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المادة 5
ال ٚحك نًٍ ٚتًتعٌٕ ثدُسٛخ اندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ يغبدسح أساضٙ
اندًٕٓسٚخ أٔ انعٕدح إنٓٛب إال إرا كبَٕا ٚحًهٌٕ خٕاصاد أٔ ٔثبئك سفش ٔفمب
ألحكبو ْزا انمبٌَٕ.
المادة 4
ٚدٕص االستعبضخ عٍ ْزِ اندٕاصاد ثإخبصاد حذٔد ،أٔ ثطبلبد شخظٛخ أٔ
عبئهٛخ أٔ يب ٚمٕو يمبيٓب ٔف ٙحبالد تحذد ثمشاس ٚظذس عٍ ٔصٚش انذاخهٛخ.
المادة 3
ٚحك نٕصٚش انذاخهٛخ ثمشاس ٚظذسِ أٌ ٕٚخت عهٗ يٍ ٚتًتعٌٕ ثدُسٛخ
اندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ انحظٕل عهٗ إرٌ يسجك (تأشٛشح خشٔج) لجم
يغبدستٓى األساض ٙانعشثٛخ انسٕسٚخ ٔنّ أٌ ٚج ٍٛحبالد اإلعفبء يٍ ْزا
انمبٌَٕ.
المادة 2
ال ٚدٕص يغبدسح أساض ٙاندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ أٔ انذخٕل إنٓٛب إال يٍ
األيبكٍ انت ٙتحذد ثمشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ ثبالتفبق يع ٔصٚش انًبنٛخ ٔثعذ
إخشاء يعبيهخ انسفش أطٕال.
المادة 1
تظذس ثبسى اندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ اندٕاصاد انتبنٛخ:
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ٔتًُحٓب ٔصاسح انذاخهٛخ (إداسح انٓدشح ٔاندٕاصاد) ٔألسبيٓب فٙ
انًحبفظبد أٔ ثعثبد انتًثٛم انذثهٕيبس ٙأٔ انسهطبد انت ٙتعٓذ إنٓٛب
ثزنك حكٕيخ اندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ ف ٙانخبسج.
المادة 6
ٚدٕص أٌ ٚحم يحم خٕاص انسفش خٕاصاد خبطخ ثبنحح تًُحٓب ٔصاسح انذاخهٛخ
أٔ خٕاصاد ثحشٚخ تًُحٓب ٔصاسح انُمم.
المادة 9
تًُح خٕاصاد انسفش نكم يٕاطٍ عشث ٙسٕس٘ ،أٔ الخئ فهسط ُٙٛفٙ
اندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ تتٕافش نذ ّٚششٔط انحظٕل عهٓٛب.
المادة 8
تًُح خٕاصاد انسفش عهٗ اختالف إَٔاعٓب نطبنجٓٛب يٍ انًٕاطٍُٛ
انسٕسٔ ٍٛٚنهدٓبد ٔنألشخبص انزٚ ٍٚشٖ ٔصٚش انذاخهٛخ يٕخجب نًُحٓى
خٕاصاد انسفش ٔثبنطشٚمخ انتُٚ ٙسجٓب.
المادة 7
ٚع ٍٛثمشاس يٍ ٔصٚش انذاخهٛخ ٔثًٕافمخ ٔصاسح انخبسخٛخ شكم خٕاصاد ٔٔثبئك
انسفش ٔيذتٓب ٔطشٚمخ تدذٚذْب ٔششٔط ٔإخشاءاد يُحٓب ٔلًٛتٓب عهٗ أٌ ال
تتدبٔص األسثعًبئخ نٛشح سٕسٚخ.
المادة 51
ال ٚدٕص نًٍ ٚحًم خٕاص سفش أٔ ٔثٛمخ سفش ثبسى اندًٕٓسٚخ انعشثٛخ
انسٕسٚخ دخٕل ثالد نى تذٌٔ عهٗ خٕاص أٔ ٔثٛمخ سفشِ يب نى ٚحظم عهٗ
إرٌ يٍ ٔصاسح انذاخهٛخ أٔ يٍ ٚفٕضّ ثزنك.
المادة 55
خٕاص انسفش يهك نهذٔنخ ٔٚتٕخت إعبدتّ إنٗ إداسح انٓدشح ٔاندٕاصاد عُذ
اَتٓبء يفعٕنّ ٔإرا فمذ ٚغشو طبحجّ ثغشايخ لذسْب خًسًبئخ نٛشح سٕسٚخ إال
إرا كبٌ انفمذاٌ ثسجت انكٕاسث أٔ يب ْٕ ف ٙحكًٓب.

المادة 54
ٚحك نٕصٚش انذاخهٛخ ٔألسجبة ْبيخ ٚمذسْب سفض يُح أٔ تدذٚذ خٕاص أٔ
ٔثٛمخ سفش كًب ٚحك نّ سحت ْزا اندٕاص أٔ انٕثٛمخ إٌ ٔخذا.
المادة 53
يع االحتفبظ ثأ٘ عمٕثخ اشذ تُض عهٓٛب انمٕاَ ٍٛانُبفزح:
أٚ -عبلت ثبنحجس ثالثخ اشٓش عهٗ األكثش ٔثغشايخ يٍ خًسًبئخ نٛشح
سٕسٚخ أٔ ثإحذٖ ْبت ٍٛانعمٕثت ٍٛكم يٍ ٚخبنف أحكبو انمشاساد انظبدسح
ثبالستُبد نهًبدح انثبنثخ يٍ ْزا انمبٌَٕٚٔ .مضٗ َفس انعمٕثخ عهٗ كم
يٍ ٚجذ٘ أيبو اندٓخ انًختظخ ألٕاال كبرثخ أٔ ٚمذو إنٓٛب أٔسالب غٛش طحٛحخ
يع عهًّ ثزنك نتسٓٛم حظٕنّ أٔ حظٕل غٛشِ عهٗ تأشٛشح خشٔج تتٛح نّ
يغبدسح أساض ٙاندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ.
ةٚ -عبلت ثبنحجس يٍ ستخ اشٓش إنٗ سُتٔ ٍٛثغشايخ يٍ خًسًبئخ
نٛشح سٕسٚخ إنٗ أنف ٔخًسًبئخ نٛشح سٕسٚخ أٔ ثإحذٖ ْبت ٍٛانعمٕثتٍٛ
كم يٍ ٚخبنف أحكبو انًبدح انعبششح يٍ ْزا انمبٌَٕٔ .ف ٙحبل انتكشاس
ٚمض ٙأٚضب عهٗ انًخبنف ثبنحشيبٌ يٍ حك انحظٕل عهٗ خٕاص أٔ ٔثٛمخ
سفش نًذح خًس سُٕاد عهٗ األكثش.
المادة 52
تسش٘ أحكبو ْزا انمبٌَٕ عهٗ انالخئ ٍٛانفهسط ٍُٛٛٛانًسده ٍٛفٙ
اندًٕٓسٚخ انعشثٛخ انسٕسٚخ.
المادة 51
ٚهغٗ لشاس سئٛس اندًٕٓسٚخ ثبنمبٌَٕ سلى  79نسُخ  1797انًتعهك
ثدٕاصاد انسفش ٔخًٛع األحكبو انًخبنفخ نٓزا انمبٌَٕ.
المادة 56
ٚظذس ٔصٚش انذاخهٛخ انتعهًٛبد انالصيخ نتُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ.
المادة 59
ُٚشش ْزا انمبٌَٕ ف ٙاندشٚذح انشسًٛخ ٔٚعتجش َبفزا يٍ أٔل انشٓش انز٘
َششِ.
تبسٚخ
ٚهٙ

ديشك فْ 1379/12/22 ٙـ
انًٕافك 1799/12/31و

رئيس
حافظ األسد

الجمهورية

