خًغًبئخ  -ة
نٛشح ئنٗ أنلٙ نٛشح أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ كم يٍ ٚخبنق أٔ ٚذبٔل 

ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ ٔانوشاساد  ( ي2ٔ4ٍيخبنلخ أدكبو انًبدرٍٛ )
انظبدسح رُلٛزا نًٓب ٔٚؼبهت ثبنؼوٕثخ َلغٓب كم يٍ عبػذ ػهٗ اسركبة 

 انًذبٔنخ أٔ انًخبنلخ انًزكٕسح 

ركٌٕ ػوٕثخ انًخبنلخ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انلوشح )ة( انغبثوخ  -ط
انذجظ يذح ال روم ػٍ عُزٍٛ ٔال رضٚذ ػهٗ خًظ عُٕاد ٔؿشايخ ال روم 

نٛشح ٔال رضٚذ ػهٗ أسثؼخ آالف نٛشح ئرا كبٌ األجُجٙ يٍ سػبٚب دٔنخ  ػٍ أنلٙ
ْٙ كٙ دبنخ دشة يغ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ أٔ كٙ دبنخ هطغ 

 انؼالهبد انغٛبعٛخ يؼٓب. 

ٔٚؼبهت ثبنؼوٕثخ َلغٓب كم يٍ عبػذ ػهٗ اسركبة انًذبٔنخ أٔ انًخبنلخ 
انز٘ ٚإٔ٘ ْزا األجُجٙ ٔكزنك انًكهق ثًـبدسح انلُذم أٔ طبدت انًذم 

 ( 77ئرا نى ٚجهؾ ػُّ خالل انًذح انًجُٛخ كٙ انًبدح )

ٚؼزجش يذبٔال يـبدسح األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ثظٕسح ؿٛش يششٔػخ كم  -د
أجُجٙ ال ٚغزطٛغ أٌ ٚجشس عجت ٔجٕدِ كٙ يُبطن انذذٔد أٔ ظٓش أٌ 

 ٙ أٔهق ثٓب األعجبة انزٙ أدنٗ ثٓب ؿٛش طذٛذخ أٔ ال رزلن يغ انظشٔف انز

  -34مادة



يغ ػذو اإلخالل ثبنًذبكًخ أٔ رُلٛز انؼوٕثخ ٚجٕص كٙ يخبنلخ األدكبو 
 ( ئثؼبد األجُجٙ ػٍ انجالد. 75()2/4انًجُٛخ كٙ انًٕاد )

  -35مادة

ٚؼبهت ثبنذجظ يذح ال رضٚذ ػهٗ صالصخ أشٓش ٔثـشايخ ال روم ػٍ خًغٍٛ 
ػهٗ خًغًبئخ نٛشح أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ كم يٍ خبنق نٛشح ٔال رضٚذ 

 ( ٔانوشاساد انظبدسح رُلٛزا نٓب. 1ٔ9ٔ72ٔ75ٔ22أدكبو انًٕاد )

  -36مادة

يغ ػذو اإلخالل ثأٚخ ػوٕثخ أشذ رُض ػهٛٓب انوٕاٍَٛ األخشٖ ٚؼبهت 
ثبنذجظ نًذح ال رضٚذ ػهٗ صالصخ أشٓش ٔثـشايخ ال روم ػٍ خًغٍٛ نٛشح ٔال 

ػهٗ خًغًبئخ نٛشح أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ كم يٍ خبنق أدكبو رضٚذ 
( أٔ أدنٗ أيبو انغهطخ انًخزظخ ثأهٕال كبرثخ أٔ هذو ئنٛٓب ثٛبَبد 5انًبدح)

ؿٛش طذٛذخ يغ ػهًّ ثزنك نزغٓٛم دظٕل ؿٛشِ ػهٗ رأشٛشح خشٔط 
 رغًخ نّ ثًـبدسح األساضٙ انؼشثٛخ انغٕسٚخ 

  -37مادة

بة انًخللخ انزوذٚشٚخ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح ال ٚجٕص األخز ثبألعج
 يٍ هبٌَٕ انؼوٕثبد كٙ يؼشع رطجٛن أدكبو ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ  244

 انجبة انضبيٍ: أدكبو خزبيٛخ 

  -38مادة

ٔرؼذٚالرّ ٔكبكخ األدكبو  78/3/7961ربسٚخ  89ٚهـٙ انوبٌَٕ سهى  -7
شاساد انزُلٛزٚخ انالصيخ انًخبنلخ نٓزا انًشعٕو انزششٚؼٙ ٔانٗ أٌ رظذس انو

انًزكٕس يشػٛخ  89نّ رجوٗ انوشاساد انظبدسح ثبالعزُبد ئنٗ انوبٌَٕ سهى 
 اإلجشاء كًٛب ال ٚزؼبسع يغ أدكبو ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ 

ٚضبثش ػهٗ رطجٛن األدكبو انخبطخ ثبنالجئٍٛ انلهغطٍُٛٛٛ انؼشة  -2
عًٛب انلوشح /آ/ يٍ ٔال  7961نغُخ  89انٕاسدح كٙ انوشاس ثبنوبٌَٕ سهى 

( يُّ ئنٗ أٌ ٚظذس رششٚغ خبص ُٚظى أٔضبػٓى 33( ٔانًبدح)78انًبدح )
 يٍ دٛش دخٕنٓى ٔئهبيزٓى ٔعلشْى ٔانٕصبئن انًزؼهوخ ثزنك 

  -39مادة

ٚضغ ٔصٚش انذاخهٛخ انزؼهًٛبد انًزؼهوخ ثذخٕل ٔخشٔط ٔئهبيخ ٔرُوم أثُبء 
 انجالد انؼشثٛخ األخشٖ 



  -41مادة 

 انذاخهٛخ انوشاساد انالصيخ نزُلٛز أدكبو ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ ٚظذس ٔصٚش 

  -40مادة

   ُٚشش ْزا انًشعٕو انزششٚؼٙ كٙ انجشٚذح انشعًٛخ

 رئيس الجوهىرية  

 


