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يراجتلا لجسلا نأشب 1991م ةنسل مقر(33) نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا

1997م، ةنسل مقر(31) نوناقلا ب تردصو نوناقلا اذه داوم ضعب تلدع

1999م ةنسل مقر(14) نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا بو

2002م ةنسل مقر(10) نوناقلا و

1991م ةنسل مقر(33) نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا

يراجتلا لجسلا نأشب  

: ةسائرلا سلجم سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا عإالن قافتا ىلع دعباالطالع

ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلعو

ءارزولا سلجم ليكشتب 1990م ةنسل مقر(1) يروهمجلا رارقلا ىلعو

. ةسائرلا سلجم ةقفاوم دعبو

( (ررق

األلو لصفلا

فيراعتلا و ةيمستلا

.( يراجتلا لجسلا نوناق ) نوناقلا اذه ىمسي   :(1) ةدام

تدرو امنيأ اهنم لك نيرق ةحضوملا يناعملا ةيلا  تلا تارابعلا و لألظافل نوكي نوناقلا اذه ضارغ (2):  أل ةدام

: كلذ خالف ىلع ةنيرقلا تلد إالَّاذإ نوناقلا اذه يف

. ةينميلا ةيروهمجلا    : ةيروهمجلا

. ةراجتلا و نيومتلا ةرازو   : ةرازولا

. ةراجتلا   و نيومتلا ريزو    : ريزولا

. نوناقلا اذه ماكح أل عضخي صخش لكل ةفيحص هيف صصخت راجتلا ب صاخ رتفد : يراجتلا لجسلا

ًايأ نولواقملا و ريجأتلا وأ عيبلا و ءارشلا دصقب يراجتلا طاشنلا نهتمي يرابتعا وأ يعيبط صخش :  لك رجاتلا

و نودروتسملا و اوناك ًايأ   نويراجتلا ءاطسولا الءو ،وكولا ةيجنويسموقلا و ةلومعلا الءب   وكولا ةرسامسلا و اوناك

ناك ًايأو اهعاونأ هفاكب تاكرشلا و يوجلا وأ يربلا وأ يرحبلا لقنلا و ةيكنبلا باألمعلا نولغتشملا و نوردصملا

. ًارجات هرابتعا ىلع ةيروهمجلا نيناوق تصن وأ ةيراجتلا األمعلا دحأ فرتحا نم لكو اهضرغ

يناثلا لصفلا

يراجتلا لجسلا تابلطو رجاتلا تابجاو
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نم اموي خاللثالنيث كلذو يراجتلا لجسلا يف همسا ديق بلطب مدقتي نأ درفلا رجاتلا ىلع بجي ةدام(3):1-

لاال اهددحت يتلا تانايبلا وأ تادنتسملا بلطلا ب قفري ناو ةلا كولا وأ عرفلا حاتتفا وأ هكلمت وأ لحملا حاتتفا خيرات

. ةيذيفنتلا ةحئ

ةكرشلا ديق بلطب مدقتلا اهيف يسيئرلا اهزكرم عقي يتلا وأ ةيروهمجلا   يف ةسسؤملا تاكرشلا ءاردم ىلع -2

ةدمعم ةخسن ديقلا بلطب اوقفري ناو اهل، صيخرتلا وأ اهئاشنإ خيرات   نم اموي خاللثالنيث يراجتلا لجسلا يف

ةبسنلا ب سيسأتلا دقع لصأو األوملا، تاكرشل ةبسنلا ب صيخرتلا رارقو يساس األ ماظنلا و سيسأتلا دقع نم

. ةيذيفنتلا لاالةحئ اهددحت يتلا ىرخ األ تانايبلا و تادنتسملا و صاخش األ تاكرشل

تايعمجلا   وأ ايراجت اطاشن رشابت يتلا ةماعلا تائيهلا و تاسسؤملل نيينوناقلا نيلثمملا و نيلوئسملا ىلع -3

خيرات نم اموي خاللثالنيث يراجتلا لجسلا يف ديقلا تابلط ميدقت هيراجت ضارغأ اهل نوكت يتلا ةينواعتلا

ةصتخملا ةهجلا صيخرتو ةماعلا ةئيهلا وأ سسؤملا نوناق نم ةخسن ديقلا بلطب قفريو اهل صيخرتلا وأ اهئاشنإ

. ةيذيفنتلا لاالةحئ اهددحت ويتلا ىرخ األ تانايبلا و تادنتسملا و ةينواعتلا ةيعمجلل ةبسنلا ب يساس األ ماظنلا و

اهزكرم ةيبنجأ تآشنم وأ تاكرشل هعبات هيراجت كواالت وأ عورف ةرادإ نع نيلوئسملا صاخش ىلعاأل -4

ىلع لوصحلا خيرات نم ًاموي خاللثالنيث ةلا كولا وأ عرفلا ديق بلطب اومدقتي نأ ةيروهمجلا جراخ يسيئرلا

عم ليكوتلا هيقافتاو يساس األ اهماظنو ةيبنج األ ةكرشلا سيسأت دقع نم ةروص ديقلا بلطب اوقفري نأو ةلا كولا

ددعتتو ةيذيفنتلا لاالةحئ اهددحت يتلا تانايبلا و تادنتسملا و ةصتخم ةهج نم ةدمعم ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرت

تناك اذإ يرابتع وأاال درفلا رجاتلا عبتت يتلا وكولااالت عورفلا التو حملا ددعتب يراجتلا لجسلا يف ديقلا تابلط

. اهنم لك عقوم بسح يسيئرلا زكرملا وأ لحملا نع ةلصفنم

صتخملا يراجتلا لجسلا بتكم راطخإ نوناقلا اذه نم ةثلا ثلا ةداملا يف نيروكذملا صاخش ىلعاأل :(4) ةدام

تادنتسملا بلطلا ب اوقفري نأو رييغتلا لوصح خيرات نم ًاموي خاللثالنيث ةديقملا تانايبلا ىلع أرطي رييغت لكب

. نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ اهددحت يتلا

ال األلو رهشلا خالل لجسلا اذه يف نيديقملا نم بلطلا مدقيو ًايونس يراجتلا لجسلا يف ديقلا ددجي   :(5) ةدام

لاالةحئ اهددحت يتلا تانايبلا و تادنتسملا بلطلا ب اوقفري نأو ديدجت رخآ خيرات نم وأ ديقلا خيرات ةنس  نم ءاضقن

. ةيذيفنتلا

ةقحتسملا موسرلا عفد دعب يراجتلا لجسلا نم ةجرختسم ةروص ىلع لوصحلا صخش ألي زوجي   :(6) ةدام

و كلذب ةيبلس ةداهش بلا طلا ىطعي ليجست دوجو مدع حةلا يفو يراجتلا لجسلا يف ةتبثم تانايب هل رجات يأ نع

ىلع لمشت نأ زوجي ال امك هرابتعا هيلإ در اإلفالساذإ راهشإ ماكحأ ىلع ةجرختسملا ةروصلا لمشت نأ زوجي ال

بتكم يف رجات يأ قئاثو وأ تانايب ىلع االطالع صخش ألي زوجي ،امك اعفر ام اذإ زجحلا وأ رجحلا تارارق

. ةقحتسملا موسرلا عفد دعب لجسلا

ةيراجتلا هلا معأب ةقلعتملا هتاعوبطمو هتابتاكم يف ركذي نأ نوناقلا اذه ماكحأب لومشم رجات لك ىلع ةدام(7):1-

ةقباطم تانايبلا هذه نوكت ناو يراجتلا همساو هب صاخلا يراجتلا لجسلا مقر يراجتلا هلحم ةهجاو ىلعو

. يراجتلا لجسلا يف ةدراولا تانايبلل

يذلا يراجتلا لحملا يف رهاظ ناكم يف اهنم ةخسن وأ يراجتلا لجسلا يف ديقلا ةداهش ضرعت نأ بجي -2

. ةداهشلا هذه هصخت

ًايباتك اوبلطي نأ األوحلا بسحب نييفصملا وأ مهئايصوأ ؤهالءوأ ءايلوأ وأ هتثرو وأ رجاتلا ىلع ةدام(8):  

: ةيلا تلا نماألوحلا يأ ثودح خيرات نم ًاموي خاللثالنيث يراجتلا لجسلا يف ديقلا بطش

وأآلي رخآ صخش ىلإ لحملا ةيكلم لقن وأ ةرجهلا وأ ةراجتلا لا زتعاب ًءاوس ًايئاهن هتراجت رجاتلا كرت         أ-
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ناك. ببس

. رجاتلا ةافو        ب-

ةهجا نم رارقب وأ يئاضق مكحب وأ ةكرشلا دقع ىلع ًءانب وأ قافت باال ةيفصتلا تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت        ج-

و تادنتسملا و ثدح نإ ليدعتلا تابلط روصو يلص األ ديقلا بلط هروص ديقلا بطش بلطب قفريو صاصتخ ال

. ةيذيفنتلا لاالةحئ اهددحت يتلا    تانايبلا

زاج .. نوناقلا اذه (8)نم ةداملا يف مهيلع صوصنملا صاخش نماأل ديقلا بطش بلط مدقي مل (9):   اذإ ةدام

بحاص ىلإ كلذ غلبي نأو هل ةبجوملا بابس نماأل دكأتلا دعب هسفن ءاقلت نم ديقلا اوحمي نأ يراجتلا لجسلا بتكمل

. ءارج اذهاإل خيرات نم نيعوبسأ علاالةقخالل تاذ تاهجلا و نأشلا

ثلا ثلا لصفلا

ةماع ماكحأ

يف ىرخأ ةقطنم ىأ يفو تاظفاحملا مصاوع يف يراجتلا لجسلل بتاكم يرازو رارقب أشنت ةدام(10):

ًءاوس نوناقلا اذه ماكح أل نيعضاخلا راجتلا ءامسأ ديقب موقت اهيف يراجتلا طاشنلا روطت بسح كلذو ةظفاحملا

. رامثتس اال نوناق ماكحأ ةاعارم عم بناج وأاأل نيينميلا نم اوناك

يف عقي يذلا يراجتلا لجسلا يف اديقم همسا نكي اممل يراجت لحم يف ةراجتلا ةلوازم رظحي ةدام(11):1-

. ىرخأ ةقيرطب ةفصلا كلت تبثي اممل لجسلا يف ديقلا خيرات نم رجاتلا ةفص بستكتو يراجتلا لحملا هترئاد

هل نكي مل اذإ ناك ًايأ ةلومعلا ب ليكو وأ راسمس وأ لواقم وأ ردصم وأ دروتسم ةفصب لمعي نأ ألدح زوجي 2-ال

. هتنهم هيف رشابي ةيروهمجلا يف تباث لحم

. نوناقلا اذه ماكح أل عوضخلا نم مهددحي نيذلا راجتلا راغص ءافعإ ريزولل قحي -3

مهيلع روجحملل نيميقملا نييعتو تاءازجلا عيقوتب اهل صخري يتلا ةصتخملا تائيهلا ةفاك ىلع -1:(12) ةدام

نييعت وأ طبالاهن وأ تاكرشلا لحب ماكحأ رادصإ وأ مهلزع وأ نيبئاغلا نع الء كولا نييعت وأ مهنع رجحلا عفر وأ

وأ نويدلا عفد نع فقوتلل تقو نييعت وأ اهئاغلإ اإلفالسوأ راهشإب ماكحأ رادصإ وأ مهلزع وأ اهل نيفصملا

نماإلفالسوأب يقاولا حلصلا يف ةرداصلا رماو وأاأل رابتع اال ةداعإ ماكحأ وأ اهحتف ةداعإ وأ ةسيلفتلا لفق ماكحأ

ىلعو ةيئاهنلا رماو وأاأل ماكح نماأل ةروصب ةصتخملا لجسلا بتاكم رطخت نأ رجاتلا لا ومأ ىلع زجحلا

. ةصاخلا ةفيحصلا يف ماكح هذهاأل صخلم ديق ةروكذملا بتاكملا

دعب إالَّ ةيراجتلا مهلا معأ وأ مهتراجتب ةقلعتم ةلماعم يأ يف تبلا مدع راجتلا علاالةقب تاذ تاهجلا ىلع -2

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاذيفنت يراجتلا لجسلا يف ديدجتلا وأ ديقلا ىلع ؤهالء لوصح نم اهدكأت

مهصاصتخا ةرئاد يف ةعقاولا ةيراجتلا الت حملا ىلع شيتفتلا صالةيح يراجتلا لجسلا يفظومل :(13) ةدام

. نوناقلا اذه ماكح أل اهنع نيلوؤسملا عابتا نم ققحتلل

مدقتلا يراجتلا لجسلا نم بطشلا وأب رييغتلا وأب ديدجتلا وأ بديقلا مهتابلط تضفر نمل زوجي   :(14) ةدام

لباق ريغ ايئاهن ريزولا رارق نوكيو ، بلطلا ضفر خيرات نم اموي خاللثالنيث ريزولا   ىلإ ًايباتك مهتاملظتب

. نعطلل

قطانم مومع يف اهيدل نيديقملا تانايب راهشإب قلعتت ةصاخ ةفيحص رادصإب ةرازولا موقت :(15) ةدام

التوأ يدعت نم ىرخ األ لجسلا لا معأ نع تانايب اهيف رشنت )امك ةيراجتلا ءامس األ ةديرج ) ىمست ةيروهمجلا
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. ةديرجلا هذه يف اهرهش متي يتلا تانايبلا ةيذيفنتلا لاالةحئ ددحتو بطش وأ تاديدجت

عبارلا لصفلا

تاءازجلا

رهش لك نع مةيلا ةمارغب ىزاجي نوناقلا اذه (3)نم ةداملا (1)نم ةرقفلا ماكحأ خفلا نم (16):1-لك ةدام

  يرلا. فلأ (1000) اهردق بلطلا ميدقتل ددحملا دعوملا نع ريخأت

رهش لك نع مةيلا ةمارغب ىزاجي نوناقلا اذه (3)نم ةداملا (2)و(3)نم نيترقفلا ماكحأ خفلا نم 2-لك

يرلا. ةئامسمخو نيفلأ (2.500) اهردق بلطلا ميدقتل ددحملا دعوملا نع ريخأت

نع ريخأت رهش لك نع مةيلا ةمارغب ىزاجي نوناقلا اذه (3)نم ةداملا (4)نم ةرقفلا ماكحأ خفلا نم 3-لك

آالفيرلا. ةعبرأ (4.000) اهردق بلطلا ميدقتل ددحملا دعوملا

فلأ (1.000) اهردق مةيلا ةمارغب ىزاجي نوناقلا اذه (11)نم ةداملا (1)نم ةرقفلا ماكحأ خفلا نم 4-لك

قلغب رارق ردصيو اهنع ديقلا تابلط مدقت مل يتلا كولااالت وأ عورفلا التوأ حملا ددعتب تامارغلا ددعتتو يرلا

. رهشا ثالةث ريخأتلا ةرتف تزواجت اذإ تامارغلا ىلإ ةفاض باإل لحملا

فلأ (1.000) اهردق مةيلا همارغب ىزاجي نوناقلا اذه (4)،(5)نم نيتداملا ماكحأ خفلا نم (17):لك ةدام

. ددحملا دعوملا يف ديدجتلا وأب ليدعتلا ب ريشأتلا بلطب مدقتلا نود يضقني رهش لك نع كلذو يرلا

يرلا نيفلأ (2.000) اهردق مةيلا ةمارغب ىزاجي نوناقلا اذه (7)نم ةداملا ماكحأ خفلا نم ةدام(18):لك

. ةدوعلا حةلا يف ةمارغلا فعاضتو

يرلا نيفلأ (2.000) اهردق مةيلا ةمارغب ىزاجي نوناقلا اذه (8)نم ةداملا ماكحأ خفلا نم (19):لك ةدام

. ىفوتملا رجاتلا ةثرو كلذ نم ىنثتسيو

(2.000) اهردق مةيلا همارغب ىزاجي نوناقلا اذه (11)نم ةداملا (2)نم ةرقفلا خفلا نم (20):لك ةدام

بلط ميدقت نود هطاشن ةلوازم يف رمتسا اذإ فلا خملا طاشن فقويو هتنهم هيف لوازي رهش لك نع يرلا نيفلأ

. ديقلا

وال نيرهش نع اللقت هدم سبحلا ب بقاعي رخآ نوناق اهيلع صني دشا ةبوقع يأب مدعاإلخالل (21):عم ةدام

لك آالفيرلا ةرشع نع(10.000) ديزت آالفيرلاوال ةسمخ نع(5.000) اللقت ةمارغب وأ ةنس نع ديزت

نم:

موقيو وحملا وأ ديدجتلا وأ يراجتلا لجسلا يف ريشأتلا وأ ديقلا بلطب ةقلعتم ةحيحص ريغ    تانايب مدق         أ-

. ةبوقعلا ذيفنت دعب حيحصتلل لاالةمز تاءارج باإل صتخملا يراجتلا    لجسلا بتكم

ايراجت امسا هتراجتب ةقلعتملا قارو وأاأل تاعوبطملا التوأ سارملا ىدحإ ىلع وأ هلحم ةهجاو ىلع ركذ        ب-

. هلوصح مدع عم ديقلا ديفي ام ركذ هلوأ سيل ديق مقر وأ

وأ تابلط ميدقتل ةددحملا ةدملل تلا   رهش لك نع ىزاجي نوناقلا اذه (24)نم ةداملا خفلا نم (22):  لك ةدام

. نوناقلا اذه رودص لبق نيديقملا صاخش األ عاضوأ قيثوت

ماع ريدم نم رارقب نوناقلا اذه نم عبارلا لصفلا يف اهيلع صوصنملا تاءازجلا عيقوت نوكي -1:(23) ةدام

لجسلا بتكم اهيرجي يتلا تاقيقحتلا و قارو ىلعاأل دعباالطالع كلذو ةرازولا عرف ريدم وأ يراجتلا لجسلا
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. هصاصتخا ةرئاد يف ةفلا خملا تعقو يذلا يراجتلا

عنتما ماكالًإالَّاذإ اقيقحت هعافد قيقحتو هلثمي نم وأ فلا خملا لا وقأ عامس دعب إالَّ ءازج يأ عيقوت زوجي 2-ال

ةطرشلا جرلا دحأ دي ىلع هيلع هيبنتلا نم مغرلا ب يراجتلا لجسلا بتكم اهددحي يتلا ديعاوملا يف روضحلا نع

. لوبقم رذع نودبو

رشع ةسمخ يضم دعب إالَّ ذيفنتلا ةبجاوو ةيئاهن ربتعت وال ةلطاب تناك إوالَّ ةببسم تارارقلا نوكت نأ بجي -3

فقويو هنم ملظتي نأ نود لجسم باتكب هتافاوم وأ نأشلا بحاص ىلإ رارقلا نم ةروص ميلست خيرات ىلع    اموي

نوكي يذلا ريزولا ىلإ هيلإ راشملا داعيملا يف مدقيو هيف لصفي ىتح رارقلا ذيفنت روكذملا داعيملا يف ملظتلا ميدقت

. ايئاهن اذه يف هرارق

 

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

خالل نوناقلا اذه ماكح ًاقفو  أل هعاضوأ قيثوت نوناقلا اذه رودص دنع ةيروهمجلا يف رجات لك ىلع ةدام(24)  :

هب. لمعلا خيرات نم رهشا ةتس زواجتت ال ةدم

لمشتو نوناقلا اذه ماكحأ قيبطتل لاالةمز ةمظن واأل تاميلعتلا و رماو واأل تارارقلا ريزولا ردصي :(25) ةدام

يلي: ام صخ ىلعاأل

. ةيذيفنتلا لاالةحئ        -1

. وحملا و ديدجتلا و ريشأتلا و ديقلا ةيفيكو يراجتلا لجسلا هيلع نوكي يذلا لكشلا        -2

. ليجستلا تابلطو تاءارجإ        -3

و نييرابتع اال صاخش واأل تاكرشلا و راجتلا ءامسأب كسمت يتلا سراهفلا دادعإو راجتلا عاونأ فينصت        -4

. يراجتلا لجسلا يف ةديقملا ىرخ األ تآشنملا و ايراجت اطاشن رشابت يتلا ةينواعتلا تايعمجلا

. يراجتلا لجسلا نم اوبطش نيذلا راجتلا ديق ةداعإ تاطارتشاو تاءارجإ        -5

يأو تاجرختسملا موسرو ديدجتلا و ريشأتلا و ديقلا ةداعإو ديقلا تامدخ فيلا كتب ةصاخلا موسرلا :(26) ةدام

. ريزولا ضرع ىلع ءانب ءارزولا سلجم نم رارقب ردصت يراجتلا لجسلا تامدخ نع ىرخأ موسر

خيراتب ءاعنصب رداصلا يراجتلا لجسلا نأشب 1972م ةنسل مقر(17) نوناقلا ىغلي :(27) ةدام

خيراتب ندع يف رداصلا يراجتلا لجسلا نأشب 1968م ةنسل مقر(14) نوناقلا 1972/10/30مو

1968/8/24م.

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم نوناقب رارقلا اذهب لمعي ةدام(28):   

ءاعنصب ةيروهمجلا ةسائرب ردص

/1411ه ناضمر /28 خيراتب

/1991م ليربأ /13 قفاوملا



⑥

هللاصحلا دبع يلع / قيرفلا                       ساطعلا ركب وبأ رديح

ةسائرلا سلجم سيئر                          ءارزولا سلجم سيئر


