هرسىم رقن  2.94.265صبدر في  10هحرم  9( 1416يىًيى ) 1995لتطبيق الوبدة  75هي الظهير
الشريف الوعتبر بوثببت قبًىى رقن  1.93.230بتبريخ  19هي ربيع اآلخر 6( 1414أكتىبر ) 1993
الوتعلق بهيئت البيبطرة الىطٌيت.

(ج ر رقن  4316بتبريخ  ، 1995/ 07/ 17ص ) 12013

الىزير األول،
ثُبء ػهٗ انًبدح  75يٍ انظٓٛش انششٚف انًؼزجش ثًثبثخ لبٌَٕ سلى  1.93.230ثزبسٚخ  19يٍ سثٛغ اٜخش
 6( 1414أكزٕثش  ) 1993انًزؼهك ثٓٛئخ انجٛبطشح انٕطُٛخ،

رسن هب يلي:

الوبدة  :1رحذس انهجُخ انخبصخ انًُصٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح  75يٍ انظٓٛش انششٚف انًشبس ئن ّٛأػالِ
انًؼزجش ثًثبثخ لبٌَٕ سلى  1.93.230ثزبسٚخ  19يٍ سثٛغ اٜخش  6( 1414أكزٕثش ٔ ) 1993رزأنف يٍ:
 - 1انؼششح ثٛبطشح انزبنٛخ أعًبؤْى انًضأن ٍٛػًهٓى ف ٙانًصبنح انؼبيخ:
انغبدح:
 يحًذ انصذسار ٙ؛ يحًذ يصطفٗ انجمبن ٙ؛ يحًذ ثكٕ٘ ؛ حًٛذ ثُؼضٔ ؛ انحغٍ انحغُبٔ٘ ؛ يحًذ يبح ٙفبع ٙفٓش٘ ؛ ػجذ انغالو فكش٘ ؛ حًٕ أْه ٙ؛ انهٕٛرُبٌ كٕنَٕٛم انحجٛت يشصاق ؛ -انكٕيُذاٌ انحغ ٍٛفزح اهلل.

 - 2انؼششح ثٛبطشح انزبنٛخ أعًبؤْى انًضأن ٍٛػًهٓى ف ٙانمطبع انخبص:
انغبدح:
 يحًذ ألصج ٙ؛ يحًذ أي ٍٛػج ٙ؛ أحًذ ايمذٔف ؛ ػجذ انشحٛى انؼغش٘ ؛ ػجذ اهلل ثُؼثًبٌ ؛ ػجذ انشحٛى انجبسٔد٘ ؛ َٕس انذ ٍٚانججه ٙ؛ يٕال٘ ػجذ اهلل انؼًشأ٘ ؛ ػجبط يشعٛم ؛ ئدسٚظ يٓبة.الوبدة ٚ :2ؼ ٍٛانغٛذ يحًذ انغذسار ٙنشئبعخ انهجُخ انًحذثخ ثبنًبدح األٔنٗ أػالِ.
األخٛش
.
الوبدة  :3رجزًغ انهجُخ ثذػٕح يٍ سئٛغٓب ف ٙانًكبٌ انز٘ ٚحذدِ ْزا
الوبدة  :4رؼذ انهجُخ لبئًخ ٔطُٛخ ٔلٕائى جٕٓٚخ ػٍ كم فئخ يٍ فئبد انجٛبطشح انًضأن ٍٛػًهٓى ف ٙانمطبع
انخبص أٔ ف ٙانًصبنح انؼبيخ.
انحبنخ
ٔٚجت أٌ رزضًٍ انمٕائى انًزكٕسح انجٛبَبد انزبنٛخ ثحغت :
 اعى انجٛطش٘ انشخصٔ ٙانؼبئه ٙ؛ ربسٚخ انحصٕل ػهٗ انشٓبدح انٕطُٛخ نهذكزٕساِ ف ٙانطت انجٛطش٘ أٔ ػهٗ شٓبدح يؼبدنخ أٔ ئٌ الزضٗانحبل ربسٚخ انشٓبدح انًغهًخ يٍ نذٌ ٔصٚش انفالحخ ٔاالعزثًبس انفالحٔ ٙانًإشش ػهٓٛب يٍ لجم انٕصٚش
انًكهف ثبنشإٌٔ اإلداسٚخ انز ٙرثجذ أٌ انًؼُ ٙثبأليش رى رٕظٛفّ يٍ نذٌ انٕصاسح انًكهفخ ثبنفالحخ لجم
ئحذاس انزؼهٛى انجٛطش٘ ثبنًغشة ؛
 ػُٕاٌ انًمش انًُٓ ٙ؛ ربسٚخ اإلرٌ انًزؼهك ثًضأنخ يُٓخ انجٛطشح ف ٙانمطبع انخبص ؛انؼبيخ
.
 -ربسٚخ انششٔع ف ٙيضأنخ انؼًم ثبنُغجخ ئنٗ انجٛبطشح انزبثؼ ٍٛنهًصبنح

ٔٚذػٗ سؤعبء انًصبنح انؼبيخ انًؼُٛخ نًٕافبح انهجُخ ثجًٛغ انًؼهٕيبد انز ٙرطهجٓب ألجم ئػذاد انمٕائى
انًشبس ئنٓٛب أػالِ.
الوبدة  :5رؼ ٍٛانهجُخ يٍ ث ٍٛأػضبئٓب ألجم ئػذاد انمٕائى انجٕٓٚخ عجغ نجبٌ فشػٛخ يطبثمخ نهجٓبد
انغجغ ٔيزأنفخ يٍ ػضًٕٚ ٍٚثم أحذًْب انجٛبطشح انًضأن ٍٛػًهٓى ف ٙانمطبع انخبص ٔاٜخش انجٛبطشح
انًضأن ٍٛػًهٓى ف ٙانًصبنح انؼبيخ.
الوبدة  :6رًبسط كم نجُخ فشػٛخ جٕٓٚخ ػًهٓب ثًمش انًصهحخ انجٛطشٚخ انزبثؼخ نهؼًبنخ أٔ اإللهٛى ٔانًؼُٛخ
نٓزا انغشض يٍ لجم ٔصٚش انفالحخ ٔاالعزثًبس انفالح.ٙ
ٔٚؼٓذ ثغكشربسٚزٓب اإلداسٚخ ئنٗ يشافك انًصهحخ انجٛطشٚخ انزبثؼخ نهؼًبنخ أٔ اإللهٛى انًذػٕح نًضأنخ ػًهٓب
ف.ّٛ
الوبدة  :7رمٕو كم نجُخ فشػٛخ جٕٓٚخ ،داخم أجم ال ٚضٚذ ػهٗ أسثؼخ أٚبو يٍ ربسٚخ رؼ ٍٛٛأػضبئٓب،
ثاػذاد انمبئًخ انجٕٓٚخ انًإلزخ نهجٛبطشح انًغبسثخ انًضأن ٍٛػًهٓى فَ ٙطبق االخزصبص انزشاث ٙنهجٓخ
ٔفك انكٛفٛخ انًُصٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح  4أػالِ.
الوبدة  :8رجهغ انمبئًخ انجٕٓٚخ انًإلزخ ئنٗ انجٛبطشح ثجًٛغ فئبرٓى ػٍ طشٚك نصك ئػالٌ ثٓب ف ٙيمبس
انًصبنح انجٛطشٚخ انزبثؼخ نهؼًبنخ أٔ اإللهٛى.
الوبدة ٚ :9ضشة نهجٛبطشح انًؼُ ٍٛٛثبأليش أجم أسثؼخ أٚبو يٍ ربسٚخ نصك اإلػالٌ انًُصٕص ػه ّٛفٙ
انًبدح انغبثمخ نالطالع ػهٗ انمبئًخ انًشبس ئنٓٛب أػالِ.
ٔٚجٕص داخم األجم انًزكٕس نكم ثٛطش٘ غٛش يمٛذ ف ٙانمبئًخ ٚزٕفش ػهٗ ششٔط انمٛذ ثٓب أٔ ٚالحظ خطأ
يبدٚب أٌ ٚطهت كزبثخ رمٛٛذِ أٔ رصحٛح انخطأ نذٖ يمش انهجُخ انفشػٛخ انزُٚ ٙزً ٙئنٓٛبٚٔ .جٕص كزنك نكم
لبََٕٛخ
.
ثٛطش٘ يمٛذ أٌ ٚطهت ٔفك َفظ اإلجشاءاد ٔاألجم شطت ثٛطش٘ يمٛذ ثصفخ غٛش
اإلٚذاع
.
ٔٚحشس انطهت فَ ٙغخز ٍٛرغهى ئحذاًْب ئنٗ انطبنت يزٚهخ ثزٕلٛغ انًٕدع ٔربسٚخ
ٔػُذ اَصشاو األجم انًمشس ف ٙانفمشح األٔنٗ أػالِ ،رحصش انهجُخ انفشػٛخ انمبئًخ انجٕٓٚخ انًإلزخ ثؼذ
رصحٛحٓب ػُذ انحبجخ ٔرغهًٓب ئنٗ سئٛظ انهجُخ يشفٕػخ ئٌ الزضٗ انحبل ثبنطهجبد غٛش انًزخز لشاس فٙ
انُٓبئٛخ
.
شأَٓبٔ .رحصش ْزِ انهجُخ ثؼذ دساعخ انطهجبد انمبئًخ انجٕٓٚخ
الوبدة ًٚ :10بسط سئٛظ انهجُخ انًحذثخ ثبنًبدح األٔنٗ أػالِ االخزصبصبد انًغُذح ئنٗ سئٛظ انًجهظ
انٕطُٔ ٙسؤعبء انًجبنظ انجٕٓٚخ ثبنظٓٛش انششٚف انًشبس ئن ّٛأػالِ انًؼزجش ثًثبثخ لبٌَٕ سلى
 1.93.230ثزبسٚخ  19يٍ سثٛغ اٜخش  6( 1414أكزٕثش  ) 1993فًٛب ٚزؼهك ثبَزخبة انًجبنظ انًزكٕسح.
ٔاحذ
الوبدة ٚ :11جت أٌ رجش٘ االَزخبثبد انًزؼهمخ ثبنًجبنظ انجٕٓٚخ فٕٚ ٙو .
الوبدة ٚ :12جٕص نكم ثٛطش٘ أٌ ٚطؼٍ فَ ٙزبئج االَزخبثبد أيبو انهجُخ داخم أجم ال ٚضٚذ ػهٗ ػششح أٚبو
يٍ ربسٚخ ئػالَٓب.

الوبدة ٚ :13جٕص نشئٛظ انهجُخ ارخبر جًٛغ انزذاثٛش انالصيخ نزطجٛك أحكبو ْزا انًشعٕو ٔخبصخ يب ٚزؼهك
ثٓب
يُٓب ثاجشاء انؼًهٛبد االَزخبثٛخ ٔانُظش ف ٙانًطبنت انًشرجطخ .
انشعًٛخ
.
الوبدة ٚ :14غُذ ئنٗ ٔصٚش انفالحخ ٔاالعزثًبس انفالح ٙرُفٛز ْزا انًشعٕو انز٘ ُٚشش ف ٙانجشٚذح

وحرر ببلرببط في  10هحرم  9( 1416يىًيى.) 1995
اإلهضبء  :عبد اللطيف الفياللي.
وقعه ببلعطف:
أيىة
.
وزير الفالحت واالستثوبر الفالحي ،حسي أبى

