
  :ة4را2جإلا تاقاسملا ف'صوت .أ

 

 م س Law 510) (  3  يرادإلا نوناقلا قاسم

 يرا2جا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 KLلاس مالسلاد2ع Iد.أ :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

 يرادإلا ط2ضلاو يرادإلا رارقلاو ةماعلا ةرادإلا ]إ قرطت4و ،ەرداصمو يرادإلا نوناقلا ةأشQ ضرعتسN :ماعلا مسقلا    
 ة'عوjkم ( ةرادإلا لامعأ gع ةfاقرلا ]ا قرطت4و امe ،ةماعلا ةف'ظولاو يرادإلا دقعلاو يرادإلا ءازجلاو ،ةماعلا قفارملاو
 .)نوناقلا ةدا'سو
 امو هتيxام ث'ح نم يرادإلا رارقلا :لثم ة'لمعلا ة'مxألاtuv fمتي ةصصختملا تاعوضوملا ضعf لوانpي :صاخلا مسقلا
�v ةماعلا قفارملا ،ه'لع نعطلاو بحسلا ب'لاسأو ه'لع بت�tي

L وناقلا زكرملا ،نراقملا نوناقلا�v
L ماعلا فظوملل.  

��ازجلا نوناقلا قاسم
L – قاسملا مقر: Law 520 )  (  3 م س 

 يرا2جا :قاسملا ةع'بط

 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 د'مح ةف'طل Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

 ،ة'ئانجلا ةكراشملاو ة'لوؤسملا عناومو ةحاfإلا با2سأو اهناeرأ ث'ح نم ةم�4جلل ةماعلا ة�4ظنلا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا
�v عjkملا فقوم نا'ب عم ة��قعلا ةفسلفل ةفاضإ

L ەرثأتو ،تارامإلا fة'ئازجلا ئدا2ملا �v
L لاjk4الضف ،ة'مالسإلا ةع

ً
 ماملإلا نع 

fصاخلا مسقلل ةماعلا دعاوقلا �v
L ة'ئازجلا تاءارجإلا نوناقو تا��قعلا نوناق.  

�v ةحاfإلا با2سأ :لثم ةصصختملا تاعوضوملا دحأل ةقمعم ةسارد :صاخلا مسقلا
L ةساملا مئارجلا ،ة'بطلا لامعألا 

fةد'قعلا �v
L ارامإلا نوناقلا��

L اقلل ة�4يدقتلا ةطلسلا ،نراقملا نوناقلاو�v
L انجلا��

L �v
L نوناق ة��جتل ةسارد( ة��قعلا عيقوت 

��ارامإلا تا��قعلا
L(. 

 (Law 530) ة'لاملاو ة�داصتقالا تاعpjk4لا قاسم
 يرا2جإ :قاسملا ةع'بط

 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 �uvسحلا دمحم .د . أ :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

�v عــــpjk4لل ةماعلا رطألا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا
L لاpjk4لل ةماعلا ة�4ظنلاو ،ة�داصتقالا تاع�v42ةع2تملا دقنلا ةسا'سو ،ة 

�v
L ةنراقم ةدحتملا ة'��علا تارامإلا ةلود fة'ج'لخلا لودلا.  
 ل�4حتلا ،اهيلع امو اهل ام :ة'مالسإلا فراصملا :لثم ةقمعم ةروصf ةصصختملا تاعوضوملا دحأ ةسارد :صاخلا مسقلا
�vوناقلا ماظنلا ،ة�داصتقالا ەراثآو ةدفاولا ةلامعلل ��Lراخلا

L لإلا دوقنلل¡tنواعتلا سلجم لودل يداصتقالا لما¢تلا ،ة'نو� 
 ة'لاملا قاروألا ةئي�uv xناوق وا لاومألا لسغ ةحفا¢م وا ة'ف�ملا ةj4لا وا ،يزكرملا ف�ملا �uvناوقل ضرع وا ،�L¤'لخلا

�v رامثpسالا وا ،ةدحتملا ة'��علا تارامالا ةلودل علسلاو
L ةرحلا قطانملا. 

 



�v ثح2لا جxانم قاسم
L ة'نوناقلا مولعلا )Law 500(   3 م س 

 يرا2جا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 �uvسحلا دمحم Iد :قاسملا ذاتسأ
           :قاسملا ف'صوت
 ،ثح2لا ع�ضوم را'تخا ة'ف'ك gع بلاطلا ب4ردتو ،هتاض�tفمو ̈ەانعو KLلعلا ثح2لا لوصأل اضرع قاسملا نمضتي
الضف ،ةسرهفلاو ة'ملعلا ةداملا عمج ة'ف'كو هجxانم ةساردو

ً
 نم بناوجلا ەذx لªل بالطلل gLمعلا قيبطتلا ةعfاتم نع 

  .ة'¯�4جت ثوحf دادعب تاعامجو ىدارف مهف'ل¢ت لالخ
 

 :ة4را'تخالا تاقاسملا ف'صوت .ب

 م سLaw 521( 3( ةصاخلا ة'ئازجلا تاعpjk4لا قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 نسحلا ز4°علا د2ع Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت
 ف�4عتلا ث'ح نم ة'تامولعملا مئارجل ة'ئارجإلا دعاوقلاو باقعلاو م�4جتلا دعاوقل ةقمعم ةسارد gع لمتشN :ماعلا مسقلا

 tuvك�tلا عم اهتجلاع ²�Lلا ةفلتخملا تاعpjk4لا �uvب ةنراقم ةسارد لالخ نم اهعاونأو اهيلع ة2ت�tملا راثآلاو اهتع'بط نا'�و اهب

�v 2015 ةنسل 2 مقر يداحتالا نوناقلا gع
L تامولعملا ة'نقت مئارج ةحفا¢م نأش.  

��انجلا نوناقلا تاعوضوم دحأل ةقمعم ةسارد لوان4pو :صاخلا مسقلا  
L انجلا دصقلل ةماعلا ة�4ظنلا لثم��

L، ة��قعلا ةفسلف 

�v
L لاjk4اوضلا ،ة'ند2لا ة��قعلا ،ة'مالسإلا ةعf¹لا ءاضعألا ةعارزو لقنل ة'نوناقلا طjk4ة. 

 م س 3   (Law 511) ة'سا'سلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 KLلاس مالسلاد2ع Iد.أ :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت
��اf نع ەtuvمتو هتع'بط حاض�ºو يروتسدلا نوناقلل ةماعلا ة�4ظنلا ةسارد :ماعلا مسقلا

L ىرخألا نوناقلا عورف، eنمضتي ام 
اض�أ ز�4tو ،اهئاضقناو اهتأشQو tuتاسدلا عاونأو ة4روتسدلا ما¢حألا رداصم ةسارد

¼
 نم روتسدلا ةدا'س gع ظافحلا لئاسو 

 .نوناقلا ة4روتسد gع ةfاقرلا عاونأ نا'ب لالخ
 ة'مxألا تاذ ̈ةاعملا ة'سا'سلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا تاعوضوم نم ¿t¾أ وأ ع�ضوم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
�v ة��جتلا عقاو نم هتاصاصتخاو هل'كشÀ :يداحتالا ²vLطولا سلجملا :لثم ة'لمعلاو ة'ملعلا

L احملا ،ةلودلاÂة4روتسدلا م �v
L 

�v ة�ذ'فنتلا ةطلسلل ة'عpjk4لا تاصاصتخالا ،نراقملا نوناقلا
L سالا فورظلاpاقرلا .ة'ئانثfع ةg ناوقلا ة4روتسد�uv. 



 م س Law 540(   3( )ةصصختم تاعوضوم( ماعلا L]ودلا نوناقلا قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 حلاص ضا4ر Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

 دعاوقلا نم ەtuغ نع ەtuvيمتو هصئاصخ نا'�و هف�4عت ث'ح نم ماعلا L]ودلا نوناقلا ة'xام ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا

 .هصاخشأو ەرداصمو ،gLخادلا نوناقلا ��uvو هنÄب ةقالعلاو ،هتع'بطو هل ةهباشملا
 :لثم ة'لمعلاو ة'ملعلا ة'مxألا تاذ ̈ةاعملا L]ودلا نوناقلا تاعوضوم نم ¿t¾أ وأ ع�ضوم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
 .خلإ ... ةحلسملا تاعاtvvلا نوناق ،gLصنقلاو ÅLامولfدلا نوناقلا ،راح2لا نوناق

 م س Law 512(   3( ةئÄبلا تاعÀjk4 قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط

 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 حلاص ضا4ر Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

�v ةماعلا ما¢حألا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا
L ناوق�uv بلاÄام نا'ب ث'ح نم ،ةئx'بلا ةÄانعو اهصئاصخو اهف�4عت( ةئẍا 

 gع ةئÄبلا ة�امحf ماt�vلالاو ،ىرخألا ة'نوناقلا مولعلاf ةئÄبلا �uvناوق ةقالعو ،ا'لودو ا'لخاد ةئÄبلا ة�امح ة'مxأو ،)اهعاونأو
 .ةئÄبلا ة�امحل )ةدحتملا ة'��علا تارامإلا ةلود اصوصخ( لودلا اهلذ2ت ²�Lلا دوهجلاو ،L]ودلاو gLخادلا �4�uvتسملا
 :لثم ة'لمعلاو ة'ملعلا ة'مxألا تاذ ̈ةاعملا ةئÄبلا �uvناوق تاعوضوم نم ¿t¾أ وأ ع�ضوم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا

�v ةدحتملا ة'��علا تارامإلا ةلود اهتلذ²�L fلا دوهجلا
L بلا ة�امح لاجمÄودلا نوناقلا رودو ،ةئ[L �v

L بلا ة�امحÄة'لوؤسملاو ،ةئ 
 .خلإ ... ةئÄبلا ة�امحf لالخإلا gع ة2ت�tملا ة'نوناقلا

 

 م س 3   (Law 531) ةماعلا ة'لاملا قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 �uvسحلا دمحم  .د .أ :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

�v قمعتلا لالخ نم �v4²�Lلا نوناقلاو ةماعلا ة'لاملل ةلماش ةسارد :ماعلا مسقلا 
L ثح2لا لاجم �v

L اهعاونأو ةنزاوملا موهفم 
�v عسوتلا عم دادعإلا غيصو ،اxدادعإ ب'لاسأو اهئدا2مو

L رارقإ بناوجxملا جئاتنلاو اهضفر ة'ف'كو اtع ة2ت�g ضفرلا، eام 
Àةصاخلا ةزهجألاو ذ'فنتلا ة2قارم لئاسوو ،ةنزاوملا ذ'فنت تا'لمع ةساردلا لمش fة'ئاضقلا ة2قارملا تاهجو ة2قارملا تا'لمع 
 .ة'نامل�tلاو
 ة�داصتقالا لئاسولا ،ةماعلا تاقفنلا gع ة'¯ساحملا ةfاقرلا :لثم ةقمعم ةروصf تاعوضوملا دحأ ةسارد :صاخلا مسقلا
 ةسا'سلا وا ،ةدحوملا ة'�روألا ةلمعلا ة��جت نم ةدافتسالا عم ةلمعلا د'حوتل �L¤'لخلا عوjkملا ،ماعلا قافنإلا د'ش�tل ةثيدحلا
 ،ة'لخادلاو ة'جراخلا ضورقلاو ماعلا نيدلا وا ،ÈLاتخلا باسحلاو ةماعلا ةنزاوملا وا ة'¯�v4لا



 م س 3    (Law 513) ة4رادالا دوقعلا قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 KLلاس مالسلاد2ع Iد.أ :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

�v ة4رادإلا دوقعلا ةركف حÉkو يرادإلا دقعلاf ف�4عتلا ]إ قاسملا قرطتي :ماعلا مسقلا
L رفQو اس�v

L دقعلا را'عم ةساردو ،�م 
 ة4رادإلا دوقعلا عاونأ كلذكو ة4رادإلا دوقعلا مxأf ف�4عتلاو ة4رادإلا دوقعلا ذ'فنت ة'ف'كو ة4رادإلا دوقعلا ماربإ ة'ف'كو يرادإلا
 .ة4رادإلا دوقعلا نع دلوتت ²�Lلا تاماt�vلالا نا'�و ة'¯نجألا صاخشألا عم
�v م'كحتلا تال¢شم :لثم ،ة4رادإلا دوقعلاf ةلصلا تاذ تاعوضوملا دحأل ةقمعم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا 

L دوقعلا 
�vو�t¡لإلا ماربإلا ،ة4رادإلا دوقعلا خسف ،ة4رادإلا

L يرادإلا دقعلل. 
 

 (Law 550) تامولعملاو تالاصتالا نوناق قاسم

 م س 3

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 نسحلا ز4°علاد2ع Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت
�vوناقلا راطإلا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا

L تامولعملا ا'جولونكتل �v
L بادتل ضرعتلاو ،ةثيدحلا لاصتالا لئاسو ءوضtu 

�vوناقلا ماظنلا كلذكو .اهموهفم نا'ب دعf تامولعملاو لاصتالا لئاسو ة�امح
L تامولعملل ةماعلا ةئيهلل �v

L تارامإلا ةلود 
                  .ةدحتملا ة'��علا
�v قحلا ة�امح تالاح :لثم ةقمعم ةروصf ةصصختملا تاعوضوملا دحأ ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا

L تانا'بلا 
�v صاخشألا حلاصم سمت ²�Lلا لاعفألا نع ة'لوؤسملاو ،ةثيدحلا ا'جولونكتلا رطاخم نم ة'صخشلا

L تامولعملا لاجم، 
�v ة�4كفلا ة'¡لملا قوقح ة�امح

L تامولعملاو لاصتالا لئاسو. 
 

tu �vتسجاملا جمانرب تاقاسم ف'صوت -2
L صاخلا نوناقلا: 

 :ة4را2جإلا تاقاسملا ف'صوت .أ
 

 م س Law 515(   3( ة'ندملا تالماعملا نوناق قاسم

 يرا2جا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 لاتف د'محلا د2ع د'غر Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت
 tuغ رداصملاو ) ةدرفنملا ةدارإلا دقعf ( ة�دارإلا رداصملا ث'ح نم ماt�vلالل ةماعلا ة�4ظنلا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا
 .ماt�vلالا ما¢حأو ) ب¹س الf بس¡لاو راضلا لعفلا ( ة�دارإلا
اعوضوم نمضتي :صاخلا مسقلا

¼
 ة'لمعلا ة'مxألاو ىوحفلا ة��صخtuv fمتي ة'ندملا تالماعملا نوناق تاعوضوم نم ¿t¾أ وأ 

�v ەtuظن عم هتنراقمو ،ةفلتخملا ة'لمعلا هتاق'بطت عبpتو ة'ل'صأتو ة'ل'لحت ةسارد هتساردو ة'عpjk4لا بxاذملا فالتخاو
L 

fغلا لعف نع ة�دقعلا ة'لوئسملا ،ة'نهملا ة'لوئسملا كلذ لاثم ءاضقلا فقوم نا'ب عم ̈ةاعملا ة'نوناقلا مظنلا ضعtu، 
 .كلذ tuغو ،لمعلا دقع ،ءانبلا L]واقم ة'لوئسم ،ÍLانصلا باجنإلا ،ةtu4صقتلا ة'لوئسملا



 م س Law 525(   3( ة4راجتلا تالماعملا نوناق قاسم

 يرا2جا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 رافصلا ةن4ز Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت
 هلالقتسا تار�tمو ەرداصمو يراجتلا نوناقلا ف�4عت ث'ح نم يراجتلا نوناقلل ةماعلا ة�4ظنلا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا
 ̈ەانعو رجتملاو هتاماt�vلاو رجاتلا ةسارد مث ،ه'لع ة2ت�tملا ة'نوناقلا راثآلاو يراجتلا لمعلا ما¢حأو ة'خ4راتلا هلوصأو

 .ةفلتخملا ة�داملاو ة�4نعملا
 ة'لمعلاو ة'ملعلا ة'مxألا تاذ ̈ةاعملا يراجتلا نوناقلا تاعوضوم نم ¿t¾أ وأ ع�ضوم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
�vوناقلا ماظنلا :لثم

L �4متلا راج�إللgL، سالا ،ة'لاملا قاوسألا ،ةرحلا قطانملا ة'نوناقلا بناوجلاpأو رامثfة'نوناقلا ەداع 

��vملا نامتئالا تانامض ،ة'عامتجالاو ة�داصتقالاو
L. 

 م س Law 535(   3( ة'ندملا تاءارجإلا نوناق قاسم

 يرا2جا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 م�ادلا د2ع دومحم ²vLسح Iد.أ :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

�vاقتلل ةماعلا دعاوقلا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا
L ءاضقلاو fاءد fاضقلا م'ظنتلا��

L، ة�4ظنو ،صاصتخالا دعاوقو 
 .هتاعزانمو هتاءارجºو ي�tجلا ذ'فنتلا دعاوقو ،رماوألاو ،اهيف نعطلا قرطو اxرادصإ ة'ف'كو ما¢حألاو ،ىوعدلا

��اضقلا صاصتخالا ة�4ظن :لثم ةقمعتملا تاعوضوملا دحأ ةساردل صصخ� :صاخلا مسقلا
L، ةحلصملا ة�4ظن �v

L ىوعدلا، 
�v ة'¯نجألا ما¢حألا ذ'فنت

L تارامإلا ةلود، fع ەرثأو ة'ئاضقلا تاغ'ل2تلا نالطg ىوعدلا. 

�v ثح2لا جxانم قاسم
L ة'نوناقلا مولعلا )Law 500(   3 م س 

 يرا2جا :قاسملا ةع'بط

 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 gLضفلا دمحا Iد :قاسملا ذاتسأ
    :قاسملا ف'صوت

 ،ثح2لا ع�ضوم را'تخا ة'ف'ك gع بلاطلا ب4ردتو ،هتاض�tفمو ̈ەانعو KLلعلا ثح2لا لوصأل اضرع قاسملا نمضتي
الضف ،ةسرهفلاو ة'ملعلا ةداملا عمج ة'ف'كو هجxانم ةساردو

ً
 نم بناوجلا ەذx لªل بالطلل gLمعلا قيبطتلا ةعfاتم نع 

 .ة'¯�4جت ثوحf دادعب تاعامجو ىدارف مهف'ل¢ت لالخ
 



 :ة4را'تخالا تاقاسملا ف'صوت .ب

 ة4را'تخالا تاقاسملا

�uv �vناوقلا عزانت قاسم
L ة'لودلا دوقعلا )Law 545(   3 م س 

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 gLضفلا دمحأ Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت

اضرع نمضتي :ماعلا مسقلا
¼

�uv �vناوقلا عزانت لح ة'ف'كو ،اxدقع تاضوافمو ة'لودلا دوقعلل 
L ف�4عتلا عم ،ة'لودلا دوقعلا 

fدقعلا ة�4ظنو ،هتمزأو ەروطتو ةدارإلا نوناق أد2م fنوناق نود. 
�v ةقمعتملا تاعوضوملا دحأ ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا

L ناوقلا عزانت�uv دقعلا ة�4ظن :لثم �v
L ودلا نوناقلا[L صاخلا، 

�v ەرودو ةدارإلا نوناق ،L]ودلا دقعلا را'عم
L ناوقلا عزانت لح�uv �v

L ع قيبطتلا بجاولا نوناقلا ،ة'لودلا دوقعلاg جاوزلا دقع 
 .ەراثآو

 م س L (Law 536)   3]ودلاو ²vLطولا يراجتلا م'كحتلا قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط

 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 م�ادلا د2ع دومحم ²vLسح Iد.أ :قاسملا ذاتسأ

 :قاسملا ف'صوت
احالطصاو ةغل م'كحتلا ²vعم ث'ح نم ،L]ودلاو ²vLطولا يراجتلا م'كحتلل ةماعلا ة�4ظنلا نمضتي :ماعلا مسقلا

¼
 هتع'بطو ،

 ،م'كحتلا ةئيهل وأ سلجمل ةفلتخملا ما¢حألاو ،م'كحتلا gع قافتالا راثآو ،هل ة'ل¢شلاو ة'عوضوملا طوjkلاو ،ة'نوناقلا
�vو�t¡لإلا تا2ثإلاو ،تن�tنإلا �tع م'كحتلاو ،هتاءارجºو

L قلعتي امو fبا2سأو ،م'كحتلا رارق رودص fا'نطو ەذ'فنت ة'لآو ،هنالط
¼

 
ا'لودو

¼. 
 م'كحتلا :لثم ،ةtuvمتم ة'ملعو ة'لمع ة'مxأ اهل ²�Lلا م'كحتلا تاعوضوم نم ¿t¾أ وأ ع�ضوم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
�vو�t¡لإلا

L، fنالط Ékم'كحتلا ،م'كحتلا رارق ذ'فنت ،م'كحتلا ط �v
L ة'ضا�4لا تالماعملا. 

 م س Law 526( 3( ة'نو�t¡لالا تالماعملا نوناق قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس
 ةرxز ÅLرملا دمحم .د أ :قاسملا ذاتسأ

 :قاسملا ف'صوت
 تالماعملا داقعنا ة'ف'كو ،ة'نوناقلا اهتال¢شمو ة'نو�t¡لإلا لئاسولا �tع ةراجتلل ةماعلا دعاوقلا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا

�v اهتيجحو ة'نو�t¡لإلا لئاسرلاو ،ة'نو�t¡لإلا تالجسلا ظفحو ،ة'نو�t¡لإلا
L تا2ثإلا. 

�vو�t¡لإلا عيقوتلا ،ة'نو�t¡لإلا نامتئالا تاقاطf :لثم ةقمعم ةروصf ةصصختملا تاعوضوملا دحأ ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
L 

�v هتيجحو
L لا لولحلا ،تا2ثإلاpjk4ةقلعتملا ة'نوناقلا تال¢شملل ة'هقفلاو ة'ع fلإلا تادقاعتلا¡tكلهتسملا ة�امحو ة'نو� �v

L ةهجاوم 
 .ة'نو�t¡لالا لئاسولا �tع دقاعتلاو دوزملا

 م س 3 (Law 527) كلهتسملا ة�امحو را¢تحالا عنم تاعÀjk4 قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط



 م س 3 :قاسملا تاعاس

�vاقلا tuهس .د :قاسملا ذاتسأ
L 

 :قاسملا ف'صوت
�v كلهتسملا ة�امحل ة'خ4راتلا لوصألا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا

L لاjkلاو ةم�دقلا عئاjk4مو ة'مالسإلا ةعtتار� xة�امحلا ەذ 

�v اهقاطنو
L ناوقلاو ،ةماعلا دعاوقلا�uv ةصاخلا fلاو ةمدخلا وأ ةعلسلا موهفمو ،كلهتسملا ة�امحt�vجتنملا تاما fناوق بجوم�uv ة�امح 

 .را¢تحالا موهفم نع الضف ةعوjkملا ةسفانملاو ،كلهتسملا
 موهفم :لثم ة'ملعو ة'لمع ة'مxأ اهل نوك� كلهتسملا ة�امح تاعوضوم نم راتخم ع�ضوم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا

�v كلهتسملا
L قاطن Àjk4ع كلهتسملا ة�امح رثأ ،كلهتسملل ة4راجتلاو ة'ندملا ة�امحلاو ،ة�امحلا تاعg شغلا ،قوسلا تا�داصتقا 

 .كلهتسملا gع ەرثأو يراجتلا
 

 م س Law 528( 3( ة�4كفلا ة'¡لملا نوناق قاسم
 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس
 ل'لخ نسح يدجم Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت
�v ة�4كفلا ة'¡لملا ة�امحل ةماعلا دعاوقلا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا

L قوقحلا وأ فلؤملا قوقح ًءاوس ،ةفلتخملا اهبناوج 
�v اهتيامح لئاسوو ،ة'عانصلا موسرلاو جذامنلاو ،عا�tخالا تاءار�و ،ة4راجتلا تامالعلاو ،ةرواجملا

L لاpjk4ة'نطولا تاع 
                  .ة'لودلا تادxاعملاو
 لئاسولا �tع ة4راجتلا ةمالعلا ة�امح :لثم ةقمعم ةروصf ةصصختملا تاعوضوملا دحأ ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
�v اxرثأو ة�4كفلا ة'¡لملا ة�امح – ة'نفلا تافنصملا قوقح – ة'نو�t¡لالا

L سالاp²نجألا رامث�L – ة'¡لملل ة'ملاعلا ةمظنملا 
�v اxرودو ة�4كفلا

L Qjk افمx'ة�4كفلا ة'¡لملا ة�امح م. 

�v ة'لاملا تالماعملا قاسم
L لاjk4ة'مالسالا ةع )Law 555(   3 م س 

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 باxولا د2ع سÕق Iد :قاسملا ذاتسأ
 :قاسملا ف'صوت
�v ة'لاملا تالماعملا موهفم ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا

L لاjk4تا�انجلاو تادا2علا نع اهلالقتسا هجوأ نا'�و ة'مالسإلا ةع 
�v
L لاjk4مل ةماعلا دعاوقلاو ،ةعjkع قيبطتلا عم ،ة'لاملا تالماعملا ة'عوg fأ ضعQنا'�و ،ة'مالسإلا كونبلا ةطش 

 .اxداسف وأ اهنالطf ث'ح نم اهنع L×نملا تالماعملا
 زجحلاو ،ةعفشلا ،عانصتسالا دقع :لثم ةقمعم ةروصf ةصصختملا تاعوضوملا دحأ ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
 .ءافولا عيب ،)ضارقلا( ة�راضملا تاÉkeو ،tuغلا قحل

 م س Law 529(   3( لقنلا تاعÀjk4 قاسم

 يرا'تخا :قاسملا ةع'بط
 م س 3 :قاسملا تاعاس ددع
 gLع نازوس  Iد :قاسملا ذاتسأ
  :قاسملا ف'صوت
 ،لقنلا دقعf ةقلعتملا ما¢حألا ث'ح نم ،يوجلاو يرح2لاو ي�tلا لقنلل ةفلتخملا ما¢حألا ةسارد نمضتي :ماعلا مسقلا
 �uvمأتلا ةساردو ،مهنم لe قوقحو تاماt�vلاو ة�4جلاو ة�4ح2لا ةحالملا صاخشأ نا'ب عم ،هتا2ثºو ه'لع ة2ت�tملا تاماt�vلالاو
�v ة'ندملا ة'لوؤسملا نع

L لقنلا لاجم. 



 ة'ملعلاو ة'لمعلا ة'مxألا تاذ ي�tلاو يرح2لاو يوجلا لقنلا تاعوضوم نم ¿t¾أ وأ ع�ضوم ةسارد نمضتي :صاخلا مسقلا
�v يرح2لا لقانلا ة'لوؤسمو ،يوجلا لقانلا ة'لوؤسم لثم

L مأتلاو ،ءا'شألا لقن�uv ثداوح نع ةمجانلا ة'ندملا ة'لوؤسملا نع 

�v نحشلا دنسو ،تارا'سلا
L لقنلا دقعو ،يرح2لا لقنلا fع ەرثأو ناجملاg لقانلا ة'لوؤسم. 

 


