
 الرحيم  الرحمن  هللا  بسم

 األساسي  القانون  مقدمة

حقيقة   مثلما كانت ديمومة التصاااااااا  الراااااااسط السبأر البلئااااااادينر أيبن أأالي و  داد  التر نراااااااي  لي ا
 أبت  ن ا وثيقة إ الن االئااتقالا الصااادب   ن الم لو الودنر البلئاادينرت و كدت ا اوابب الثأات  ر 

ين سالقة السضاااااااوية أالمكان والزمان والحباا  لى ال وية الودنية وا تباح مس زات النضااااااااات  ان ب   ال
الرسط والتابيخ واألبن ائتمبت تؤكد  ات ا خالا الئسر الدؤوط والمئتمب لحما السالم  لى اال تباف 

       أحقو  الراااااااااااسط السبأر البلئااااااااااادينر وكياني الودنر  لى قدم المئااااااااااااوا  م   يب  من الراااااااااااسوط 
ا  اآلأاء واأل دادت ييتر  ر ئاايإن ميالد الئاالدة الودنية البلئاادينية  لى  بن الودن  لئاادينت  بن 

الكباح المبيب والمئااتمبت حيق قدم خاللي الرااسط البلئاادينر أالف الراا داء وال بحى واألئااب  من خيب  
قامة الدولة البلئاااادينية   أناليت أل ا نيا حقوقي الودنية الثاأتة المتمثلة  ر ح  السود  وتقبيب المصاااايب واة

ة التحبيب البلئااااادينية الممثا الراااااب ر والوحيد للراااااسط السبأر المئاااااتقلة و اصااااامت ا القدو أقياد  منام
     الااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااالئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااار  ياااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااا و اااااااااااااااااااااااااااااد 

و ر إداب المبحلة االنتقالية التر ن مت  ن اتبا  إ الن المأادئت راااااكلت مئااااايلة أناء الئااااالدة الودنية 
السا لة  وأانراااااء  ةالبلئاااادينية أي مدت ا الثالثةت التراااابيسية والتنبي ية والقضااااالية واحد  من الم ام الودني

الم لو التراااااااابيسر البلئاااااااادينر  أب االنتخاأات السامة الحب  والمأارااااااااب ت أات واضااااااااحا   ن إقباب قانون 
 ئائر منائط للمبحلة االنتقاليةت بو القا د  لتنايم السالقة المتأادلة أين الئلدة والرسطت وبو الخدو  

 مدنر المؤبا لتحقي  االئااااتقالات وبو  ر الوقت  اتياألولى  لى دبي  تحديد المسالم المميز  للم تم  ال
      القاااااااا اااااااد  األئاااااااااااااااااااااائااااااااااااااياااااااة لئاااااااااااااان التراااااااااااااابيساااااااات والقوانين الموحاااااااد  للودن البلئاااااااااااااادينر 

لقد قبب ب ا القانون األئااااااائاااااار األئااااااو الثاأتة التر تمثا الو دان ال ما ر لرااااااسأنات أمكوناتي البوحيةت 
 ر  أواأي  لى م مو ة من القوا د واألصااااوا الدئااااتوبية  و قيدتي الودنيةت وانتمالي القومرت كما ارااااتما

المتدوب ت ئااواء  يما يتصااا أضاامان الحقو  والحبيات السامة والرااخصااية  لى اختال  ا أما يحق  السدا 
والمئااااااااااوا  لل مي  دون تمييزت  و  يما يخا مأد  ئاااااااااياد  القانونت وتحقي  التوازن أين الئااااااااالداتت م  

ن اختصاصات كا من ات أحيق تكبا ل ا االئتقاللية من ناحيةت والتكاما  ر توضيح الحدود الباصلة أي
         األداء من ناااحيااة  خب ت و لااب  ر ئااااااااااااااأيااا المصاااااااااااااالحااة الودنيااة السليااا التر بر بالااد ال مي  

إن كون ب ا القانون األئائر المؤقت قد ربع لبتب  انتقالية مؤقتةت   و يركا خدو   ئائية  لى دبي  
حقو  الودنية والتابيخية الثاأتة للراااااسط السبأر البلئااااادينرت وال يصاااااادب  لى    نحو حقي  ر تحقي  ال

مواصاالة الئااسر والسما من   ا السود  وتقبيب المصاايبت أما  ر  لب إقامة الدولة البلئاادينية أساصاامت ا 



ئااايدنا المئااايح ( وم د rالقدو الرااابيف وبر  ولى القألتين وثالق الحبمين الرااابيبين مئاااب  نأينا محمد  
          اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم 

كما  ن  حكامي المؤقتة ال تئقد حقا  لبلئدينرت حيثما و دت  ر التمت  أحقو  متئاوية م  موادنيي  لى 
          بن الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

يئتمد قوتي من إباد  الرسط البلئدينر وحقوقي الثاأتة ونضالي الدؤوط   إن ب ا القانون األئائر المؤقت
قي الديمقبادر  ر انتخاط بليو الئااالدة الودنية البلئااادينية و  ضااااء الم لو الترااابيسر وال   مابو ح

البلئااااادينرت ليأد  أتنايم وأناء  ئاااااو الحيا  الترااااابيسية الديمقبادية  ر  لئااااادينت و ر الوقت نبئاااااي  ان 
قباب  من قأا الم لو الترااااابيسرت يندل  من حقيقة  ن منامة التحبيب البل دينية ئاااااوضااااا  ب ا القانونت واة

 بر الممثا الرب ر والوحيد للرسط السبأر البلئدينر 

 الرحيم الرحمن  هللا  سم 
 المعدل األساسي  للقانون  إيضاحية  مذكرة 

( من القانون األئااائاار التر تسدر الم لو التراابيسر صااالحية تسديا القانون 111ائااتنادا  إلى الماد    
    الم لو ضبوب  تسديا القانون األئائر و لب أائتحداقاألئائر أموا قة   لأية ثلثر   ضاء ت  قد ب 

منصاااط بليو الوزباء  ر الئااالدة الودنية البلئااادينية وتحديد صاااالحياتي والضاااواأد القانونية والئااايائاااية 
 الناامة لسمليت وتوضيح ركا السالقة التر تبأدي أبليو الئلدة الودنية البلئدينية والئلدة التربيسية 

يا اقتضى األمب إ اد  تبتيط أسن األحكام الوابد   ر القانون األصلر أحيق  صأح وأمو ط ب ا التسد
الأاط المتسل  أصالحيات بليو الئلدة الودنية بو الأاط الثالق  ر القانون المسدا و لب مقاأا تيخيب 

 الأاط المتسل  أالئلدة التربيسية إلى أاط الح  بو الأاط الباأ  

تسديا والمتسل  أم لو الوزباء  قد تضاااااامن كيبية ترااااااكيا الحكومة من قأا  ما الأاط الخامو أمو ط ال
بليو الوزباء وكيبية نيل ا ثقة الم لوت والصاااااالحيات الممنوحة لم لو الوزباء وبليئااااايت وراااااكا السالقة 

 ما أين بليو الوزباء وبليو الئلدة البلئدينية 

وب  إلضااااا ة أسن السأابات المتسلقة أسبن وقد ابتي  الم لو  ثناء مناقرااااة القانون المسدا  ن ال ضااااب 
قالة وائااااااااااتقالة من قأا بليو م لو الوزباء  لى بليو الئاااااااااالدة  كا ما يتسل  أالحكومة من ترااااااااااكيا واة



الودنية البلئااااادينية و لب أا تأاب  ن ب ا األمب  ب ا  ئااااايائااااايا    م  الم لو  ليي  ثناء مناقرااااااتي دون 
 ون حا ة إلى   باد   ر ماد   ر متن القان

 أحمد قريع ) أبو عالء ( 
 بليو الم لو التربيسر البلئدينر

  

 الباب األول
 [1مادة ]



 لئدين  زء من الودن السبأر الكأيبت والرسط السبأر البلئدينر  زء من األمة السبأية والوحد  السبأية 
 بدف يسما الرسط البلئدينر من   ا تحقيقي 

 [2مادة ]

 ن دبي  الئلدات التربيسية والتنبي ية والقضالية  لى  ئاو مأد  الرسط مصدب الئلدات ويمابئ ا 
 الئلدات  لى الو ي المأين  ر ب ا القانون األئائر   البصا أين

 [3مادة ]

 القدو  اصمة  لئدين 

 [4مادة ]

 اإلئاااااااااااالم بو الدين البئااااااااااامر  ر  لئااااااااااادين ولئاااااااااااالب الديانات الئاااااااااااماوية احتبام ا وقدئااااااااااايت ا    .1  
 الرااااااااااااااااااااابيااااااااسااااااااة اإلئاااااااااااااااااااااالماااااااايااااااااة مصااااااااااااااااااااادب بلاااااااايئااااااااااااااااااااار لاااااااالااااااااترااااااااااااااااااااابيااااااا   مااااااااأااااااااادئ   .2  
 اللغة السبأية بر اللغة البئمية    .3  

 [5مادة ]

ناام الحكم  ر  لئدين ناام ديمقبادر نياأر يستمد  لى التسددية الئيائية والحزأية وينتخط  يي بليو 
ربيسر يو والم لو التالئلدة الودنية انتخاأا  مأاربا  من قأا الرسط وتكون الحكومة مئؤولة  مام البل

 البلئدينر 

 [6مادة ]

مأد  ئاااااااياد  القانون  ئااااااااو الحكم  ر  لئااااااادينت وتخضااااااا  للقانون  مي  الئااااااالدات واأل  ز  وال يلات 
 والمؤئئات واألرخاا 

 [7مادة ]

 ال نئية البلئدينية تنام أالقانون 



 [8مادة ]

يكون  لم  لئااادين أاأللوان األبأسة واألأساد والمقاييو المستمد  من منامة التحبيب البلئااادينية بو السلم 
 البئمر للأالد  

 الباب الثاني
 الحقوق والحريات العامة

 [9مادة ]

البلئاااااادينيون  مام القانون والقضاااااااء ئااااااواء ال تمييز أين م أئااااااأط السب   و ال نو  و اللون  و الدين  و 
    الئيائر  و اإل اقة الب 

 [ 10مادة ]

 حااااااااقااااااااو  اإلنئاااااااااااااااااااااان وحاااااااابياااااااااتااااااااي األئاااااااااااااااااااااائااااااااااااااااااااايااااااااة ماااااااالاااااااازمااااااااة ووا ااااااااأااااااااة االحااااااااتاااااااابام    .1  
تسما الئلدة الودنية البلئدينية دون إأداء  لى االنضمام إلى اإل النات والمواثي  اإلقليمية    .2  

 والدولية التر تحمى حقو  اإلنئان 

 [11مادة ]

 داااااااااأاااااااااياااااااااسااااااااار وبااااااااار ماااااااااكاااااااااباااااااااولاااااااااة ال تاااااااااماااااااااو [ الاااااااااحااااااااابياااااااااة الرااااااااااااااااااااااخصااااااااااااااااااااااياااااااااة حااااااااا  1]
[ ال ي وز القأن  لى  حد  و تبتيرااااااي  و حأئااااااي  و تقييد حبيتي أي  قيد او منسي من التنقا إال أيمب 2]



قضااالر و قا  ألحكام القانونت ويحدد القانون مد  الحأو االحتيادرت وال ي وز الح ز  و الحأو  ر  يب 
  ون األماكن الخاضسة للقوانين الصادب  أتنايم الئ

 [12مادة ]

يألغ كا من يقأن  ليي  و يوقف أيئاااااااااااأاط القأن  ليي  و إيقا يت وي ط إ المي ئااااااااااابيسا  ألغة يب م ا 
 أاالت ام المو ي إلييت وان يمكن من االتصاا أمحامت وان يقدم للمحاكمة دون تيخيب 

 [13مادة ]

المحبومين من حبيات م مساملة [ ال ي وز إخضاع  حد أل  إكبا   و تس يطت ويساما المت مون وئالب 1]
 اللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 [ يق  أادال  كا قوا  و ا تباف صدب أالمخالبة ألحكام البقب  األولى من ب   الماد  2]

 [14مادة ]

إدانتي  ر محاكمة قانونية تكبا لي  ي ا ضاامانات الد اع  ن نبئاايت وكا مت م  ر المت م أبئ حتى تثأت 
   ناية ي ط  ن يكون لي محام يدا    ني

 [15مادة ]

السقوأة راااااخصااااايةت وتمن  السقوأات ال ما يةت وال  بيمة وال  قوأة إال أنا قانونرت وال توق   قوأة إال 
 أحكم قضالرت وال  قاط إال  لى األ ساا الالحقة لنبا  القانون 

 [16مادة ]

د إخضاع  حال ي وز إ باء    ت بأة دأية  و  لمية  لى  حد دون بضاء قانونر مئأ ت كما ال ي وز 
 لااااااالاااااااباااااااحاااااااا الاااااااداااااااأااااااار  و لااااااالاااااااساااااااال   و لاااااااسااااااامااااااالاااااااياااااااة  اااااااباحاااااااياااااااة إال أاااااااماااااااو اااااااط قااااااااناااااااون 
 ينام القانون  حكام نقا األ ضاء و يببا من مئت دات التقدم السلمر لأل بان اإلنئانية المربو ة 

 [17مادة ]



 لقانون اللمئاااكن حبمةت  ال ت وز مباقأت ا  و دخول ا  و تبتيراا ا إال أيمب قضااالر مئااأط وو قا  ألحكام 
يق  أادال  كا ما يتبتط  لى مخالبة  حكام ب   الماد ت ولمن تضاااااااااااااابب من  باء  لب الح   ر تسوين 

  ادا تضمني الئلدة الودنية البلئدينية 

 [18مادة ]

حبية السقيد  والسأاد  وممابئااااااااة الرااااااااسالب الدينية مكبولة راااااااابيدة  دم اإلخالا أالناام السام  و اآلداط 
 السامة 

 [19مادة ]

ال مئاااو أحبية الب  ت ولكا إنئااان الح   ر التسأيب  ن ب يي ونرااب  أالقوا  و الكتاأة  و  يب  لب من 
 وئالا التسأيب  و البن م  مبا ا   حكام القانون 

 [ 20مادة ]

 حبية اإلقامة والتنقا مكبولة  ر حدود القانون 

 [ 21مادة ]

أادئ االقتصااااااد الحب  وي وز للئااااالدة التنبي ية [ يقوم الناام االقتصااااااد   ر  لئااااادين  لى  ئااااااو م1]
 إنراااااااااااااااااااااااااااااااااااء راااااااااااااااااااااااااااااااااابكااااااااااااااااااااات  ااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااة تاااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام أااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااون 

 [ حبيااااة النراااااااااااااااااااد االقتصاااااااااااااااااااد  مكبولااااةت وينام القااااانون قوا ااااد اإلرااااااااااااااباف  لي ااااا وحاااادودبااااا 2]
[ الملكية الخاصاااااة مصاااااونةت وال تنزع الملكية وال يتم االئاااااتيالء  لى السقابات  و المنقوالت إال للمنبسة 3]



 و ااااقاااااااا  لاااالااااقاااااااانااااون  اااار مااااقااااااااأاااااااا تااااسااااوياااان  اااااااادا  و أاااامااااو اااااااط حااااكاااام قضاااااااااااااااااااااالاااار الااااسااااااااماااااااة 
 [ ال مصادب  إال أحكم قضالر 4]

 [ 22مادة ]

 [ ينام القاااااانون خااااادماااااات التااااايمين اال تماااااا ر والصااااااااااااااحر ومساااااارااااااااااااااااااات الس ز والراااااااااااااايخوخاااااة 1]
ت ي[ ب اية  ئاااااب الرااااا داء واألئاااااب  وب اية ال بحى والمتضاااااببين والمساقين وا ط ينام القانون  حكام2]

 وتكبا الئلدة الودنية ل م خدمات التسليم والتيمين الصحر واال تما ر 

 [23مادة ]

 المئكن الماللم ح  لكا موادنت وتئسى الئلدة الودنية لتيمين المئكن لمن ال ميو  لي 

 [24مادة ]

لزامر حتى ن اية المبحلة األئاااااااااااااائاااااااااااااية  لى األقا وم انر  ر المداب 1]  و[ التسليم ح  لكا موادنت واة
 والاااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااسااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااد والاااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااؤئااااااااااااااااااااااااااااااائااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الاااااااااااااااااااااااااسااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااة 

 [ تراااااابف الئاااااالدة الودنية  لى التسليم كلي و ر  مي  مباحلي ومؤئاااااائاااااااتي وتسما  لى ب   مئااااااتوا  2]
[ يكبا القانون ائااااااااااااااتقاللية ال امسات والمسابد السليا ومباكز الأحق السلمرت ويضاااااااااااااامن حبية الأحق 3]

 داااااة الودنياااااة  لى تراااااااااااااا يس اااااا واة اااااانت اااااا السلمر واإلأاااااداع األدأر والثقاااااا ر والبنرت وتسماااااا الئاااااااااااااال
[ تلتزم المدابو والمؤئااااااائاااااااات التسليمية الخاصاااااااة أالمناب  التر تستمدبا الئااااااالدة الودنية وتخضااااااا  4]

 إلربا  ا 

 [ 25مادة ]

 [ السما ح  لكا موادن وبو وا ط ورااااااااااابف وتئاااااااااااسى الئااااااااااالدة الودنية إلى تو يب  لكا قادب  ليي 1]
الساادالااة لل مي  ويو ب للسماااا الب ااايااة واألمن والب ااايااة الصااااااااااااااحيااة  [ تنام  القااات السمااا أمااا يكبااا2]

 واال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 



 [ الااااااااااااتااااااااااااناااااااااااااااااااااااااياااااااااااام الاااااااااااانااااااااااااقاااااااااااااأاااااااااااار حاااااااااااا  ياااااااااااانااااااااااااااااااااااااام الااااااااااااقااااااااااااانااااااااااااون  حااااااااااااكااااااااااااامااااااااااااي 3]
 [ الح   ر اإلضباط يمابو  ر حدود القانون  4]

 [26مادة ]

آلتية ا للبلئدينيين ح  المرابكة  ر الحيا  الئيائية   بادا  و ما ات ول م  لى و ي الخصوا الحقو 
 ت
 [ تركيا األحزاط الئيائية واالنضمام إلي ا و قا  للقانون 1]
 [ تركيا النقاأات وال مسيات واالتحادات والبواأد واألندية والمؤئئات الرسأية و قا  للقانون 2]
  [ التصويت والتبريح  ر االنتخاأات الختياب ممثلين من م يتم انتخاأ م أاالقتباع السام و قا  للقانون3]
 [ تقلد المناصط والواالف السامة  لى قا د  تكا ؤ الببا 4]
[  قد اال تما ات الخاصة دون حضوب   باد الربدةت و قد اال تما ات السامة والمواكط والت مسات 5]

  ر حدود القانون 
  

 [27مادة ]

صاااادب م[ تيئااايو الصاااحف وئاااالب وئاااالا اإل الم ح  لل مي  يكبلي ب ا القانون األئاااائااار وتخضااا  1]
 تاااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااوياااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا لاااااااااااااااااااااااااااابقاااااااااااااااااااااااااااااأااااااااااااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااون 

[ حبية وئااااااااالا اإل الم المبلية والمئاااااااامو ة والمكتوأة وحبية الدأا ة والنرااااااااب والتوزي  والأقت وحبية 2]
 الاااساااااااامااالااايااان  ااايااا اااااااات ماااكاااباااولاااااااة و اااقاااااااا  لااا ااااااا ا الاااقااااااااناااون األئاااااااااااااااااااااائاااااااااااااااار والاااقاااوانااايااان  ات الاااساااالقاااااااة 



ا  و مصادبت ا  و إلغاؤبا  و  بن قيود [ تحاب البقاأة  لى وئالا اإل المت وال ي وز إن اببا  و وقب 3]
  لي ا إال و قا  للقانون وأمو ط حكم قضالر 

 [ 28مادة ]

ال ي وز إأساد     لئااااادينر  ن  بن الودن  و حبماني من السود  إليي  و منسي من المغادب   و ت بيد  
 من ال نئية  و تئليمي ألية   ة   نأية 

 [29مادة ]

  ااااااااااط ودااااااااااناااااااااارت ولااااااااااألدااااااااااباااااااااااا الااااااااااحاااااااااا   اااااااااارتب ااااااااااايااااااااااة األمااااااااااومااااااااااة والااااااااااداااااااااابااااااااااولااااااااااة وا
 [ الاااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااة والاااااااااااااااااااااااااب ااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااة الراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااة 1]
[  ن ال يئااااتغلوا أل   بن كان وال يئاااامح ل م أالقيام أسما يلح  ضااااببا  أئااااالمت م  و أصااااحت م  و 2]

 أاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 
 [ الااااااااااااااحاااااااااااااامااااااااااااااايااااااااااااااة ماااااااااااااان اإلياااااااااااااا اء والاااااااااااااامااااااااااااااساااااااااااااااماااااااااااااالااااااااااااااة الااااااااااااااقااااااااااااااائاااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااة 3]
 ن قااأاااااااا  وياا اام [ يااحاابم الااقاااااااانااون تااساابياان األداابااااااااا لاالضااااااااااااااابط والاامااسااااااااماالاااااااة الااقاااااااائااااااااااااااايااتااياان ماا4]
[  ن يبصااالوا إ ا حكم  لي م أسقوأة ئاااالأة للحبية  ن الأالغين و ن يساملوا أدبيقة تئااات دف إصاااالح م 5]

 وتااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااابباااااااااااااااااااااااااااااااااااام 
  

 [30مادة ]

[ التقاضر ح  مصون ومكبوا للناو كا ةت ولكا  لئدينر ح  االلت اء إلى قاضيي الدأيسرت وينام 1]
 يضاااااااااااااااااماااان ئاااااااااااااااااب اااااااة الاااابصاااااااااااااااااااااا  اااار الااااقضااااااااااااااااااااااياااااااا الااااقاااااااانااااون إ ااااباءات الااااتااااقااااااااضااااااااااااااااار أااااماااااااا 

 [ يحاب النا  ر القوانين  لى تحصااااااااااااااين    قباب  و  مااااااا إداب  من بقاااااااأااااااة القضاااااااااااااااااااااء 2]
 [ يتبتط  لى الخدي القضالر تسوين من الئلدة الودنية يحدد القانون ربودي وكيبياتي 3]

 [31مادة ]

قابيببا لكا ام ا واختصاص ا وتقدم تتنري أقانون بيلة مئتقلة لحقو  اإلنئان ويحدد القانون تركيل ا وم 
 من بليو الئلدة الودنية والم لو التربيسر البلئدينر 



 [ 32مادة ]

كا ا تداء  لى    من الحبيات الراااااااااخصاااااااااية  و حبمة الحيا  الخاصاااااااااة ل نئاااااااااان و يببا من الحقو  
لمدنية ال نالية وال اوالحبيات السامة التر يكبل ا القانون األئااااااائاااااار  و القانونت  بيمة ال تئااااااقد الد و  

   تسويضا   ادال  لمن وق   ليي الضبب   النارلة  ن ا أالتقادمت وتضمن الئلدة الودنية

 [33مادة ]

الأيلة المتوازنة النايبة ح  من حقو  اإلنئاااااان والحباا  لى الأيلة البلئااااادينية وحمايت ا من   ا   ياا 
 الحاضب والمئتقأا مئؤولية ودنية 

 الباب الثالث
 يس السلطة الوطنية الفلسطينيةرئ

 [34مادة ]

ينتخط بليو الئاالدة الودنية البلئاادينية انتخاأا   اما  ومأاراابا  من الرااسط البلئاادينر و قا  ألحكام قانون 
 االنتخاأات البلئدينر 

 [35مادة ]

لمجلس ايؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس 
الوطني ورئيس المحكمة العليا )أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه 
القومي، وان احترم النظام الدستوري والقانون، وان أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، واهلل 

 على ما أقول شهيد(.

 [36مادة ]

 نون للقا  ة االنتقاليةت ويتم انتخاط البليو أسد  لب و قا  مد  بلائة الئلدة الودنية بر المبحل

 [37مادة ]

 -يااسااتااأااب ماابكااز بلاايااو الئاااااااااااااااالااداااااااة الااوداانااياااااااة راااااااااااااااااااااا اابا   اار    ماان الااحااااااااالت اآلتااياااااااة ت  [1]
       i.           الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 



  ii.    االئااااااااااااااتقالة المقدمة إلى الم لو التراااااااااااااابيسر البلئاااااااااااااادينر إ ا قألت أي لأية ثلثر   ضاااااااااااااااالي 
  iii.  الاادئااااااااااااااتوبيااة السليااا وموا قااة الم لو    قااد األبليااة القااانونيااة و لااب أناااء  لى قباب من المحكمااة

 أااااااااااااااااااي اااااااااااااااااالااااااااااااااااااأاااااااااااااااااايااااااااااااااااااة ثاااااااااااااااااالااااااااااااااااااثاااااااااااااااااار   ضاااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااي   الااااااااااااااااااترااااااااااااااااااااااااااااااابيااااااااااااااااااساااااااااااااااااار
 ر    من الحاالت الئاااأقة يتولى بليو الم لو التراابيسر   إ ا رااغب مبكز بليو الئاالدة الودنية  [2]

ال تزيد  ن ئاااااتين يوما  ت ب  خالل ا انتخاأات حب   البلئااااادينر م ام بلائاااااة الئااااالدة الودنية مؤقتا  لمد 
 ومأارب  النتخاط بليو  ديد و قا  لقانون االنتخاأات البلئدينر 

 [38مادة ]

 يمابو بليو الئلدة الودنية م امي التنبي ية  لى الو ي المأين  ر ب ا القانون 

 [39مادة ]

 ية بليو الئلدة الودنية بو القالد األ لى للقوات البلئدين

 [40مادة ]

يسين بليو الئااااااااااااالدة الودنية ممثلر الئااااااااااااالدة الودنية لد  الدوا والمنامات الدولية وال يلات األ نأية 
 وين ى م ام مت كما يستمد ممثلر ب   ال  ات لد  الئلدة الودنية البلئدينية 

 [41مادة ]

ثالثين  البلئااااادينر خالا [ يصااااادب بليو الئااااالدة الودنية القوانين أسد إقباببا من الم لو الترااااابيسر1]
يوما  من تابيخ إحالت ا إلييت ولي  ن يسيدبا إلى الم لو خالا  ات األ ا مراااااابو ة أمالحااتي و ئااااااأاط 
ال ا ااااااتااااااأاااااابت مصااااااااااااااااااااادب  وتاااااانرااااااااااااااااااااب  ااااااوبا   اااااار الاااااا اااااابياااااااد  الاااااابئاااااااااااااااااااامااااااياااااااة   ا ااااااتااااااباضاااااااااااااااااااااي واة

لوابد   ر ود ا[ إ ا بد بليو الئاالدة الودنية مراابوع القانون إلى الم لو التراابيسر و قا  لأل ا والرااب 2]



البقب  الئاأقة تساد مناقرتي ثانية  ر الم لو التربيسرت  ا ا  قب  ثانية أي لأية ثلثر   ضالي   تأب قانونا  
 وينرب  وبا   ر ال بيد  البئمية 

 [42مادة ]

لبليو الئاااااااااااااالدة الودنية ح  السبو الخاا  ن السقوأة  و تخبيضاااااااااااااا ات و ما السبو السام  و السبو  ن 
  ال يكون إال أقانون ال بيمة 

 [43مادة ]

لبليو الئاااااااااااااالدة الودنية  ر حاالت الضاااااااااااااابوب  التر ال تحتما التيخيب  ر  يب  دواب انسقاد الم لو 
التراابيسرت إصااداب قبابات ل ا قو  القانونت وي ط  بضاا ا  لى الم لو التراابيسر  ر  وا  لئااة يسقدبا 



ال زاا ما كان ل ا من قو  القانونت  ما إ ا  بضاااااات  لى الم لو التراااااابيسر  أسد صاااااادوب ب   القبابات واة
  لى النحو الئاأ  ولم يقببا زاا ما يكون ل ا من قو  القانون 

 [44مادة ]

 تحدد أقانون مخصصات بليو الئلدة الودنية وتسويضاتي 

 [45مادة ]

ئتقالتيت ولي ان ايختاب بليو الئلدة الودنية بليو الوزباء ويكلبي أتركيا حكومتي ولي ان يقيلي  و يقأا 
 يدلط مني د و  م لو الوزباء لالنسقاد 

 [46مادة ]

يئااااااااااااا د م لو الوزباء البليو  ر  داء م امي وممابئااااااااااااة ئاااااااااااالداتي  لى الو ي المأين  ر ب ا القانون 
 األئائر 

 الباب الرابع
 السلطة التشريعية 

 [ 47مادة ]

 الااااماااانااااتااااخاااأاااااااة [ الااااماااا اااالااااو الااااترااااااااااااااااابيااااساااار الااااباااالئاااااااااااااااااداااايااااناااار بااااو الئااااااااااااااااالااااداااااااة الااااترااااااااااااااااابيااااسااااياااااااة 1]
[ أما ال يتسابن م   حكام ب ا القانون يتولى الم لو التربيسر م امي التربيسية والبقاأية  لى الو ي 2]



 الاااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااأااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااان  ااااااااااااااااااااااااار نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااي الاااااااااااااااااااااااااداخااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااار 
 المبحلة االنتقالية   [ مد  ب ا الم لو بر3]

 [48مادة ]

  [ يااتااااااايلااف الااماا االااو الااترااااااااااااااابيااساار ماان ثااماااااااانااياااااااة وثااماااااااانااياان  ضاااااااااااااااوا  ماانااتااخااأاااااااا  و ااقاااااااا  لاالااقاااااااانااون1]
[ إ ا راااااغب مبكز  ضاااااو  و  كثب أئاااااأط الو ا   و االئاااااتقالة  و  قد األبلية ت ب  انتخاأات  ب ية  ر 2]

 الدالب  المسنية و قا  للقانون النتخاط خلف لي 

 [ 49مادة ]

 -قاااأاااااااا الرااااااااااااااااابوع أااااااااأل ااامااااااااا ياااقئااااااااااااااااام كاااااااا  ضاااااااااااااااااو الااايااامااايااان الاااتاااااااالاااياااااااة  ماااااااام الااامااا ااالاااو ت
أن أحافظ على حقوق الشممعب واألمة ومصممالحهما وأن " أقسممم باهلل العظيم أن أكون مخلصممًا للوطن، و 

 أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام واهلل على ما أقول شهيد".

 [50مادة ]

ينتخط الم لو  ر  وا ا تماع لي بليئا  ونالأين للبليو و مينا  للئب يكونون بيلة مكتط بلائة الم لوت 
أين بلائااة الئاالدة الودنية  و الوزاب   و    منصااط حكومر وال ي وز ال م  أين  ضااوية ب ا المكتط و 

 أخب 

 [51مادة ]

يقأا الم لو ائاااااتقالة   ضااااااليت ويضااااا  ناامي الداخلر وقوا د مئااااااءلة   ضااااااليت أما ال يتسابن م  
 حكام ب ا القانون األئاااااااائااااااار والمأادئ الدئاااااااتوبية السامةت ولي وحد  المحا اة  لى الناام واألمن  ثناء 



 و   ماا ل انيت وليو لب اا األمن التوا د  ر  ب الي إال أناء  لى دلط بليو الم لو  و  لئاااااااااااااااتي 
 بليو الل نة  لى حئط األحواا 

 [52مادة ]

 يبتتح بليو الئلدة الودنية البلئدينية الدوب  السادية األولى للم لوت ويلقر أياني اال تتاحر  

 [53مادة ]

لترااااابيسر  زاليا   و مدنيا  أئاااااأط اآلباء التر يأدون ات  و الوقال  [ ال ت وز مئااااااءلة   ضااااااء الم لو ا1]
التر يوبدون ات  و لتصااااااويت م  لى نحو مسين  ر  لئااااااات الم لو التراااااابيسر  و  ر   ماا الل انت  و 
 أل   ماااااا يقومون أاااااي خااااااب  الم لو التراااااااااااااابيسر من   اااااا تمكين م من  داء م اااااام م النيااااااأياااااة 

م لو الترااابيسر أي  راااكا من األراااكاات وال ي وز إ باء    تبتي   ر [ ال ي وز التسبن لسضاااو ال2]
 متستي  و أيتي  و محا إقامتي  و ئيابتي  و مكتأيت وأصبة  امة     قاب  و منقوا خاا أي ديلة مد  
 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

[ ال ي وز مدالأة  ضااااو الم لو التراااابيسر أاإلدالء أراااا اد   ن  مب يتسل  أي سالي  و  قوالي  و  ن 3]
سلومات حصااا  لي ا أحكم  ضااويتي  ر الم لو التراابيسر  ثناء السضااوية  و أسد انت ال ا إال أبضااالي م

 وأاااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااوا ااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااو الاااااااااااااااااااااااامئااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااة 
[ ال ي وز  ر  يب حالة التلأو أ ناية اتخا   ية إ باءات  زالية ضد     ضو من   ضاء الم لو 4]

خ  الم لو أاإل باءات المتخ   ضد السضو ليتالتربيسر البلئدينر  لى  ن يألغ الم لو التربيسر  وبا  
 ماااااااا ياابا  مااناااااااائاااااااااااااااأاااااااا ت وتااتااولااى بااياالاااااااة الاامااكااتاااااااط بااااااا   الااماا ااماااااااة إ ا لاام يااكاان الااماا االااو ماانااسااقااااااادا  

[ ال ي وز لسضو الم لو التربيسر التنازا  ن الحصانة من  يب إ ن مئأ  من الم لوت وال تئقد 5]
  ا مد  السضوية الحصانة أانت اء السضوية و لب  ر الحدود التر كانت ترمل

 [54مادة ]

[ ال ي وز لسضاااو الم لو الترااابيسر  ن يئاااتغا  ضاااويتي  ر     ما من األ ماا الخاصاااةت و لى 1]
    ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو 

[ يقدم كا  ضااااااااو  ر الم لو التراااااااابيسر إقبابا  أال مة المالية الخاصااااااااة أي وأزو ي وأيوالد  القصااااااااب 2]
 ر داخا  لئاااااااااادين وخاب  ات وما  لي م من ديونت مبصااااااااااال   يي كا ما يملكون من ثبو ت  قابا  ومنقوال  



ويحبا ب ا اإلقباب مغلقا  وئاابيا  لد  محكمة السدا السليات وال ي وز اإلدالع  ليي إال أا ن المحكمة و ر 
 الحدود التر تئمح أ ا 

 [55مادة ]

 يتقاضى  ضو الم لو التربيسر مكا ي  ر بية يحددبا القانون 

  

 [56مادة ]

   ضاااااااااااااااااااااااااااااء الااااااااااااااماااااااااااااا اااااااااااااالااااااااااااااو الااااااااااااااحاااااااااااااا   اااااااااااااار تلااااااااااااااكااااااااااااااا  ضااااااااااااااااااااااااااااو ماااااااااااااان 
[ التقدم إلى الئاااالدة التنبي ية أكا الدلأات الضاااابوبية والمراااابو ة الالزمة لتمكيني من ممابئااااة م امي 1]

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 [ اقتباح القوانينت وكااا اقتباح تم ب ضاااااااااااااااي ال ي وز إ اااد  تقااديمااي  ر نبو دوب االنسقاااد الئاااااااااااااانو  2]
ومة  و إلى  حد الوزباءت ومن  ر حكم مت وال ي وز مناقراااااة [ تو يي األئاااااللة واالئااااات واأات إلى الحك3]

االئت واط إال أسد مبوب ئأسة  يام من تقديمي إال إ ا قأا المو ي إليي االئت واط البد والمناقرة حاال   و 
 ر   ا  قات كما  ني ي وز تقصاايب ب ا األ ا  ر حالة االئااتس اا إلى ثالثة  يام أموا قة بليو الئاالدة 

  الودنية

 [57مادة ]

[ ي وز لسرب  من   ضاء الم لو التربيسرت أسد ائت واطت التقدم أدلط ئحط الثقة من الحكومة  و 1]
من  حد الوزباءت وال ي وز التصاااااااويت  لى ب ا الدلط إال أسد مضااااااار ثالثة  يام  لى األقا من تقديميت 



 ويصاااااااااااااااااااااااااادب الااااااااااااقااااااااااااباب أاااااااااااامااااااااااااوا ااااااااااااقااااااااااااة   اااااااااااالااااااااااااأاااااااااااايااااااااااااة   ضاااااااااااااااااااااااااااء الااااااااااااماااااااااااا اااااااااااالااااااااااااو  
 ثقة انت اء والية من ئحأت مني [ يتبتط  لى ئحط ال2]

 [58مادة ]

للم لو  ن يكون ل نة خاصةت  و يكلف إحد  ل انيت من   ا تقصر الحقال   ر     مب  امت  و  ر 
 إحد  اإلدابات السامة 

 [59مادة ]

 يقب الم لو التربيسر الخدة السامة للتنميةت ويحدد القانون دبيقة إ دادبا و بض ا  لى الم لو 

 [60مادة ]

قباببا والتصااااااااابف  ر األمواا المبصاااااااااود   ي ات  ينام القانون األحكام الخاصاااااااااة أا داد الموازنة السامة واة
وك لب الموازنات الملحقة والتدويبية وميزانيات ال يلات والمؤئااااااائاااااااات السامةت وكا مرااااااابوع تئاااااااابم  يي 

 الئلدة أما ال يقا  ن خمئين أالمالة من ب ئمالي 

 [61مادة ]

 ( مااااااااان بااااااااا ا الاااااااااقااااااااااناااااااااون األئااااااااااااااااااااااائاااااااااااااااااااااارت90وبد  ااااااااار الااااااااامااااااااااد    مااااااااا  مااااااااابا اااااااااا  ماااااااااا
[  لى الحكومة  بن مراابوع الموازنة  لى الم لو التراابيسر قأا راا بين  لى األقا من أدء الئاانة 1]

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
[ يسقد الم لو الترااابيسر  لئاااة خاصاااة لمناقراااة مرااابوع قانون الموازنة الئااانوية  يقب  أالتسديالت قأا 2]

يد   و يسيد  إلى الحكومة  ر مد   قصاااااابا رااااا ب من تابيخ تقديمي إليي مصاااااحوأا  أدء الئااااانة المالية ال د
 أمالحااااات الم لو الئااااااااااااااتكمااااا المقتضااااااااااااااياااات المدلوأاااة واة اااادتاااي إلى الم لو التراااااااااااااابيسر إلقباب  



 [ ياااااااااااااااتااااااااااااااام الاااااااااااااااتصااااااااااااااااااااااااااااويااااااااااااااات  ااااااااااااااالاااااااااااااااى الاااااااااااااااماااااااااااااااوازناااااااااااااااة أااااااااااااااااأاااااااااااااااا  أااااااااااااااااأاااااااااااااااا  3]
 ي ية ين الم لو التربيسر والئلدة التنب[ ال ي وز إ باء المناقلة أين  أواط الميزانية إال أاالتبا  أ4]

 [62مادة ]

ي ط  بن الحئاط الختامر لميزانية الئلدة الودنية  لى الم لو التربيسر  ر مد  ال تزيد  لى ئنة 
 واحد  من تابيخ انت اء الئنة الماليةت ويتم التصويت  ليي أاأا  أاأا  

 الباب الخامس 
 السلطة التنفيذية

 [ 63مادة ]

زباء  الحكومة( بو األدا  التنبي ية واإلدابية السليا التر تضاادل  أمئااؤولية وضاا  الأبنام  ال   م لو الو 
تقب  الئااااالدة الترااااابيسية موضااااا  التنبي ت و يما  دا ما لبليو الئااااالدة الودنية من اختصااااااصاااااات تنبي ية 

 زباء يحددبا القانون األئائر تكون الصالحيات التنبي ية واإلدابية من اختصاا م لو الو 

 [ 64مادة ]

 [ يتكون م لو الوزباء من بليو الوزباء و ااااادد من الوزباء ال يت ااااااوز  بأساااااة و راااااااااااااابين وزيبا  1]
 [ يحدد  ر قباب التسيين الوزاب  التر تئند إلى كا وزيب 2]

 تشكيل الحكومة
 [65مادة ]

ا حكومتي خالا رااااااااكي[  وب تكليبي من قأا بليو الئاااااااالدة الودنية البلئاااااااادينية يتولى بليو الوزباء ت1]
 ثالثاااة  ئااااااااااااااااااأي  من تاااابيخ اختيااااب ت ولاااي الح   ر م لاااة  خب   قصااااااااااااااااااباااا  ئااااااااااااااأو اااان أخبان  قد 

[ إ ا  خب  بليو الوزباء  ر تراااااااااكيا حكومتي خالا األ ا الم كوب  و لم يحصاااااااااا  لى ثقة الم لو 2]
 و من تابيخ  إخباقيالتربيسر و ط  لى بليو الئلدة الودنية ائتأدالي أآخب خالا  ئأو ين من تابيخ 



( 1 لئاااااااااة الثقة حئاااااااااط مقتضاااااااااى الحاات وتندأ   لى بليو الوزباء ال ديد األحكام الوابد   ر البقب   
   ال  

 الثقة بالحكومة
 [ 66مادة ]

[  وب اختياب بليو الوزباء أل ضاااااء حكومتي يتقدم أدلط إلى الم لو التراااابيسر لسقد  لئااااة خاصاااة 1]
الئاااااتماع واالنت اء من مناقراااااة الأيان الوزاب  المكتوط ال   يحدد أبنام  للتصاااااويت  لى الثقة أ م أسد ا

 وئااااااااااااااياااائااااااااااااااااة الحكوماااةت  لى ان تسقاااد ال لئااااااااااااااااة  ر مو اااد  قصااااااااااااااااا   ئااااااااااااااأوع من تاااابيخ الدلاااط 
[ يتم التصااااااااااويت  لى الثقة أبليو الوزباء و  ضاااااااااااء حكومتي م تمسينت ما لم تقبب األ لأية المدلقة 2]

 خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالف  لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 الحكومة إ ا صوتت إلى  انأ ا األ لأية المدلقة أل ضاء الم لو التربيسر [ تمنح الثقة أ3]

 [ 67مادة ]

أسد الحصاااااااااوا  لى الثقة أ م وقأا مأاراااااااااب    مال م يؤد  بليو الوزباء و  ضااااااااااء حكومتي  مام بليو 
 ( من القانون األئائر 35الئلدة الودنية اليمين الدئتوبية المنصوا  لي ا  ر الماد   

 رئيس الوزراء اختصاصات
 [ 68مادة ]

 ياااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااابو بلاااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااو الاااااااااااااااااااااااااااااوزباء ماااااااااااااااااااااااااااااا يااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااارت
 [ تراااااااااااااكيا م لو الوزباء  و تسديلي  و إقالة  و قأوا ائاااااااااااااتقالة     ضاااااااااااااو  و ماء الراااااااااااااا ب  يي 1]
[ د و  م لو الوزباء لالنسقاد  ر  لئااااااااااتي األئااااااااااأو ية  و  ند الضاااااااااابوب ت  و أناء  لى دلط بليو 2]

 الئااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااادااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااودااااااااااااااااااناااااااااااااااااايااااااااااااااااااةت ويضااااااااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااادوا   اااااااااااااااااامااااااااااااااااااالااااااااااااااااااي 
 [ تاااااااااااااااااااااااااااابؤو  اااااااااااااااااااااااااااالئااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ماااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااو الااااااااااااااااااااااااااااوزباء 3]
 [ إداب  كاااااااااااااااا ماااااااااااااااا ياااااااااااااااتاااااااااااااااسااااااااااااااالااااااااااااااا  أراااااااااااااااااااااااااااااؤون مااااااااااااااا ااااااااااااااالاااااااااااااااو الاااااااااااااااوزباء 4]
 [ اإلراااااااااااااااااباف  اااالااااى   اااامااااااااا الااااوزباء والاااامااااؤئاااااااااااااائاااااااااااااااااااااات الااااسااااااااماااااااة الااااتااااااااأااااساااااااة لاااالااااحااااكااااوماااااااة 5]
 [ إصاااااااااااااااااااااداب الاااااااقااااااابابات الاااااااالزماااااااة  ااااااار حااااااادود اخاااااااتصااااااااااااااااااااااصااااااااااااااااااااااتاااااااي و اااااااقاااااااا  لااااااالاااااااقااااااااناااااااون  6]



صااااااااااااااااااااادابباااااااا  [ تاااوقااايااا  الااالاااوالاااح  و األناااااااماااااااة الاااتااار يصااااااااااااااااااااااد   ااالااايااا اااااااا مااا ااالاااو الاااوزباء 7]  واة
 [ يقوم بليو الوزباء أتسين نالط لي من أين وزبالي ليقوم أي مالي  ند  ياأي 8]

 اختصاصات مجلس الوزراء
 [ 69مادة ]

 ياااااااااااااااااااااخاااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااو الاااااااااااااااااااااوزباء أاااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااا يااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااار ت
[ وض  الئيائة السامة  ر حدود اختصاصيت و ر ضوء الأبنام  الوزاب  المصاد   ليي من الم لو 1]

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
 لئااااااااااااااياااااااائاااااااااااااااااااااات السااااااااماااااااة المقبب  من الئاااااااااااااالداااااااات البلئاااااااااااااادينياااااااة المختصاااااااااااااااااااااة [ تنبيااااااا  ا2]
 [ وضاااااااااااااااااااا  الاااااااماااااااوازناااااااة الاااااااسااااااااماااااااة لاااااااسااااااابضاااااااااااااااااااا اااااااا  ااااااالاااااااى الااااااامااااااا ااااااالاااااااو الاااااااتراااااااااااااااااااابياااااااسااااااار 3]
 [ إ داد ال  از اإلداب ت ووضااااااا  بياكليت وتزويد  أكا ة الوئاااااااالا الالزمةت واإلراااااااباف  ليي ومتاأستي 4]
   اإل باءات الالزمااااااة لاااااا لااااااب [ متاااااااأسااااااة تنبياااااا  القوانين وضاااااااااااااامااااااان االلتزام أاااااايحكااااااام ااااااات واتخااااااا5]
[ اإلراااباف  لى  داء الوزابات وئاااالب وحدات ال  از اإلداب  لوا أات ا واختصااااصاااات ات والتنئاااي   يما 6]

 أااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 [ مئااااااااااااااااااااااااااؤولاااااااااااااياااااااااااااة حاااااااااااااباااااااااااااا الاااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااام الاااااااااااااساااااااااااااام و األمااااااااااااان الاااااااااااااداخااااااااااااالااااااااااااار 7]
 ا  ر م اا (   ال ت وئاااايائااااات7و6[ مناقرااااة االقتباحات م  ال  ات المختلبة  ات السالقة أالبقبتين  8]

 تااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااا  اخاااااااااااااااااااااااااااااااااااتصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
   إنراء  و إلغاء ال يلات والمؤئئات والئلدات  و ما  ر حكم ا من وحدات ال  از اإلداب  التر   [9]

 يراااااااااااااااامااالااا اااااااا الااا ااا ااااااااز الاااتااانااابااايااااااا   الاااتااااااااأااا  لااالاااحاااكاااوماااااااةت  ااالاااى ان يااانااااااام كاااااااا مااانااا اااااااا أاااقااااااااناااون 
II.       )   كام   ال  واإلرااباف  لي ا و قا ألحتسيين بؤئاااء ال يلات والمؤئاائااات المراااب إلي ا  ر الأند

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون 
[ تحديد اختصاصات الوزابات وال يلات والئلدات والمؤئئات التاأسة لل  از التنبي   كا ةت وما  ر 10]



 حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 [  ية اختصاصات  خب  تناد أي أمو ط  حكام القانون 11]

 [ 70مادة ]

صداب اللوالح واتخا  لم لو الوزباء الح   ر التقدم إلى الم لو التربيسر أ مربو ات القوانين واة
 اإل باءات الالزمة لتنبي  القوانين 

 [71مادة ]

 يااااااااخااااااااتااااااااا كااااااااا وزيااااااااب  اااااااار إداااااااااب وزابتااااااااي  اااااااالااااااااى و ااااااااي الااااااااخصاااااااااااااااااااااوا أاااااااامااااااااا ياااااااايتاااااااار ت
 [ اقاااتاااباح الئااااااااااااااااياااااااائاااااااااااااااااااااة الاااسااااااااماااااااة لاااوزابتاااااااي واإلرااااااااااااااااباف  ااالاااى تااانااابااايااااااا باااااااا أاااساااااااد إقااابابباااااااا 1]
صاااااااااااااااااااااداب الااتااساالااياامااااااا2]  ات الااالزماااااااة لااااااا لاااااااب [ اإلراااااااااااااااباف  االااى ئااااااااااااااايااب الااسااماااااااا  اار وزابتاااااااي واة
 [ تااااااااناااااااابااااااااياااااااا  الاااااااامااااااااوازنااااااااة الااااااااسااااااااامااااااااة ضااااااااااااااااااااااماااااااان اال ااااااااتاااااااامااااااااادات الاااااااامااااااااقاااااااابب  لااااااااوزابتااااااااي 3]
 [ إ اااااااداد مرااااااااااااااااابو اااااااات الااااقااااوانااااياااان الااااخااااااااصاااااااااااااااااااااة أااااوزابتاااااااي وتااااقاااااااديااااماااا اااااااا لااااماااا اااالااااو الااااوزباء 4]
[ ي وز للوزيب تبوين أسن ئاااااااالداتي إلى وكيا الوزاب ت  و  يب  من موابر اإلداب  السليا  ر وزابتيت 5]

  ر حدود القانون 

 [72] مادة

 لى كا وزيب  ن يقدم إلى م لو الوزباء تقابيب تبصااااااايلية  ن نراااااااادات وزابتي وئااااااايائاااااااات ا وخدد ا 
ومن زات ا مقابنة أاألبداف المحدد  للوزاب   ر إداب الخدة السامةت وك لب  ن مقتبحات ا وتوصاااااااااااااايات ا 
 أراااااااااااااااااااااااااااااااااين ئااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااائاااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااامئاااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااأااااااااااااااااااااا 



راااااااااااا ب أحيق يكون م لو الوزباء  لى إدالع واف وتقدم ب   التقابيب أرااااااااااااكا دوب  منتام كا ثالثة  
 أئيائات كا وزاب  ونرادات ا 

 جلسات مجلس الوزراء
 [ 73مادة ]

[ أد و  من بليو الوزباء تسقد  لئااااات م لو الوزباء أصااااوب  دوبية  ئااااأو يات  و  ند الضاااابوب ت وال 1]
 و الوزباء أنااااااء  لى د و  مئااااااااااااااأقاااااة من بلي  ي وز لغيب الوزباء حضااااااااااااااوب بااااا   ال لئااااااااااااااااااات إال

 [ تكون  لئات م لو الوزباء موثقة 2]

 مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
 [ 74مادة ]

 [ بليو الوزباء مئااااااااااااااؤوا  ماااااام بليو الئاااااااااااااالداااااة الودنياااااة  ن   ماااااالاااااي و ن   مااااااا حكومتاااااي 1]
 [ الوزباء مئااااااااااااااؤولون  مااااام بليو الوزباء كااااا  ر حاااادود اختصاااااااااااااااااااصااااااااااااااااااي و ن   ماااااا وزابتااااي 2]
 و  ضاء حكومتي مئؤولون مئؤولية  بدية وتضامنية  مام الم لو التربيسر [ بليو الوزباء 3]

 [75مادة ]

[ لبليو الئاالدة الودنية الح   ر إحالة بليو الوزباء إلى التحقي   يما قد ينئااط اليي من  بالم  ثناء 1]
 تاااااااايديااااااااتااااااااي   ااااااااماااااااااا واااااااااياااااااابااااااااتااااااااي او أئااااااااااااااااااااااأااااااااأاااااااا ااااااااا و لااااااااب و ااااااااقااااااااا  ألحااااااااكااااااااام الااااااااقااااااااانااااااااون 

إحالة    من الوزباء إلى التحقي  ائتنادا  إلى    من األئأاط المراب إلي ا  [ لبليو الوزباء الح   ر2]
 (   ال  و لب و قا  ألحكام القانون 1 ر البقب   

 [76مادة ]

[ يوقف من يت م من الوزباء  ن م ام منصااااأي  وب صاااادوب قباب االت امت وال يحوا انت اء خدمتي دون 1]
 أاااااااااااااااساااااااااااااااة االئااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااماااااااااااااااباب  ااااااااااااااار إ اااااااااااااااباءات الاااااااااااااااتاااااااااااااااحاااااااااااااااقااااااااااااااايااااااااااااااا  والاااااااااااااااماااااااااااااااتاااااااااااااااا

[ يتولى النالط السام  و من يمثلي من   ضاااااااااااء النياأة السامة إ باءات التحقي  واالت ام وتتم المحاكمة 2]



  مااام المحكمااة المختصاااااااااااااااةت وتتأ  األحكااام والقوا ااد المقبب   ر قااانونر السقوأااات واإل باءات ال زاليااة 
 ن  ر حكم م [ تئب  األحكام الئاأقة  لى نواط الوزباء ووكالء الوزابات وم3]

 حجب الثقة عن الحكومة
 [ 77مادة ]

[ ي وز لسرب    ضاء من الم لو التربيسر التقدم أدلط إلى بليو الم لو لسقد  لئة خاصة لدبح 1]
 الااااااااااااثااااااااااااقااااااااااااة أااااااااااااالااااااااااااحااااااااااااكااااااااااااومااااااااااااة  و أاااااااااااايحااااااااااااد الااااااااااااوزباء أااااااااااااسااااااااااااد ائااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااا ااااااااااااواأااااااااااااي 

دبا وز مو [ يتم تحديد مو د  وا  لئاااااااااااة أسد مضااااااااااار ثالثة  يام  لى تقديم الدلط وال ي وز ان يت ا2]
  ئأو ين من  لب التابيخ 

 [ 78مادة ]

 [ يتم ح ااط الثقااة  ن بليو الوزباء وحكومتااي أاااأل لأيااة المدلقااة أل ضااااااااااااااااء الم لو التراااااااااااااابيسر 1]
 [ ياااااتااااابتاااااااط  ااااالاااااى حااااا اااااااط الاااااثاااااقاااااااة  ااااان بلاااااياااااو الاااااوزباء وحاااااكاااااوماااااتاااااااي اناااااتااااا ااااااااء والياااااتااااا ااااام 2]
ب مؤقتا أا تأاببم حكومة تئاااااايي [  ند انت اء والية بليو الوزباء و  ضاااااااء حكومتي يمابئااااااون   مال م3]

  ماا وال ي وز ل م  ن يتخ وا من القبابات إال ما بو الزم وضااااااااااابوب  لتئاااااااااااييب األ ماا التنبي ية لحين 
 تركيا الحكومة ال ديد  

  [79] مادة

[  ند قيام الم لو التراااااابيسر أاأل لأية المدلقة أل ضااااااالي أح ط الثقة  ن بليو الوزباءت  و  ني و 1]
حكومتي م تمسين يقدم بليو الئلدة الودنية البلئدينية أديال خالا م لة  قصابا  ئأو ان   ن   ضاء

 تااأاااااااد  ماان تاااااااابيااخ حاا اااااااط الااثااقاااااااةت ويااخضاااااااااااااااا  بلاايااو الااوزباء الاا ااااااادياااااااد ألحااكاااااااام بااااااا ا الااأااااااااط 
[ حاا قيام الم لو الترااابيسر أح ط الثقة  ن واحد  و  كثب من   ضااااء الحكومة يقدم بليو الوزباء 2]

 لئاااااااااااااااااااة التاااااااليااااااة  لى إال يت اااااااوب مو اااااادبااااااا  ئااااااااااااااأو ين من تااااااابيخ ح ااااااط الثقااااااة أااااااديال   ر ال 
[    يسد تسديال وزابيا  ية إضااااااااااا ة  و تغييب يداا حقيأة وزابية  و وزيبا   و اكثب من   ضاااااااااااء م لو 3]

 الاااااااااااااااااااااوزباء ماااااااااااااااااااااا دام لااااااااااااااااااااام ياااااااااااااااااااااأااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااغ ثااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااق  اااااااااااااااااااااددبااااااااااااااااااااام 
  ئأط كان يتم تقديم الوزباء ط   ند إ باء تسديا وزاب   و إضا ة  حد الوزباء  و ماء الرا ب أل     

ال دد خالا مد   قصابا  ئأو ان من تابيخ التسديا  و الرغوب للم لو التربيسر  ر  وا  لئة يسقدبا 
 لااااااااااالاااااااااااتصااااااااااااااااااااااااويااااااااااات  ااااااااااالاااااااااااى الاااااااااااثاااااااااااقاااااااااااة أااااااااااا ااااااااااام و اااااااااااقاااااااااااا ألحاااااااااااكاااااااااااام بااااااااااا   الااااااااااامااااااااااااد  



ن م [ ال ي وز لبليو الوزباء  و أل  من الوزباء ممابئااة م ام منصااأي إال أسد الحصااوا  لى الثقة أي4]
 الم لو التربيسر 

 الذمة المالية ألعضاء مجلس الوزراء
 [80مادة ]

[  لى بليو الوزباء وكا وزيب ان يقدم إقبابا  أال مة المالية الخاصااااااااااااااة أي وأزو ي وأيوالد  القصاااااااااااااابت 1]
مبصاااال   يي كا ما يملكون من  قابات ومنقوالت وائااا م وئاااندات و مواا نقدية داخا  لئااادين وخاب  ات 

 م من ديون إلى بليو الئااالدة الودنية ال   يضااا  التبتيأات الالزمة للحباا  لى ئااابيت ا وتأقى وما  لي
 ئاااااااااااااااابياااااااي وال ياا ااوز اإلدااالع  االااياا اااااااا إال أاااااااا ن ماان الاامااحااكااماااااااة الااساالااياااااااا  ااناااااااد االقااتضااااااااااااااااااااااء 

[ ال ي وز لبليو الوزباء  و أل  وزيب من الوزباء ان يراااااتب   و يئاااااتي ب رااااايلا  من  مالب الدولةت  و 2]
رااااااااااااااخاا المسنوية السامةت  و ان تكون لي مصاااااااااااااالحة مالية  ر     قد من السقود التر تأبم ا  حد األ

ال  ات الحكومية  و اإلدابيةت كما ال ي وز لي دواا مد  وزابتي  ن يكون  ضااااااااااااااوا   ر م لو إداب     
منح من راااابكة  و  ن يمابو الت اب   و    م نة من الم ن  و ان يتقاضااااى باتأا   خب  و    مكا آت  و 

    رخا أخب وأي  صبة كانت  يب الباتط الواحد المحدد للوزيب ومخصصاتي 

 مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
 [81مادة ]

 تحدد أقانون مخصصات بليو الوزباء والوزباء ومن  ر حكم م 

 [82مادة ]

 دنية والئيائية الم يرتبد  يمن يسين بليئا  للوزباء  و وزيبا   ن يكون  لئدينيا  متمتسا  أكاما حقوقي

 [83مادة ]

 تستأب الحكوماااااة مئااااااااااااااتقيلاااااة ويسااااااد ترااااااااااااااكيل اااااا و قاااااا  ألحكاااااام بااااا ا الأااااااط  ر الحااااااالت التاااااالياااااة ت
 [  اااااااااااااااااااوب أااااااااااااااااااادء والياااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااامااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااو الاااااااااااااااااااتراااااااااااااااااااااااااااااااابياااااااااااااااااااسااااااااااااااااااار 1]
[ أسااد ح ااط الثقااة  ن بليو الوزباء  و  ن بليو الوزباء وحكومتاايت  و  ن ثلااق  اادد الوزباء  لى 2]

 األقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 



 تغييب  و رااااااااااااغوب  و إقالة ترااااااااااااما ثلق  دد   ضاااااااااااااء م لو الوزباء  لى األقا  [  ية إضااااااااااااا ة  و3]
 [ و ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  بلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوزباء 4]
 [ ائااااااااااااااتقاااااااالاااااااة بليو الوزباء او ائااااااااااااااتقاااااااالاااااااة ثلاااااااق  ااااااادد   ضااااااااااااااااااااااء الحكوماااااااة  لى األقاااااااا 5]
 [ إقالة بليو الوزباء من قأا بليو الئلدة الودنية 6]

 قوات األمن والشرطة 
 [84مادة ]

والرااااااابدة قو  نااميي وبر القو  المئااااااالحة  ر الأالد وتنحصاااااااب وايبت ا  ر الد اع  ن [ قوات األمن 1]
الودن وخدمة الراااااااااااسط وحماية الم تم  والئااااااااااا ب  لى حبا األمن والناام السام واآلداط السامة وتؤد  
 وا اااأااا اااااااا  ااار الاااحااااااادود الاااتااار بئااااااااااااااااامااا اااااااا الاااقااااااااناااون  ااار احاااتااابام كااااااااماااااااا لااالاااحاااقاااو  والاااحااابياااااااات 

 بدة أقانون [ تنام قوات األمن والر2]

 اإلدارة المحلية 
 [85مادة ]

تنام الأالد أقانون  ر وحدات إداب  محلية تتمت  أالرااااااااخصااااااااية اال تأابيةت ويكون لكا وحد  من ا م لو 
 ماااااااانااااااااتااااااااخااااااااط انااااااااتااااااااخاااااااااأااااااااا  مااااااااأاااااااااراااااااااااااااااااااابا   اااااااالااااااااى الااااااااو ااااااااي الاااااااامااااااااأااااااااياااااااان  اااااااار الااااااااقااااااااانااااااااون 

ا لئااااالدة المبكزية ودوببويحدد القانون اختصااااااصاااااات وحدات اإلداب  المحلية وموابدبا المالية و القت ا أا
  ر إ داد خدد التنمية وتنبي بات كما يحدد القانون  و ي البقاأة  لى تلب الوحدات ونراااااادات ا المختلبة 



ويبا ى  ند التقئااااايم المساييب الئاااااكانية وال غبا ية واالقتصاااااادية والئااااايائاااااية للحباا  لى الوحد  التباأية 
 للودن ومصالح الت مسات  يي 

 ة اإلدارة العام
 [86مادة ]

 يكون تسيين الموابين السموميينت وئالب الساملين  ر الدولة وربود ائتخدام م و قا  للقانون 

 [87مادة ]

ينام أقانون كا ما يتسل  أراااؤون الخدمة المدنيةت و لى ديوان الموابين أالتنئاااي  م  ال  ات الحكومية 
ويؤخ  ب يي  ر مراااااااااااااابو ات القوانين واللوالح  المختصااااااااااااااة السما  لى االبتقاء أاإلداب  السامة وتدويببات

 الخاصة أاإلداب  السامةت والساملين أ ا 

 المالية العامة 
 [88مادة ]

لغاؤبات ال يكون إال أقانونت وال يسبى  حد من  دال ا كل ا  و   بن الضاااابالط السامة والبئااااومت وتسديل ا واة
 أسض ات  ر  يب األحواا المأينة  ر القانون 

 [89مادة ]

 يأين القانون األحكام الخاصة أتحصيا األمواا السامة وأا باءات صب  ا 

 [90مادة ]

تحدد أداية الئاااااانة المالية ون ايت ا وتنام الموازنة السامة أقانونت واة ا لم يتيئااااااب إقباب الموازنة السامة قأا 
 واحد من  ثنى  رااب( لكا  1/12اأتداء الئاانة المالية ال ديد ت يئااتمب اإلنبا  أا تمادات راا بيي أنئااأة 

 ر ب من موازنة الئنة المالية 

 [91مادة ]



[ يؤد  إلى الخزينة السامة  مي  ما يقأن من اإليبادات أما  ي ا الضبالط والبئوم والقبون والمنحت 1]
وكا األبأاح والسوالد التر تسود  لى الئااالدة الودنية البلئااادينية من إداب   مالك ا  و نرااااد ات وال ي وز 

خصاااااااااااايا     زء من  مواا الخزينة السامة  و اإلنبا  من ا أل   بنت م ما كان نو يت إال و   ما ت
 ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابب  الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون 

[ و قا  ألحكام القانون ي وز للئاااااااالدة الودنية البلئاااااااادينية تكوين احتيادر مالر ائااااااااتباتي ر لموا  ة 2]
 المتغيبات وحاالت الدوابئ  

 [92مادة ]

نت وال ي وز االبتأاد أي  مرااااااااابوع يتبتط  ليي إنبا  مأالغ من الخزينة السامة تسقد القبون السامة أقانو 
 لبتب  مقألة إال أموا قة الم لو التربيسر 

 [93مادة ]

[ ينام القانون األحكام الخاصاااااة أئااااالدة النقد والمصاااااابف وئاااااو  األوبا  المالية ورااااابكات الصااااابا ة 1]
 والاااااااااااتااااااااااايمااااااااااايااااااااااان وئااااااااااااااااااااااااالاااااااااااب الاااااااااااماااااااااااؤئاااااااااااااااااائااااااااااااااااااااااااات الاااااااااااماااااااااااالاااااااااااياااااااااااة وااللاااااااااااتااااااااااامااااااااااااناااااااااااياااااااااااة 



[ يسين محا ا ئاااااااالدة النقد أقباب من بليو الئاااااااالدة الودنية ويصاااااااااد   لى تسييني من قأا الم لو 2]
 التربيسر البلئدينر 

 [94مادة ]

يحدد القانون القوا د واإل باءات الخاصاااااة أمنح االمتيازات  و االلتزامات المتسلقة أائاااااتغالا موابد الثبو  
 حواا التصااااااااااابف أالسقابات المملوكة للدولة و يببا من األراااااااااااخاا الدأيسية والمبا   السامةت كما يأين 

 المسنوية السامةت  و القوا د واإل باءات المنامة ل ا 

 [95مادة ]

يسين القانون قوا د منح المبتأات والمسارااات والتسويضااات واإل انات والمكا آت التر تتقبب  لى الخزينة 
 يا   وز صبف  ية مأالغ ائتثنالية إال  ر الحدود المسينة قانونالسامةت وال  ات التر تتولى تدأيق ات وال ي

 [96مادة ]

[ ينرااااااااي أقانون ديوان للبقاأة المالية واإلدابية  لى    ز  الئاااااااالدة كا ةت أما  ر  لب مباقأة تحصاااااااايا 1]
 اإلياااااااااااااابادات الااااااااااااااسااااااااااااااامااااااااااااااة واإلناااااااااااااابااااااااااااااا  مااااااااااااااناااااااااااااا ااااااااااااااا  اااااااااااااار حاااااااااااااادود الاااااااااااااامااااااااااااااوازنااااااااااااااة 

ية والم لو التراااااابيسر تقبيبا  ئاااااانويا   و  ند الدلطت  ن [ ويقدم الديوان لكا من بليو الئاااااالدة الودن2]
   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 



[ يسين بليو ديوان البقاأة المالية واإلدابية أقباب من بليو الئااااااالدة الودنية البلئااااااادينية وأمصاااااااادقة 3]
 الم لو التربيسر البلئدينر 

 الباب السادس
 السلطة القضائية 

 [97مادة ]

وتتوالبا المحاكم  لى اختالف  نوا  ا ودب ات ات ويحدد القانون دبيقة تركيل ا الئلدة القضالية مئتقلةت 
 واختصاصات ا وتصدب  حكام ا و قا  للقانونت وتسلن األحكام وتنب  أائم الرسط السبأر البلئدينر 

 [98مادة ]

القضاء  و  رالقضا  مئتقلونت ال ئلدان  لي م  ر قضال م لغيب القانونت وال ي وز ألية ئلدة التدخا  
  ر رؤون السدالة 

 [99مادة ]

[ تسيين القضااااااااااااااا  ونقل م وانتداأ م وتبقيت م ومئاااااااااااااااءلت م يكون أالكيبية التر يقبببا قانون الئاااااااااااااالدة 1]
 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 [ القضا   يب قاألين للسزا إال  ر األحواا التر ي يزبا قانون الئلدة القضالية 2]

 [100مادة ]

 ن القانون دبيقة تركيلي واختصاصاتي وقوا د ئيب السما  ييت ويؤخ  ب ييينري م لو   لى للقضاء ويأي
  ر مربو ات القوانين التر تنام    رين من رؤون الئلدة القضالية أما  ر  لب النياأة السامة 

 [101مادة ]

ية تتوالبا المحاكم الرااااااااااااااب ية والدينية و قا  للقانون 1]  [ المئاااااااااااااااالا الرااااااااااااااب ية واألحواا الرااااااااااااااخصاااااااااااااا
نرااااااي المحاكم السئااااااكبية أقوانين خاصااااااةت وليو ل    المحاكم    اختصاااااااا  و والية خاب  ندا  [ ت2]



 الراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب  
  

 [102مادة ]

ي وز أقاانون إنرااااااااااااااااء محااكم إدابياة للناب  ر المنااز اات اإلدابياة والاد ااو  التايديأياةت ويحادد القاانون  
 اختصاصات ا األخب ت واإل باءات التر تتأ   مام ا  

 [103ة ]ماد

 [ تراااااااااااااااااااااكاااااااا ماااااااحاااااااكاااااااماااااااة دئاااااااااااااااااااااتاااااااوبياااااااي  ااااااالاااااااياااااااا أاااااااقااااااااناااااااون وتاااااااتاااااااولاااااااى الاااااااناااااااااااااااب  ااااااارت1]
 دئاااااااااااااااااااااااااتااااااااااااوبيااااااااااااة الااااااااااااقااااااااااااوانااااااااااااياااااااااااان والاااااااااااالااااااااااااوالااااااااااااح  و الاااااااااااانااااااااااااااااااااااااام و اااااااااااايااااااااااااببااااااااااااا     أ.   
 تاااااااااابئااااااااااااااااااااااايااااااااااب نصاااااااااااااااااااااااوا الااااااااااقااااااااااانااااااااااون األئاااااااااااااااااااااااائااااااااااااااااااااااار والااااااااااترااااااااااااااااااااااابيااااااااااسااااااااااات    ب.  
البصااااااا  ر تنازع االختصاااااااا أين ال  ات القضااااااالية وأين ال  ات اإلدابية  ات االختصاااااااا    ج.  

 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  



[ يأين القانون دبيقة ترااااااااكيا المحكمة الدئااااااااتوبية السليات واإل باءات الوا أة اإلتأاعت واآلثاب المتبتأة 2]
  لى  حكام ا 

 [104مادة ]

تتولى المحكمة السليا مؤقتا  كا الم ام المئااااااااااااند  للمحاكم اإلدابية والمحكمة الدئااااااااااااتوبية السليا ما لم تكن 
  قا  للقوانين النا    داخلي  ر اختصاا   ة قضالية  خب  و 

 [105مادة ]

 لئااااات المحاكم  لنيةت إال إ ا قببت المحكمة  ن تكون ئاااابية مبا ا  للناام السام  و اآلداط و ر  مي  
 األحواا يتم الند  أالحكم  ر  لئة  لنية 

 [106مادة ]

األحكام القضالية وا أة التنبي  واالمتناع  ن تنبي با  و تسديا تنبي با  لى    نحو  بيمة يساقط  لي ا 
أالحأوت والسزا من الوايبة إ ا كان المت م موابا   اما   و مكلبا  أخدمة  امةت وللمحكوم لي الح   ر 

 ويضا  كامال  لي  ب   الد و  مأارب  إلى المحكمة المختصةت وتضمن الئلدة الودنية تس

 النيابة العامة 
 [107مادة ]

للقضااااااء   [ يسين النالط السام أقباب من بليو الئااااالدة الودنية أناء   لى تنئااااايط من الم لو األ لى1]
 وأااااااااااااامصااااااااااااااااااااااااااادقاااااااااااااة الااااااااااااامااااااااااااا ااااااااااااالاااااااااااااو الاااااااااااااتراااااااااااااااااااااااااابياااااااااااااسااااااااااااار الااااااااااااابااااااااااااالئاااااااااااااااااااااااااادااااااااااااايااااااااااااانااااااااااااار 



صاااااصااااات ت[ يتولى النالط السام الد و  السمومية أائاااام الرااااسط السبأر البلئاااادينر ويحدد القانون اخ2]
 النالط السام ووا أاتي 

 [108مادة ]

 [ يااااانااااااااااام الاااااقااااااااناااااون دااااابياااااقاااااااة تراااااااااااااااااااكاااااياااااااا الااااانااااايااااااااأاااااااة الاااااسااااااااماااااااة واخاااااتصااااااااااااااااااااااصااااااااااااااااااااااتااااا اااااااا 1]
 [ ربود تسيين   ضاء النياأة السامة ونقل م و زل م ومئاءلت م يحددبا القانون 2]

 [109مادة ]

ئاااااااااااااالدة الودنية ال ينب  حكم اإل دام الصااااااااااااااادب من  ية محكمة إال أسد التصاااااااااااااادي   ليي من بليو ال
 البلئدينية  

  

 الباب السابع
 أحكام حالة الطوارئ 

 [110مادة ]

[  ند و ود ت ديد لألمن القومر أئاااااااااأط حبط  و  زو  و  صااااااااايان مئااااااااالح  و حدوق كابثة دأيسية 1]
 ي وز إ الن حاااالاااة الدوابئ أمبئااااااااااااااوم من بليو الئاااااااااااااالداااة الودنياااة لماااد  ال تزياااد  ن ثالثين يوماااا  

حالة الدوابئ لمد  ثالثين يوما   خب  أسد موا قة الم لو الترااااابيسر البلئااااادينر أي لأية [ ي وز تمديد 2]
 ثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار   ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

[ ي ط  ن ينا مبئاااااااااااوم إ الن حالة الدوابئ أوضاااااااااااوح  لى ال دف والمندقة التر يرااااااااااامل ا والبتب  3]
 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 لتر اتخ ت  ثناء حالة[ يح  للم لو التراااااااااااااابيسر  ن يبا   اإل باءات والتداأيب كل ا  و أسضاااااااااااااا ا ا4]



الدوابئ و لب لد   وا ا تماع  ند الم لو  قط إ الن حالة الدوابئ  و  ر  لئة التمديد  ي ما  ئأ  
 واة باء االئت واط الالزم أ  ا الرين 

 [111مادة ]

ال ي وز  بن قيود  لى الحقو  والحبيات األئاااااااائاااااااية إال أالقدب الضااااااابوب  لتحقي  ال دف المسلن  ر 
 الن حالة الدوابئ مبئوم إ 

 [ 112مادة ]

 ي ط  ن يخض   ّ  ا تقاا ينت   ن إ الن حالة الدوابئ للمتدلأات الدنيا التالية ت
[    توقيف يتم أمقتضى مبئوم إ الن حالة الدوابئ يبا   من قأا النالط السام  و المحكمة 1]

 المختصة خالا مد  ال تت اوز خمئة  رب يوما  من تابيخ التوقيف 
 يح  للموقوف  ن يوكا محاميا  يختاب   [2]

 [ 113مادة ]

ال ي وز حا الم لو الترااااااااااابيسر البلئااااااااااادينر  و تسديلي خالا  تب  حالة الدوابئ  و تسلي   حكام ب ا  
 الأاط 

 [114مادة ]

تلغى  مي  األحكام التر تنام حاالت الدوابئ المسموا أ ا  ر  لئااادين قأا نبا  ب ا القانون األئاااائااار 
 م 1945 لب  حكام  نامة الد اع المدنر  الدوابئ( االنتداأية لسام  أما  ر

 الباب الثامن
 أحكام عامة وانتقالية

 [115مادة ]



يسما أيحكام ب ا القانون األئائر مد  المبحلة االنتقالية ويمكن تمديد السما أي إلى حين دخوا الدئتوب 
 ال ديد للدولة البلئدينية حيز التنبي  

 [116مادة ]

صااادب القوانين أائااام الراااسط السبأر البلئااادينرت وتنراااب  وب إصاااداببا  ر ال بيد  البئاااميةت ويسما أ ا ت
 أسد ثالثين يوما  من تابيخ نرببا ما لم ينا القانون  لى خالف  لب 

 [ 117مادة ]

 ال تئااااااااااااااب   حكام القوانين إال  لى ما يق  من تابيخ السما أ ات وي وز  ند االقتضاااااااااااااااء  ر  يب المواد
 ال زالية النا  لى خالف  لب  

 [ 118مادة ]

 يما ال يتسابن و حكام ب ا القانون األئااائاار المسدا تاا ئااابية القوانين واللوالح والقبابات المسموا أ ا 
  ر  لئدين قأا السما أ  ا القانون إلى  ن تسدا  و تلغى و قا  للقانون 

 [ 119مادة ]

 نون األئائر المسدا يلغى كا ما يتسابن م   حكام ب ا القا

 [120مادة ]

ال تسدا  حكام ب ا القانون األئااااااااااااائاااااااااااار المسدا إال أموا قة   لأية ثلثر   ضاااااااااااااء الم لو التراااااااااااابيسر 
 البلئدينر 

 [ 121مادة ]

 يئااااااااااااااب  بااااااا ا القاااااااانون األئاااااااااااااااااااااائاااااااااااااار المسااااااادا من تاااااااابيخ نرااااااااااااااب   ر ال بياااااااد  البئاااااااااااااامياااااااة 
 ماااااااااياااااااااالدياااااااااة  2003  / 3/  18أاااااااااتاااااااااابياااااااااخ ت         صااااااااااااااااااااااادب أااااااااامااااااااادياااااااااناااااااااة بام ا  

 ب بية 1424محبم /  / 15الموا   ت                            



 ياسر عرفات
 بليو الل نة التنبي ية لمنامة التحبيب البلئدينية

 بليو الئلدة الودنية البلئدينية

http://www.moj.gov.ps/tashreaat/lawD6-33.htm 
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