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 0931شعبان  3بتاريخ  00710711ظهير شريف رقم 

( بإحذاث سهطت عهيا نمراقبت انرمىز 0971اكتىبر  5)

وانشعاراث ووضع مذونت نرمىز انممهكت وشعاراتها
1
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 انحًذ هلل ٔحذِ

 بذاخهّ -انطابغ انششٚف

 

)انحغٍ بٍ يحًذ بٍ ٕٚعف بٍ انحغٍ هللا ٔنّٛ( ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا 

يٍ انذعخٕس انظادس االيش بخُفٛزِ  101اػض ايشِ اَُا بُاء ػهٗ انفظم ٔاعًاء هللا 

 (،1970ٕٚنٕٛص 31) 1390جًادٖ االٔنٗ  27ٕٚو 

 اطذسَا ايشَا انششٚف بًا ٚأحٙ: 
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 : مقتضياث عامتانجسء األول

 0انفصم 

 انخششٚفاث ٔاالٔعًت: ٔححذد بٕصاسة انمظٕس انًهكٛت 

 انشؼاساث،ٔعهطت ػهٛا نًشالبت انشيٕص  .1

 شؼاساحٓا. ٔيذَٔت نشيٕص انًًهكت  .2

 7انفصم 

 ٚفاث ٔاألٔعًت سئٛغا أػهٗ نهشيٕصٚؼخبش ٔصٚش انمظٕس انًهكٛت ٔانخشش

 ٔانشؼاساث.

 االٔعًت.انٗ يذٚشٚت انخششٚفاث انًهكٛت ٔ انشؼاساثٔٚغُذ دٕٚاٌ انشيٕص ٔ

 3انفصم 

 انشؼاساث بًا ٚهٙ:ٔٚكهف دٕٚاٌ انشيٕص 

شؼاساث انًًهكت ٔحغجٛم سيٕص ٔشؼاساث انمظٕس انًهكٛت ٔسيٕص  .1

كزا سيٕص ٔانمشٔٚت ٔانجًاػاث انحضشٚت ٔانؼًاالث ٔاأللانٛى ٔ

 شؼاساث انًؤعغاث االخشٖ انخٙ حكخغٙ طبغت انحك انؼاو؛ٔ

 شؼاساث انًًهكت.َٔٔت نشيٕص ٔضغ يذ .2

 4انفصم 

انشؼاساث ٔانشؼاساث ػهٗ يشاسٚغ انشيٕص ٔٚظادق انشئٛظ االػهٗ نهشيٕص 

لبم حغجٛهٓا يٍ طشف انذٕٚاٌ ٔرنك بًمشس ٚظذسِ بؼذ اعخشاسة نجُت حخأنف يًٍ 

 ٚأحٙ ركشْى: 

 يًثم نًذٚشٚت انخششٚفاث انًهكٛت ٔاألٔعًت بظفت سئٛظ؛ 

 ٙيًثم نهذٕٚاٌ انًهك 

 ًثم نهبالط انؼغكش٘ انًهكٙ؛ي 

 يًثم نٕصاسة انذاخهٛت؛ 

 يًثم نألياَت انؼايت نهحكٕيت؛ 

  انشؼاساث ٚؼُّٛ انشئٛظ األػهٗ نهشيٕص ٔيخخض فٙ ػهى انشيٕص

 ٔانشؼاساث.

 انخششٚفاث ٔاألٔعًت.ٔٔٚخٕنٗ كخابت انهجُت كاحب ٚؼُّٛ ٔصٚش انمظٕس انًهكٛت 

 انشئٛظ األػهٗ نهشيٕص ٔانشؼاساث لابهت أل٘ طؼٍ. ٔال حكٌٕ يمشساث
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 5انفصم 

انخحمٛك فٙ ٔحكهف انهجُت انًشاس إنٛٓا فٙ انمظم انشابغ أػالِ بانبج 

انخظائض ٔانؼالياث انًًٛضة نًشاسٚغ انشيٕص أٔ انشؼاساث ٔفما نهمٕاػذ انًخؼهمت 

 بٓزا انفٍ.

: انمسطرة انخاصت بانمصادقت عهى انرمىز انجسء انثاني

 انشعاراث وتسجيههاو

 6انفصم 

اٌ يشاسٚغ انشيٕص ٔانشؼاساث انًٕضٕػت يٍ طشف طاحب انطهب ٔفما 

انخحمٛك ٔنهمٕاػذ انجاسٚت ػهٛٓا حٕجّ انٗ انشئٛظ األػهٗ انز٘ ٚحٛهٓا ألجم انبحذ 

 ػهٗ انهجُت انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم انشابغ أػالِ.

 7انفصم 

حمٕو انهجُت بذساعت انًهف ٔحبذ٘ سأٚٓا حٕل انًٕلف انٕاجب احخادِ اصاء 

ححٛم انًهف ػهٗ انشئٛظ األػهٗ نهشيٕص ٔححشس يحضشا ػٍ يذأنخٓا. ٔانًششٔع 

 انشؼاساث الحخار لشاس بشأَّ.ٔ

 8انفصم 

حُشش بانجشٚذة انشعًٛت انًمشساث انظادسة بانًظادلت ػهٗ انشيٕص 

 انشؼاساث.ٔ

 9انفصم 

انشؼاساث بؼذ انًظادلت ػهٛٓا حبؼا نهخشحٛب انخاسٚخٙ نًمشساث ٔم انشيٕص حغج

 انشؼاساث.ٔانخظذٚك فٙ انغجم انشئٛغٙ نهًذَٔت انخٙ ًٚغكٓا دٕٚاٌ انشيٕص 

 01انفصم 

حغهى انٗ انطانب َغخت يٍ يمشس انًظادلت انًبٍٛ فّٛ ٔطف انشيٕص أٔ 

 انًخؼهمت بٓا ػُذ االلخضاء. حغذٚذ األداءاثٔانشؼاساث بؼذ حغجٛهٓا بانذٕٚاٌ 

 00انفصم 

 انشؼاساث.ٔدسًْا يبهغ األداءاث انًشحبت ػهٗ انشيٕص  110ٚحذد فٙ 

 ٚذسج يحظٕل ْزِ األداءاث فٙ يذاخٛم انًٛضاَٛت انؼايت نهذٔنت.ٔ

 غٛش أٌ شؼاساث ٔسيٕص انمظٕس انًهكٛت حؼفٗ يٍ ْزِ األداءاث.
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 انعقىباثو: انمخانفاث انجسء انثانج

 07انفصم 

اٌ اعخؼًال احذ انشيٕص أٔ انشؼاساث انًمٛذ بانغجم انشئٛغٙ نًذَٔخٓا فٙ 

انؼالياث عٕاء كاَج يغجهت أٔ غٛش يغجهت ٚخٕلف ػهٗ ارٌ يٍ انشئٛظ األػهٗ 

 انشيٕص.ٔنهشؼاساث 

كزا ػشضٓا نهبٛغ أٔ بٛؼٓا ألغشاع ًُٔٚغ يغك انًُخٕجاث كٛفًا كاٌ َٕػٓا ٔ

م كؼاليت نهظُغ أٔ نهخجاسة بشعى أحذ انشؼاساث أٔ حجاسٚت أٔ طُاػٛت ارا كاَج ححً

نى ٚؤرٌ فٙ اعخؼًانّ طبما نًمخضٛاث ٔانشيٕص انًمٛذ فٙ انغجم انشئٛغٙ نهًذَٔت 

 انًمطغ انغابك.

 100ٚؼالب ػٍ انًخانفاث نًمخضٛاث ْزا انمظم بغشايت ٚخشأح لذسْا بٍٛ ٔ

ئحذٖ ْاحٍٛ عخت أشٓش أٔ بٔٔبغجٍ حخشأح يذحّ بٍٛ شٓش ٔاحذ  سْىد10.000ٔ

 انؼمٕبخٍٛ فمظ.

 03انفصم 

يٍ انمإٌَ انجُائٙ  364ٚؼالب بانؼمٕباث انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم 

اعخؼًال ٔبظشف انُظش ػٍ انؼمٕباث األكثش خطٕسة انخٙ لذ حظذس بخًٓت انضٔس 

انضٔس كم يا ٚمهذ سيٕص أ شؼاساث انًًهكت أٔ ٚغخؼًم ْزِ انشيٕص أ انشؼاساث 

 انخذنٛظ.ٔػٍ طشٚك انغش 

ٔإٌ انخمهٛذ أٔ اَخٓاج طشٚمت انخذنٛظ العخؼًال انشيٕص أٔ انشؼاساث انخاطت 

بئلهٛى أٔ ػًانت أٔ جًاػت حضشٚت أٔ لشٔٚت أٔ شخظٛت أٔ يؼُٕٚت أخشٖ حكخغٙ 

بغشايت ٔطبغت انحك انؼاو ٚؼالب ػُّ بانغجٍ نًذة حخشأح بٍٛ شٓشٍٚ ٔعُت ٔاحذة 

 أٔ بئحذٖ ْاحٍٛ انؼمٕبخٍٛ. دسْى 2.000ٔ 120ٚخشأح لذسْا بٍٛ 

 04انفصم 

يٍ انمإٌَ انجُائٙ كم  349ٚخؼشع نهؼمٕباث انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم 

يٍ ٚظُغ أٔ ٚبٛغ أٔ ُٚمم أٔ ٚؼشع أٔ ٕٚصع جًٛغ األشٛاء أٔ انًطبٕػاث أٔ 

انًُارج انًحظم ػهٛٓا بٕعٛهت يا ٔانخٙ حشكم يغ انشيٕص أ انشؼاساث انًغجهت 

بٍٛ ْزِ انشيٕص ٔششٚف ْزا شبٓا ال ٚغاػذ ػهٗ انخًٛٛض بُٛٓا ػًال بظٓٛشَا ان

 انشؼاساث.ٔ

 05انفصم 

اٌ انًحاكى انخٙ حظذس حكًا ػٍ انًخانفت نًمخضٛاث انفظٕل انغابمت ٚخحخى أٌ 

يٍ انمإٌَ  89ٔ 44ٔ 43حؼهٍ ٔجٕبا ػٍ انًظادسة انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظٕل 

 انجُائٙ.
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 06انفصم 

 ْزا بانجشٚذة انشعًٛت.ُٚشش ظٓٛشَا انششٚف 

 (.1970أكخٕبش  5) 1390شؼباٌ  3ٔحشس بانشباط فٙ          
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 فهرش

( بئحذاد 1970اكخٕبش  5) 1930شؼباٌ  3بخاسٚخ  1.70.200ظٓٛش ششٚف سلى 

 2 ... انشيٕص ٔانشؼاساث ٔٔضغ يذَٔت نشيٕص انًًهكت ٔشؼاساحٓا.عهطت ػهٛا نًشالبت 
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