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م بإصذار قانوى الخذهت الوذنٍت 1976لسنت ( 55)رقن قانوى 

 

باسن الشعب،  

هجلس قٍادة الثروة،  

  .بعذ االطالع على اإلعالى الذستوري

 

  نهوانمىاٍَُ انًعذنت . و1964نغُت ( 19)وعهً لبَىٌ انخذيت انًذَُت سلى.  

  ٍو1967يبسط  24انًىافك . هـ1386سجب  21وعهً لبَىٌ انُظبو انًبنٍ نهذونت انصبدس ف .

  .وانمىاٍَُ انًعذنت نه

  ٍوانمىاٍَُ . و1967يبسط  28انًىافك . هـ 1386رٌ انحجت  17وعهً لبَىٌ انتمبعذ انصبدس ف

  .انًعذنت نه

  الختصبصبث انًعذل ببنمبَىٌ سلى بشأٌ انتفىَط فٍ ا. و1970نغُت (  29)وعهً انمبَىٌ سلى

  .و1970نغُت ( 147)

  بشأٌ انًغبواة فٍ اعتحمبق اإلجبصاث. و1971( 62)وعهً لبَىٌ سلى.  

  بشأٌ انعًبٌ االجتًبعٍ. و1973نغُت ( 72)وعهً لبَىٌ سلى.  

  ةفٍ شأٌ إعبدة تُظُى انجهبص انًشكضٌ نهشلببت اإلداسَت انعبو. و1974نغُت ( 88)وعهً لبَىٌ سلى.  

  بشأٌ َمم اختصبصبث ويغئىنُبث انًحبفظبث وانًذَشَبث . و1975نغُت ( 16)وعهً انمبَىٌ سلى

  .انتببعت نهب إنً انىصاساث

  بتُظُى وصاسة انعًم وانخذيت انًذَُت. و1975نغُت ( 27)وعهً انمبَىٌ سلى.  

  بشأٌ انبهذَبث. و1975نغُت ( 39)وعهً انمبَىٌ سلى 

  بشأٌ دَىاٌ انًحبعبت. و1975( 79)عهً انمبَىٌ سلى.  

 وبُبء عهً يب عشظه وصَش انعًم وانخذيت انًذَُت ويىافمت سأٌ يجهظ انىصساء.  

 

أصذر القانوى اَتً 

 

 ( 1)هادة 

  .َعًم فٍ شأٌ انخذيت انًذَُت بأحكبو انمبَىٌ انًشافك
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 ( 2)هادة 

  .نه انًشبس إنُه وانمىاٍَُ انًعذنت. و1964نغُت ( 19)َهغً انمبَىٌ سلى 

  .كًب َهغً كم حكى َخبنف أحكبو هزا انمبَىٌ، وانً أٌ تصذس انهىائح انًُفزة نه

  .َغتًش انعًم ببنهىائح األخشي انًعًىل بهب حبنُبً ورنك ببنمذس انزٌ ال َتعبسض فُه يع أحكبيه

 

 ( 3)هادة 

  .نعًم وانخذيت انًذَُتأًَُب وسدث فٍ انتششَعبث عببسة وصَش ا( نجُت انخذيت انًذَُت ) َغتبذل بعببسة 

 

 ( 4)هادة 

وَُشش . و1976عهً انىصساء كم فًُب َخصه تُفُز هزا انمبَىٌ، وَعًم به اعتببساً يٍ انفبتح يٍ عبتًبش 

  .فٍ انجشَذة انشعًُت

 

هجلس قٍادة الثورة  

عبذ السالم أحوذ جلود  / الرائذ 

رئٍس هجلس الوزراء  

عبذ العاطً العبٍذي  

  والخذهت الوذنٍتوزٌر العول 

 

  .هـ 1396رجب  16صذر فً 

  .م 1976ٌولٍو  14الووافق 


