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بُاء ػهى انًشسٕو سلى  2.04.684انظادس فً  14يٍ ري انمؼذة  27( 1425دٌسًبش  ) 2004نخطبٍك انمإٌَ سلى 49.99
انًخؼهك بانٕلاٌت انظحٍت نخشبٍت انطٍٕس انذاجُت ٔبًشالبت إَخاج ٔحسٌٕك يُخٕجاحٓا ٔالسًٍا انًادة  8يُّ،

قرر ما ٌهً :

انمادة األونى ٌ :حذد ْزا انمشاس شكم ٔيؼًٌٕ سجم انًخابؼت انظحٍت انًشاس إنٍّ فً انًادة
 2.04.684انظادس فً  14يٍ ري انمؼذة  27( 1425دٌسًبش  ) 2004انًشاس إنٍّ أػالِ.

 8يٍ انًشسٕو سلى

انباب األول  -سجم انمتابعت انصحٍت انخاص بضٍعاث تربٍت انطٍور انذاجىت

انمادة ٌ : 2جب أٌ ٌحخٕي سجم انًخابؼت انظحٍت ػهى انؼُاطش انخانٍت :
 ٔسلت حهخض بئٌجاص يٕاطفاث انؼٍؼت (انظفحت األٔنى) ؛ ٔسلت حهخض بئٌجاص يؼطٍاث حٕل انخأطٍش انخمًُ ٔانظحً ٔانؼالجً نهؼٍؼت ؛ يؼطٍاث حٕل انُخائج انضٔٔحمٍُت انًحظم ػهٍٓا ؛ يؼطٍاث حخؼهك بخُمالث انطٍٕس انذاجُت ؛ يؼطٍاث حخؼهك بظٍاَت انطٍٕس انذاجُت ٔانؼالج انزي حهمخّ ؛ يؼطٍاث حخؼهك بخذخالث انطبٍب انبٍطشي ؛ َسخ يٍ كافت ٔثائك اسخالو انكخاكٍج ٔبٍاَاث انخحانٍم انًخخبشٌت ٔٔطفاث انطبٍب انبٍطشي.ٌجب ػهى انحائض أٌ ٌحخفظ بانسجم يشحبا ٌٔحشص ػهى ػًاٌ لشاءحّ ٔفًّٓ بشكم يٍسش.
َٔمظذ فً ْزا انمشاس بانحائض كم شخض راحً أٔ يؼُٕي ٌكهف بشكم يسخًش أٔ يؤلج بحٍاصة سجم انًخابؼت انظحٍت
نؼٍؼاث حشبٍت انطٍٕس انذاجُت.
انًادة ٌ : 3جب أٌ حؼى انظفحت األٔنى يٍ انسجم انؼُاطش انخانٍت :
* سلى انخشخٍض نًضأنت َشاؽ حشبٍت انطٍٕس انذاجُت ؛
* سلى االػخًاد بانُسبت نًسخٕسدي كخاكٍج انٍٕو انٕاحذ ؛
* إسى ٔػُٕاٌ انؼٍؼت ؛
* إسى انًحؼٍ يظذس انكخكٕث ؛
* إسى انحائض ٔػُٕاَّ إرا كاٌ يخخهفا ػٍ ػُٕاٌ انؼٍؼت ؛

* إرا كاٌ انحائض ػباسة ػٍ شخض يؼُٕي أٔ شخض راحً ٌٕكم يٍ ٌحخفظ ػُّ بسجم انًخابؼت انظحٍت ٌ ،جب
اإلدالء بئسى انشخض انًكهف أٔ أسًاء األشخاص انًكهفٍٍ بٓزا انسجم يغ ححذٌذ ٔظائفٓى ٔانًذة انخً حى خالنٓا
حكهٍفٓى بٓزِ انًًٓتٔ .حبمى يسؤٔنٍت انحائض لائًت بخظٕص احخشاو يمخؼٍاث ْزا انمشاس سغى اإلدالء ؛
* إسى ٔػُٕاٌ انبٍطشي انزي حى حكهٍفّ بانًخابؼت انظحٍت نهطٍٕس انذاجُت بشكم يُخظى ٔيسخًش ؛
* حؼشٌف انًحالث انًخظظت نخشبٍت انطٍٕس انذاجُت داخم انؼٍؼت ؛
* طُف انطٍٕس انذاجُت انًشباة َٕٔػٍت إَخاجٓا (يغ إيكاٍَت اإلشاسة إنى سالنت ْزِ انطٍٕس) ؛
* حاسٌخ إدخال انطٍٕس انذاجُت إنى انؼٍؼت ؛
* ػذد انطٍٕس انذاجُت انًشباة.
انمادة ٌ : 4جب ػهى انحائض أٌ ٌذٌٔ بانُسبت نكم فٕج يٍ انطٍٕس انذاجُت فً ٔثٍمت ٔاحذة حسب انخشحٍب انضيًُ
انًؼهٕياث انخانٍت انًخؼهمت بخُمالث ْزِ انحٍٕاَاث ٔطٍاَخٓا ٔانؼالج انزي حهمخّ :
* ػذد انطٍٕس انًٍخت ٌٕيٍا ٔانؼذد اإلجًانً نهطٍٕس انًٍخت طٍهت يذة انخشبٍت ؛
* انكًٍت انًسخٓهكت بانُسبت نكم َٕع يٍ انؼهف (ػهف االَطالق ٔػهف انخسًٍٍ ٔػهف انُٓاٌت) ؛
* ػذد انبٍغ انًُخج ٌٕيٍا ؛
* يالحظاث حٕل كم انًشاكم انخً سجهج طٍهت يذة انخشبٍت ؛
* يشجغ كم بحث يخخبشي ٌخؼهك بظحت فٕج انطٍٕس انذاجُت ؛
* إشاسة نكم حذخم نهطبٍب انبٍطشي ؛
* يشجغ كم ٔطفت بٍطشٌت حخؼهك بفٕج انطٍٕس انًشباة ؛
* إػطاء األدٌٔت انبٍطشٌت بًا فٍٓا األغزٌت انذٔائٍت يغ اإلشاسة إنى طبٍؼت انذٔاء (اإلسى انخجاسي)  ،انطشٌمت
ٔانًمادٌش انًسخؼًهت ٔحاسٌخ انششٔع ٔاالَخٓاء يٍ انؼالج .إرا كاَج انٕطفت حخؼًٍ ْزِ انًؼهٕياث فٍجب
اإلشاسة إنى رنك فً انسجم ؛
* بانُسبت نكم لطٍغ يٍ انطٍٕس انًشباة ٌخى إخشاجّ يٍ يحالث انخشبٍت :
 حاسٌخ اإلخشاج أٔ انزبح ؛ ػذد انطٍٕس انذاجُت انخً حى إخشاجٓا ؛ إسى انشخض انزاحً أٔ انًؼُٕي انزي ٌسهى لطٍغ انطٍٕس ٔ ،كزا إسى ٔػُٕاٌ انًؤسست انخً حٕطهجبٓزا انمطٍغ.
انمادة  : 5فًٍا ٌخؼهك بظٍاَت انطٍٕس انذاجُت ٔانؼالج انزي حهمخّ ٌ ،جب ػهى انحائض أٌ ٌشحب انًؼطٍاث انخانٍت فً سجم
انًخابؼت انظحٍت :
 بٍاَاث انخحهٍالث انًخخبشٌت انًحظم ػهٍٓا نهمٍاو بخشخٍض أٔ حمٌٕى نهٕػؼٍت انظحٍت نهطٍٕس انًشباة أٔ انؼٍؼت؛ بٍاَاث انًخابؼت أٔ انُخائج انظحٍت انخً لاو بٓا انطبٍب انبٍطشي ؛ انٕطفاث انخً أٔطى بٓا انطبٍب انبٍطشي ؛ ٔثائك االسخالو نكم يٍ انكخاكٍج ٔاألػالف.انمادة ًٌ : 6كٍ نهحائض أٌ ٌذٌٔ يؼهٕياث حكًٍهٍت  ،غٍش حهك انخً فشػٓا ْزا انمشاس  ،فً سجم انًخابؼت انظحٍت،
كانًؼهٕياث انًُظٕص ػهٍٓا فً دفاحش انخحًالث نهحظٕل ػهى ػاليت حجاسٌت خاطت أٔ ػهى شٓادة انًطابمت بششؽ أٌ
حبمى لشاءة ْزا انسجم يٍسشة ٔٔاػحت.

انمادة ٌ : 7جب ػهى انطبٍب انبٍطشي أٌ ٌؤشش ػهى سجم انًخابؼت انظحٍت ػهى األلم يشة ٔاحذة فً انشٓش ٔ ،خالل كم
صٌاسة نهؼٍؼت يغ اإلشاسة إنى حاسٌخ حذخهٌّٔ .جب ػهٍّ أٌ ٌسجم فٍّ :
 يالحظاحّ انؼايت انخً حخؼهك بانٕػؼٍت انظحٍت نهطٍٕس انذاجُت ؛ انخشخٍض انًخؼهك بانطٍٕس انذاجُت انًشٌؼت ؛ انخحانٍم انًخخبشٌت انخً أجشٌج أٔ طهب إجشاءْا ؛ األدٌٔت انًٕطى بٓا ٔحؼشٌف انًحالث انًؼٍُت ٔيذة االَخظاس انًخؼهمت بٓزِ األدٌٔت ؛ يشاجغ نكم ٔطفاث انؼالج أٔ نكم انخماسٌش انًُجضة أثُاء انضٌاساث ٔانخً ًٌكٍ أٌ حؼٕع انًؼهٕياث انًشاسإنٍٓا أػالِ إرا كاَج ْزِ األخٍشة يزكٕسة فً انٕطفاث ٔانخماسٌش.
انمادة ٌ : 8جب أٌ ٌكٌٕ سجم انًخابؼت انظحٍت نؼٍؼاث حشبٍت انطٍٕس انذٔاجٍ يكَٕا يٍ حايم ٔسلً ٔيشلىٌٔ .جب ػهى
انحائض أٌ ٌذٌٔ انًؼطٍاث حسب حشحٍبٓا انضيًُ َٕٔػٍخٓا.
انمادة ٌ : 9جب أٌ ٌحخفظ بانسجم انًشاس إنٍّ أػالِ خالل يذة صيٍُت أدَاْا :
 سُت ٔاحذة بؼذ حاسٌخ إخشاج انطٍٕس انذاجُت انخاطت بئَخاج انهحى ؛ -سُخٍٍ اثُخٍٍ بؼذ حاسٌخ إخشاج انطٍٕس انذاجُت انخاطت بانخٕانذ انخاطت بئَخاج انبٍغ.

انباب انثاوً  -سجم انمتابعت انصحٍت انخاصت بانمحاضه

انمادة ٌ : 10جب أٌ ٌحخٕي سجم انًخابؼت انظحٍت نهًحاػٍ ػهى انؼُاطش انخانٍت :
 ٔسلت حهخض بئٌجاص يٕاطفاث انًحؼٍ (انظفحت األٔنى) ؛ ٔسلت حهخض بئٌجاص يؼطٍاث حٕل انخأطٍش انخمًُ ٔانظحً نهًحؼٍ ؛ يؼطٍاث حخؼهك بخُمالث بٍغ انخفمٍض ؛ يؼطٍاث حمٍُت حخؼهك بؼًهٍاث انخحؼٍٍ ٔانخفمٍض ؛ َسخ يٍ كافت ٔثائك حسهٍى انكخاكٍج َٔسخ يٍ بٍاَاث انخحانٍم انًخخبشٌت.ٌجب ػهى انحائض أٌ ٌحخفظ بانسجم يشحبا ٌٔحشص ػهى ػًاٌ لشاءحّ ٔفًّٓ بشكم يٍسش.
انمادة ٌ : 11جب أٌ حؼى انظفحت األٔنى يٍ انسجم انؼُاطش انخانٍت :
* سلى انخشخٍض ؛
* سلى االػخًاد ؛
* إسى ٔػُٕاٌ انًحؼٍ ؛
* إسى انحائض ٔػُٕاَّ إرا كاٌ يخخهفا ػٍ ػُٕاٌ انًحؼٍ ؛
* إرا كاٌ انحائض ػباسة ػٍ شخض يؼُٕي أٔ شخض راحً ٌٕكم يٍ ٌحخفظ ػُّ بسجم انًخابؼت انظحٍت ٌ ،جب
اإلدالء بئسى انشخض انًكهف أٔ أسًاء األشخاص انًكهفٍٍ بٓزا انسجم يغ ححذٌذ ٔظائفٓى ٔانًذة انخً حى خالنٓا
حكهٍفٓى بٓزِ انًًٓتٔ .حبمى يسؤٔنٍت انحائض لائًت بخظٕص احخشاو يمخؼٍاث ْزا انمشاس سغى اإلدالء ؛

* إسى ٔػُٕاٌ انبٍطشي انزي حى حكهٍفّ نهخأطٍش انظحً نهًحؼٍ ؛
* طُف انطٍٕس انذاجُت َٕٔػٍت إَخاجٓا (يغ إيكاٍَت اإلشاسة إنى سالنت ْزِ انطٍٕس).
انمادة ٌ : 12جب ػهى انحائض أٌ ٌذٌٔ انًؼهٕياث انخانٍت حسب حشحٍبٓا انضيًُ فً ٔثٍمت ٔاحذة :
 يظذس بٍغ انخفمٍض ؛ ػذد بٍغ انخفمٍض انزي حى اسخمبانّ ؛ حاسٌخ ػًهٍت انخحؼٍٍ ؛ ػذد بٍغ انخفمٍض انًٕػٕع فً آالث انخحؼٍٍ ؛ حاسٌخ ػًهٍت انخفمٍض ؛ ػذد انكخاكٍج انًحظم ػهٍٓا ؛ ػذد انكخاكٍج انخً حى حسٌٕمٓا ؛ انًالحظاث انًخؼهمت بانًشاكم انًسجهت أثُاء ػًهٍخً انخفمٍض ٔانخحؼٍٍ ؛ َسخ يٍ ٔثائك حسهٍى انكخاكٍج انخً ٌجب أٌ ححًم سلى حشخٍض انؼٍؼت انًٕجٓت إنٍٓا ٔػُٕآَا ٔػذد انكخاكٍج.انمادة ٌ : 13جب ػهى انطبٍب انبٍطشي أٌ ٌؤشش ػهى سجم انًخابؼت انظحٍت ػهى األلم يشة ٔاحذة فً انشٓش ٔ ،خالل كم
صٌاسة نهًحؼٍ يغ اإلشاسة إنى حاسٌخ حذخهّ.
انمادة ٌ : 14جب أٌ ٌكٌٕ سجم انًخابؼت انظحٍت نهًحؼٍ يكَٕا يٍ حايم ٔسلً ٔيشلىٌٔ .جب ػهى انحائض أٌ ٌذٌٔ
انًؼطٍاث حسب حشحٍبٓا انضيًُ َٕٔػٍخٓا.
انمادة ٌ : 15فخح سجم انًخابؼت انظحٍت نهًحؼٍ يٍ فاحح ٌُاٌش إنى
انًحؼٍ نًذة ال حمم ػٍ سُخٍٍ يٍ حاسٌخ إلفال ْزا انسجم.

 31دٌسًبش يٍ كم سُت ٌٔجب أٌ ٌحخفظ بّ فً

انمادة ٌ : 16جب أٌ ٌؤشش كم يٍ انحائض ٔانطبٍب انبٍطشي انًؤطش ػهى سجم انًخابؼت انظحٍت بشكم يُخظىٌٕٔ .ػغ
سٍْ إشاسة انًظانح انبٍطشٌت.
انمادة ٌ : 17سُذ إنى يذٌش حشبٍت انًٕاشً حُفٍز ْزا انمشاس انزي ٌُشش بانجشٌذة انشسًٍت.

وحرر بانرباط فً  13مه ري انقعذة  15( 1426دٌسمبر ) 2005
وزٌر انفالحت وانتىمٍت انقروٌت وانصٍذ انبحري ،محىذ انعىصر

