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لدزخ بدلسطٛع عٍىٝ بتسىربت : بالظس١عةت يف د١ةخ بدلسطٛع
بٌٕةض ٚبظىسمطةجُٙ عٍىٝ بالىسعق عمىٛذلُ ٚتِىصتسُٙ 

ٚبظىىس١عةت طةلىىةزُٙ يف ... ٚطحمىىةزُٙ ٚامةتىىةزُٙ ب  
تعّةي زبل١د، زسٕةظث ِع ِٙةزبزُٙ، ٚبظس١عةت لدز ِٓ 

عٍىٝ  ىوىرٌه  ىبألعّةي ٠ىٛبشٞ بٌطةلىد بٌربز١ىد، ٚلدززىٗ 
بظس١عةت جةلٟ ٚبتحةزٗ بحل١ةز١د ئىل تىٛبز بٌعّىً بٌىرٞ 
.بضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطٍع جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٗ

 

:آتةق بدلصطٍخ



ئْ بٌمدزخ عٍىٝ بالظىس١عةت زعسىمل بدلإ٘ىً بألٚي ٚبأل٘ىُ يف 
ٚجدٚٔٙة ظٛق خيعس بدلسطٛع ِة زٛلىع تْ .. شخص١د بدلسطٛع 

٠سحبٗ ِٓ بألتس تٚ ِٓ بٌعًّ تٚ ِٓ د١ةزٗ



ٚزفىىةٚذ بٌمىىدزخ عٍىىٝ بالظىىس١عةت يف بٌٕىىةض وسفىىةٚذ بظىىس١عةت 
ب١ٔ٢د؛  تٕٙةن ئٔةء ٚبدد ميىٓ تْ ٠عسٛعث ِةال زعىسٛعحٗ ِاىةذ 
ب١ٔ٢د بألالسٜ وّة تْ ٕ٘ةٌه ِسطٛع ميىٓ تْ ٠عسٛعث ِٓ بٌٕةض 
ِىىة ال ٠مىىدز عٍىىٝ بظىىس١عةجٗ ِاىىةذ بٌعىىةٍِط يف دمىىٛي بٌسطىىٛع 

.بدلخسٍفد

:زفةٚذ بٌمدزخ عٍٝ بٌسطٛع



بٌعًّ بٌسطٛعٟ وةْ ٚال ٠ىصبي بٌهىٙة خ بألت ىً بٌسىٟ كىس  وىً 
ئٔعةْ عٍٝ زعج١ٍٙة يف ظريزٗ ألٔٙة زهٙد عٍٝ لدزخ صةدحٙة عٍىٝ 
بٌحري ٚبٌعطةء ظٛبء جةدلةي تٚ بٌٛلر تٚ بجلٙىد ٚوىٛ ٔفعىٗ ٚٔحٍٙىة، 

تس٠ىىدخ بٌس٠ىىة   ."الظسهىىعةز٘ة حلةتىىد ب٢الىىس٠ٓ ذلىىة ٚزٍح١سٙىىة ذلىىُ
شىسٚق .  14473بٌعىد   -َ 2008تملب٠ىس  8-٘ىى 1429صفس  1 بجلّعٗ
.بٌفٛبش



تعىن جةالظىس١عةت بخلىةزتٟ بظىس١عةت ِىٓ ٘ىُ الىةزس بدلإظعىد 
بٌسطٛع١ىىد، تِىىة بالظىىس١عةت بٌىىدبالٍٟ تٙىىٛ بظىىس١عةت بٌعىىةٍِط 

.ٚبدلسطٛعط  بالً بدلإظعد

بالظس١عةت بخلةزتٟ ٚبٌدبالٍٟ

.بٌهسعٟ جعٍّٗبٌفمٗ . 1

:بالظسعدب ٞبالظس١عةت 

.ٌٍٛبئخ بإل بز٠د بخلةصد جعٍّٗبٌفُٙ . 2 .بٌسغحد. 3 .بٌس ذ١د. 4 بألالعق بٌعة١ٌد؛ طعلد بٌٛتٗ، ٚبٌحهةشد، ٚبٌىسَ، ٚبحلٍُ . 5
.ظ١د بألالعق

بٌمدٚخ؛ جأْ ٠سمد ب٢الس٠ٓ يف بٌحري ٚبٌس ذ١د ٚبٌسّثً . 6
.مبة ٠دعٛ ئ١ٌٗ

:  بإلميةْ جةٌعًّ بٌسطٛعٟ جأٔٗ ِٓ تتً بٌعحة بذ. 7



تعٕىىٟ جةالظىىس١عةت بٌىىدبالٍٟ بٌمىىدزخ ٚبأل١ٍ٘ىىد عٍىىٝ بظىىس١عةت 
.ب٢الس٠ٓ ضّٓ بٌعًّ بٌسطٛعٟ

:بالظس١عةت بٌسطٛعٟ ٌألتسب 

.تسخ بجملةي تِةَ مج١ع تط١ةق بجملسّع، ٚعدَ زص١ٕفٗ. 2  .بٌحذث عٓ بٌطةلةذ ٚزص١ٕفٙة دعث بدلهسٚع .1 .ِحدت بدلهةزود. 3 .حتف١ص بدلٛب٘ث بدلس١ّصخ ٌٍعًّ. 4 .زمد٠س بٌعةٍِط ٚشىسُ٘. 5 ...بإلجنةشبذ دلد٠س تٚ جلّع١د تٚ جت١ريعدَ . 6 .زهج١ع بألتىةز بجلس٠اد ٚبٌسعةًِ ِعٙة جبٛ خ ٚتدبزخ. 7 .زعص٠ص بٌصعذ جةجلٙةذ بٌسةجعد ذلة، ٚبٌهسبود ِعٙة. 8 ئجية  دٛبتص ِع٠ٕٛد ِٚة ٠د ِٚىعث ذبزٟ، ئجية  تس  ِٕةظحد . 9
.ٌٗ ذبز١ة

. ِج جعض بٌم١ة بذ بجملسّع١د جةدلإظعد عةطف١ة. 10 .وعث امد بٌطةلةذ ِٓ بدلسمةعد٠ٓ. 11 ئد١ةء ِفة١ُ٘ بٌسطٛع ٚبالدسعةت عٓ طس٠ك لةئد بتسّةعٟ . 12
.٠ٛصٍٕٟ ئىل آالس

.بظسمطةت عٓ طس٠ك بدلعسمطحط. 13 ...زٛتري ِسطٍحةذ بٌعًّ؛ ِىسث، ظىسزري، دةظٛت. 14 .زحٕٟ بٌطةلد ٚزدز٠حٙة ٚزتع ِعسٛب٘ة. 15
زهى١ً تٔد٠د شحةج١د ٚتسق شحةج١د زطٛع١د يف وً لس٠د ِٚد٠ٕد ٚ٘جسخ خلدِد بٌح١اد . 16

:بحمل١ٍد ٚزعص٠ص ِفَٙٛ بٌعًّ بٌسطٛعٟ، ٚ٘ٛ بٌعح١ً
ٌسفع١ً ِفَٙٛ بٌعًّ بٌسطٛعٟ ٌدٜ تاةذ بٌهحةت يف بجملسّع بحل سٞ ٚتاةذ بٌهحةت يف : تٚال

.بجملسّع بحملٍٟ يف بٌس٠ف ٚبٌحدٚ
جٕةء تٚبصس بٌسعةْٚ جط بدلسطٛعط بٌهحةت ٚبجلّع١ةذ ٚبدلإظعةذ بأل١ٍ٘د بٌعةٍِد يف : اة١ٔة

.رلةالذ عد٠دخ ٚبٌعًّ بٌسطٛعٟ
.بالظسفة خ ِٓ الملبذ ِٚٙةزبذ بٌهحةت خلدِد بجملسّعةذ بحمل١ٍد يف ِٛبلعٙة : اةٌثة
زفع١ً بجملّٛعةذ بحمل١ٍد ِٓ تٔد٠د شحةج١د ٚجلةْ ز١ّٕد بجملسّع بحملٍٟ ٚتٔد٠د بألِٙةذ : زبجعة

.ٚبدلدبزض ٚبجلةِعةذ ٚبجلّع١ةذ خلدِد بجملسّع بحملٍٟ
بظسخدبَ بٌطةلةذ بدلسٛتسخ ِٓ بٌهحةت ٌسعص٠ص بٌعًّ بٌسطٛعٟ ٌد٠ُٙ ٚبالشرتبن يف : الةِعة

.تٔهطد زطٛع١د خلدِد بجملسّع يف تعة١ٌةذ بألٔهطد بدلخسٍفد



:٠ٚعسمل ٘رب بٌعًّ ِس١ّصب ٌسّسعٗ جةخلصةئص بٌسة١ٌد .17

:بالظس١عةت بٌسطٛعٟ ٌألتسب زةجع 

بٌعةئد تْ وً عًّ ٠مةجٍٗ تتس ، تِة ٘رٖ بألعّةي تٟٙ بٌّٕط  -1
.زطٛع١د

٘رٖ بٌسجسجد عٍٝ زحة ي بخلىملبذ ٚبالظىسفة خ ِىٓ وفىةءخ زعسّد  -2
.بٌهحةت ٌٕمً بٌسجةزت ٚمحة٠د بٌح١اد

عدخ جتةزت ِهةجٙد يف جعض بٌدٚي بإلتس٠م١ىد ٚبألٚزٚج١ىد ، ٕ٘ةٌه  -3
ٚزسٕةظىىىث ِىىىع امةتىىىد بٌفصعىىىد ٚبدلعىىىةعدخ بٌهىىىعح١د بٌعىىىةئدخ يف 

.رلسّعةزٕة

ِسطٛع ٌد٠ٗ بٌمدزخ عٍٝ بٌسعحري عٓ بٔسّةئٗ ٌٛطٕٗ ٚزسمجد وً  -4
.شعٛزٖ ئىل عًّ خيدَ ج١اسٗ ٚرلسّعٗ يف بٌس٠ف ٚبحل س

، بإلجدبع يف بألتىةز بدلٕفىرخ ، (بٌسطٛع) بألٔهطد ، دس٠د بالس١ةز زٕٛع  -5
.ٚبٌسعٍُ ِٓ ب٢الس٠ٓ ٚٔمً بٌسجةزت

لحىً   يف بظسّسبز٠سٙة عٍىٝ لىدز عىةي ِىٓ بالٌسىصبَ ِىٓزعسّد  -6
.بدلسطٛعط ِٚٓ ٠هةزوُٛٔٙ بٌسجسجد ِٓ بجملسّع 

عٍٝ ِدٜ بظس١عةت بدلّةزظط ٌٍعًّ بٌسطٛعٟ دلفِٙٛٗ زعسّد  -7
.ٚل١ّسٗ ٚت١ّ٘سٗ ٌٍّجسّع يف د سٖ ٚز٠فٗ

تجٛ شسكدئوةع١ً ٔح١ً : بدلٍسمٝ بٌرتجٛٞ بٌعسجٟ، ِٓ تتىةز
.بألز ْ–ِإظعد ٔٛز بحلعط 



:ِعٛلةذ بظس١عةت بألتسب 

.ٔمص بٌٛعٟ جم١ّد بٌعًّ بٌسطٛعٟ. 1 .عدَ بظس١عةت بدلسطٛع ٌعٍّٗ. 2 .بٌسععف يف بٌسى١ٍف. 3 .بألعحةء بألظس٠د. 4 .عدَ بٌمدزخ عٍٝ بدلٛبتٙد. 5 .عدَ بٌمدزخ عٍٝ ئ بزخ بٌٛلر. 6 .عدَ بٌسعحاد بٌهعح١د ٚبٌسذ ري. 7 .عدَ زٛتس بإلِىةٔةذ. 8 .بٌعة بذ ٚبٌسمة١ٌد. 9 .زأاري بخلملبذ بٌعٍح١د بٌعةجمد. 10 .عدَ بٌثمد يف ضٛء بٌسجةزت بٌعةجمد. 11 .عدَ زعةْٚ بدلإظعةذ بألالسٜ. 12 .تْ زىْٛ بٌم١ة خ غري ِمحٌٛد. 13 .ضعف بٌملٔةِج ٔفعٗ. 14 .بدلمةجٍد بٌهخص١د. 15 .وثسخ بدلهغعذ بٌربز١د. 16



صفىىس  09 بالدىىدِةذب زمٛي بٌهسق بألٚظىط يف عىد ٘ة بٌصىة ز يف 
بحنعىسذ تعّىةي بٌسطىٛع : "9609بٌعد   2005ِةزض  20٘ى  1426

ٚلٍر ٔعحد بٌسفةعً ِعٙة يف جع ٔة ِمةزٔد حبهىٛ  بدلسطىٛعط يف 
:بٌدٚي بألالسٜ ألظحةت

:دلةذب ٠ٕذعس بٌسطٛع

بألٚضةع باللسصة ٠د ٚبٌععٟ ٚزبء وعث بدلةي عةئمة  ْٚ بٌسفةعً ِىع •
تْ بدلسطٛع ال ٠سٍمٝ عىة خ ت٠ىد ِىةتىأخ تٚ بتىس  ظ١ّة٘رٖ بخلدِد، ال 

 .ِة ٞ
.بٌسمصري بإلععِٟ .تْ بٌعًّ بٌسطٛعٟ ظ١أزٟ عٍٝ دعةت د١ةخ بدلسطٛع ِٚعةشٗ.تْ ٘رب بٌٕٛع ِٓ بألعّةي جيث تْ خيسص جةدلمسدز٠ٓ ِة ٠ة.عدَ لدززُٙ عٍٝ بٌعًّ ِٓ  ْٚ دةتص ِة ٞ.ض١ك بٌٛلر



:تظط يف جٕةء بالظس١عةت

ِٕمطعل١ًٍ  بئُ الري ِٓ وثري بٌسطسقزغ١ٍث بالعسدبي عٍٝ بٌعٍح١دزغ١ٍث بإلجيةج١د عٍٝ  بأل١ٌٚةذِحدت  (بٌح١ر)بال٘سّةَ جةحلصٓ بٌطح١ع١دِحدت بحل١ةخ بالٔعجةَِحدت بدلحة زبذِحدت 



:عٛبًِ جنةح بدلإظعد بٌسطٛع١د يف بظس١عةت عٍّٙة

تْ زىْٛ لد جنذر يف حتد٠د زظةٌسٙة ٚزؤ٠سٙة ٚت٘دبتٙة تع زهىسط . 1
.بٌعحً جٙة
تْ زىْٛ لد جنذىر يف بظىسمطةت بٌطةلىةذ بٌعشِىد، ٚلىة زخ عٍىٝ . 2

.بحلفةظ ع١ٍٙة
تْ زعٟ دم١مد ِسطٛع١ٙة ٚتْ زعستُٙ دك بدلعستد ٘رٖ بدلعستىد . 3

بٌسٟ زىهف ذلة طةلةزُٙ ١ِٛذلُ ِىٛبطٓ بٌمىٛخ ٚبٌ ىعف عٕىدُ٘ 
ٚبٌسىىٟ ِىىٓ العذلىىة ميىٕٙىىة تْ زصىىٕفُٙ ٚتْ زعىىط ذلىىُ ٚحتىىد  

.ِّٙةزُٙ ِٚعا١ٌٛةزٗ ٚتْ ز عٗ يف بدلىةْ بدلٕةظث

ئْ دعٓ زٛظ١ف بإلِىةٔةذ ٘ىٛ بٌىرٞ ٠ىإ ٜ ئىل بإل ىةز ٚبٌّٕىةء  .4
ٚبٌعطةء تِة ئذب وةْ بٌسٛظ١ف عف٠ٛىة  ٚو١ف١ىة  تىاْ ئٔسةتىٗ ٌىٓ ٠ىىْٛ 

.ِٛتٛزب  ٚال ِهىٛزب  

تْ زمَٛ بدلإظعد جسج١ٕىد وةتىد تتسب ٘ىة يف بٌعّىً ٌٚى١ط تس٠مىة  . 5
.ُِٕٙ تٚ بدلسفٛلط ت١ُٙ



:رلةالذ بٌعًّ بٌسطٛعٟ

تةدلعٍُ ال ٠مسصس يف عحة زٗ عٍٝ بٌفىسبئض : ٚبٌدعٛخ:رلةي بٌعحة خ
ٚبٌٛبتحةذ، جً ٠ص٠ىد ع١ٍٙىة ِىٓ الىعي بٌسطىٛع جةٌٕٛبتىً ٚبٌعىٕٓ 

، ٚبألِس ٚبظىع ِٚسىةح ٌٍسٕىةتط ٚبٌسعىةجك يف شىا تٔىٛبع ٚبٌمسجةذ
.بٌعحة بذ وةٌصعخ ٚبٌص١ةَ ٚبٌصدلةذ ٚبحلج ٚغري٘ة

:بٌسطٛع ٠عع وً بجملةالذ بٌٕةتعد ٚبدلف١دخ، ٚتجسش٘ة

بجملةالذ بٌع١ٍّد، وأهةء بدلىسحىةذ، ٚبدلىدبزض، ٚبجلةِعىةذ، ِٚسبوىص 
بالظسهةزبذ، ٚظةئس بدلإظعةذ بٌع١ٍّد؛ بٌسٟ ال ٠ىْٛ ٘دتٙة بٌىسجخ 

.بدلةيل، اُ بٌم١ةَ ع١ٍٙة ٚ عّٙة

وّسبوص بٌس١ّٕىد بألظىس٠د، ٚمجع١ىةذ : بجملةالذ بألظس٠د ٚبالتسّةع١د
.ز١عري بٌصٚبس، ٚمحة٠د بألظسخ، ٚجلةْ ئصعح ذبذ بٌحط

بجملةالذ بدلة١ٌد، بٌسٟ زسطٍث  تع بدلةي ٚزمدميٗ جعخةء ِٓ تتً ٔفىع .وةدلعسهف١ةذ، ٚحنٛ٘ة: بجملةالذ بٌصذ١د
بٌٕىىةض ِٚعىىةعدزُٙ، ٚ٘ىىرب بجملىىةي ٠ىىدالً ٠ٚهىىةزن يف بٌىثىىري ِىىٓ 

.بجملةالذ

بجملةالذ بحلست١د، ِٓ الىعي بٌسطىٛع ت١ّىة ٠ىسمٓ ِىٓ تٔىٛبع بحلىسق 
 .بدلف١دخ بٌٕةتعد

بجملةالذ بإل بز٠د، ٚ٘ىٟ زىدالً يف شىا بألٔىٛبع، ٚبإل بزخ صىةزذ تىٓ 
.ٚتٛ خ ٚئزمةْ، تةإل بزٞ بٌٕةتخ يف عٍّٗ ئْ زطٛع تتة  ٚلدَ بٌىثري

بجملةالذ بٌفىس٠د، ِٓ العي ب٢زبء بٌصةئحد ٚبٌٕصةئخ بٌم١ّد، ٚبخلطىط 
.بٌسبئدخ




