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لمحة تاريخية  

 

و طذس األيش انغبيٙ ثزُغٛق 1956ْـ ـ 1375فٙ أٔاخش ػبو 

:  أػًبل انقؼبح فٙ أَحبء انًًهكخ ػهٗ انُحٕ انزبنٙ 

1 

ـ قؼبح يُطقخ األحغبء ٔرٕاثؼٓب ،ٔخط األَبثٛت ٔرٕاثؼٓب ، 

ٔانشٚبع ٔرٕاثؼٓب ، ٔثشٚذح ٔرٕاثؼٓب ، ركٌٕ رهك اندٓبد ٔيب 

.  ٚزؼجٓب يٍ انحذٔد ربثؼخ نغًبحخ انشٛخ يحًذ ثٍ ئثشاْٛى 

 

ـ قؼبح انحدبص ٔرٕاثؼّ ،ٔانًقبطؼخ انشًبنٛخ ٔرٕاثؼٓب ، ٔػغٛش 2

ٔرٕاثؼّ ، ٔخبصاٌ ٔرٕاثؼّ ،ْإالء ٚكٌَٕٕ ربثؼٍٛ نشئبعخ انقؼبح 

.  ثبنًُطقخ انغشثٛخ 

 

ٔكبٌ ْزا ئٚزاًَب ثًٕنذ سئبعخ خذٚذح نهقؼبء فٙ انًُطقخ انٕعطٗ 

ْـ 1376رؼى شزبد األخٓضح انقؼبئٛخ فٙ ْزِ انًُطقخ ،ففٙ ػبو 

طذسد انًٕفقخ ػهٗ رشكٛم اندٓبص انًشكض٘ نشئبعخ انقؼبح فٙ 

.  َدذ ٔانًُطقخ انششقٛخ ، ٔخط األَبثٛت ، ٔيقشْب يذُٚخ انشٚبع 

 

ٔأخزد انشئبعخ اندذٚذح فٙ ئَشبء انًحبكى ، ٔكزبة انؼذل فٙ حذٔد 

يُبطق اخزظبطٓب ، ٔػًهذ ػهٗ رشكٛم يحبكى كجشٖ فٙ انًذٌ 

انًًٓخ يٍ َدذ ٔانًُطقخ انششقٛخ ، ٔاعزكثشد يٍ انقؼبح ٔػُٛزٓى 

فٙ انقشٖ ٔانٓدش ، ٔيُبصل انؼشبئش انقشٚجخ ٔانجؼٛذح ، ٔثذأد فٙ 

رحذٚذ االخزظبطبد انًٕػٕػٛخ ، ٔرُظٛى األػًبل اإلداسٚخ ػهٗ 

.  ػٕء األَظًخ ٔانزؼهًٛبد انًؼًٕل ثٓب فٙ انًًهكخ 



ٔظهذ سئبعخ انقؼبء فٙ انًُطقخ انغشثٛخ رإد٘ ٔاخجٓب يغ شقٛقزٓب 

خُجًب ئنٗ " سئبعخ انقؼبح فٙ َدذ ٔانًُطقخ انششقٛخ ٔخط األَبثٛت " 

ْـ 1379خُت ، كم فٙ يُطقخ اخزظبطٓب انًكبَٙ ئنٗ أٔاخش ػبو 

فٙ 143ٔفٙ ْزا انؼبو طذس قشاس يدهظ انٕصساء سقى 

ْـ  ثزفٕٚغ سئٛظ انًدهظ ثاخشاء يب ٚهضو َحٕ رُظٛى 9/9/1379

رشكٛالد انقؼبء ، ٔئخشاء انزحٕٚشاد انٕظٛفٛخ انزٙ رقزؼٛٓب 

ػًهٛخ رٕحٛذ انقؼبء ثبنًًهكخ فٙ سئبعخ ٔاحذح ػبيخ يقشْب يذُٚخ 

 فٙ 19746انشٚبع ، ٔثُبء ػهٗ رنك طذس انخطبة سقى 

ْـ ثزٕحٛذ انقؼبء ثشئبعخ عًبحخ انشٛخ يحًذ ثٍ 22/9/1379

ئثشاْٛى ثٍ ػجذ انهطٛف آل انشٛخ ـ سحًّ اهلل ـ ٔاػزجبس انشئبعخ 

ْـ ٔسثط سئبعخ 1379ٔاحذح اػزجبسًا يٍ غشح شٓش شٕال ػبو 

. .  انقؼبح فٙ انًُطقخ انغشثٛخ ثغًبحزّ 

ٔاعزًشد سئبعخ انقؼبح انًٕحذح رضأل يًٓخ انًشاقجخ ٔاإلششاف 

يٍ انٕخٓخ انششػٛخ ٔانزُظًٛٛخ ػهٗ انًحبكى ، ٔكزبة انؼذل ، 

ٔئداساد ثٕٛد انًبل فٙ حذٔد األَظًخ ٔانزؼهًٛبد ، ٔيب ٚقزؼّٛ 

حغٍ عٛش انؼًم ، ٔئنٗ خبَت رنك كبٌ نشئبعخ انقؼبح يُز أٌ 

:  أَشئذ فٙ ثذاٚخ األيش 

 

ـ اإلششاف ػهٗ ْٛئخ انًؼبسف ػٍ طشٚق يشاقجخ انزذسٚظ ٔانكزت 1

، ٔعبئش انًُبْح انزٙ ٚقشسْب يدهظ انًؼبسف ، ٔرُجّٛ انًدهظ ئنٗ 

.  انًغبئم انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب يخبنفخ نهزؼبنٛى انششػٛخ 

 

فٙ عٛش أػًبنٓب ٔحثٓب ػهٗ " ْٛئخ األيش ثبنًؼشٔف " ـ يشاقجخ 2

انقٛبو ثٕاخجبرٓب ، ٔرُجٛٓٓب فٙ حبنخ ردبٔصْب انؼشف انششػٙ فٙ 

األيش ثبنًؼشٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش ، ٔكبٌ يٕظفٕ انٓٛئخ ـجًب فٛٓى 

انٕػبظ ٔانًششذٌٔ ـ يشثٕطٍٛ ثشئبعخ انقؼبح ، ٔقذ أطجحذ نٓزِ 

.  انٕالٚخ سئبعخ ػبيخ ٔسئٛغٓب ثًشرجخ انٕصٚش 

  

ـ أئًخ انًغبخذ ، ٔانًإرٍَٛ يٍ حق ْٛئخ سئبعخ انقؼبح رؼُٛٛٓى 3

.  ٔفظهٓى ٔرشقٛزٓى ، ٔئحبنزٓى نالعزٛذاع ، ٔيدبصارٓى 



 

ٔقذ َقم ْزا االخزظبص نٕصاسح انحح ٔاألٔقبف ثؼذ ئَشبئٓب عُخ 

.  ْـ 1381

 

ـ رؼٍٛٛ خًٛغ انًذسعٍٛ انشعًٍٛٛ فٙ انًغبخذ ٔفظهٓى ٔرُقالرٓى 4

ٔئخبصارٓى ، ٔغٛش رنك فٙ حذٔد َظبو انًٕظفٍٛ انؼبو ، يٍ حق 

سئبعخ انقؼبح يشاقجخ انذسٔط انزٙ ٚهقَٕٓب ؛ ثحٛث ال ٚقشس فٛٓب يب 

.  ٚخبنف انؼقٛذح ، ٔٚزُبفٗ يغ انششع انششٚف 

 

ٔقذ أَٛط ْزا االخزظبص فًٛب ثؼذ ثبنشئبعخ انؼبيخ نإلششاف انذُٚٙ 

.  ْـ 1384ثبنحشيٍٛ ثؼذ ئَشبئٓب عُخ 

 

ـ ٔكبَذ سئبعخ انقؼبح يشخغ انفزٕٖ فًٛب ٚزؼهق ثبنًظبنح 5

انحكٕيٛخ ٔاالعزفزبءاد انًقذيخ يٍ األشخبص فٙ انًغبئم انزٙ ال 

َضاع فٛٓب ، ٔال رإٔل ئنٗ انًُبصػخ ٔانًحبكًخ ، ٔانُظش فٙ خًٛغ 

.  األيٕس انزٙ رحبل ئنٛٓب يٍ انًشاخغ انؼهٛب إلثذاء انشأ٘ فٛٓب 

 

 

ئَشبء انًدهظ  

 

 

رشكم يدهظ انقؼبء األػهٗ ـ ثؼذ رحٕٚم سئبعخ انقؼبح ئنٗ ٔصاسح 

، ٔرزٕنٗ " انٓٛئخ انقؼبئٛخ انؼهٛب" نهؼذل ـ ػهٗ طفخ ْٛئخ رغًٗ ثـ 

يضأنخ االخزظبص انقؼبئٙ فٙ انقؼبٚب انزٙ ٚحكى فٛٓب ثحذ ارالفٙ 

، كًب رزٕنٗ يب رحزبخّ انًحبكى يٍ رقشٚشاد نًجبدب قؼبئٛخ أٔ 

ئخشائٛخ ، ٔثؼذ طذٔس َظبو انقؼبء ثًٕخت انًشعٕو انًهكٙ سقــى 

ْـ ٔانز٘ رؼًٍ فٙ انجبة انثبَٙ يُّ 14/7/1395 ٔربسٚخ 64/و

فظاًل ٚشًم رشرٛت انًحبكى َظذ انًبدح انخبيغخ ػهٗ أٌ رزكٌٕ 

:  انًحبكى انششػٛخ يٍ 

 



 

.  أـ يدهظ انقؼبء األػهٗ 

 

.  ة ـ يحكًخ انزًٛٛض 

 

.  ج ـ انًحبكى انؼبيخ 

 

.  د ـ انًحبكى اندضائٛخ 

 

 

ٔرأعٛغًب ػهٗ رنك رأنف يدهظ انقؼبء األػهٗ نٛزٕنٗ اإلششاف 

ػهٗ انًحبكى ٔفق انحذٔد انًجُٛخ فٙ َظبو انقؼبء ، ٔٚزكٌٕ انًدهظ 

ثًُظٕص انًبدح انغبدعخ يٍ أحذ ػشش ػؼًٕا ٚكٌَٕٕ ْٛئزٙ 

:  انًدهظ ًْٔب ػهٗ َحٕ انزبنٙ 

 

 

:  انٓٛئخ انذائًخ 

 

 

ٔرزأنف يٍ خًغخ أػؼبء يفشغٍٛ ثذسخخ سئٛظ يحكًخ رًٛٛض 

ٚؼٌُٕٛ ثأيش يهكٙ ، ٔٚشأط ْزِ انٓٛئخ أقذو أػؼبئٓب فٙ انغهك 

.  انقؼبئٙ 

 

 

 

:  انٓٛئخ انؼبيخ 

 

 

ٔرزأنف يٍ أػؼبء انٓٛئخ انذائًخ نهًدهظ ٚؼبف ئنٛٓى خًغخ 

أػؼبء غٛش يزفشغٍٛ ْٔى سئٛظ يحكًخ انزًٛٛض أٔ َبئجّ ٔٔكٛم 



 ٔثالثخ يٍ أقذو سؤعبء انًحبكى انؼبيخ فٙ انًذٌ اٜرٛخ ٔصاسح انؼذل

. يكخ ـ انًذُٚخ ـ انشٚبع ـ خذح ـ انذيبو ـ خبصاٌ : 

 

ٚؼبف ئنٛٓى سئٛظ يدهظ انقؼبء األػهٗ انز٘ ٚزٕنٗ سئبعخ ْزِ 

.  انٓٛئخ ْٕٔ ثًشرجخ ٔصٚش 

ٔقذ كبٌ عًبحخ يفزٙ انذٚبس انغؼٕدٚخ انشٛخ يحًذ ثٍ ئثشاْٛى آل 

.  انشٛخ ـشحًّ اهلل ـ ْٕ انًزٕنٙ نشئبعخ انقؼبح ٔيب ٚزؼهق ثشإَٔٓى 

 

 ْـ رٕنٗ فؼٛهخ انشٛخ يحًذ ثٍ 1389ٔثؼذ ٔفبرّ ـ سحًّ اهلل ـ ػبو 

ئثشاْٛى ثٍ خجٛش سئبعخ انٓٛئخ انقؼبئٛخ انؼهٛب انزٙ كبَذ أعبعًب 

.   نزكٍٕٚ يدهظ انقؼبء األػهٗ 

ْـ أطجح يؼبنٙ ٔصٚش انؼذل 1390 ػبو ٔصاسح انؼذلٔػُذيب شكهذ 

انشٛخ يحًذ ثٍ ػهٙ انحشكٍ سئٛغًب نهقؼبح ٔنهًدهظ انًشكم نهُظش 

ْـ ،حٛث ػٍٛ 1395فٙ شإَٔٓى ئنٗ حٍٛ طذٔس َظبو انقؼبء ػبو 

فؼٛهخ انشٛخ ػجذ اهلل ثٍ يحًذ ثٍ حًٛذ ـ سحًّ اهلل ـ سئٛغًب نًدهظ 

.  انقؼبء األػهٗ ثزشكٛهّ األخٛش 

ٔثؼذ ٔفبح انشٛخ ػجذ اهلل ثٍ يحًذ ثٍ حًٛذ ـ سحًّ اهلل ـ ػبو 

ْـ رٕنٗ يؼبنٙ انٕصٚش انؼذل انشٛخ ئثشاْٛى ثٍ يحًذ ثٍ 1402

ئثشاْٛى آل انشٛخ سئبعخ انًدهظ ثبنُٛبثخ ئنٗ حٍٛ احبنزّ ػهٗ 

.  ْـ 1410انزقبػذ ػبو 

  

ثى رٕنٙ يؼبنٙ انٕصٚش انؼذل انشٛخ يحًذ ثٍ ئثشاْٛى ثٍ خجٛش 

.  ْـ 1413سئبعخ انًدهظ ثبنُٛبثخ حزٗ ػبو 

ْـ 17/3/1413 فٙ 127/ثؼذ رنك طذس األيش انغبيٙ انكشٚى سقى أ

.  ثزؼٍٛٛ يؼبنٙ انشٛخ طبنح ثٍ يحًذ انهحٛذاٌ سئٛغًب نهًدهظ 

 

 

:  اخزظبطبد يدهظ انقؼبء األػهٗ 

 

 



يٍ َظبو انقؼبء االخزظبطبد انًُٕطخ  (9-8-7)ٔػحذ انًٕاد 

ثًدهظ انقؼبء األػهٗ ٔانًٓبو انزٙ ٚخزض ثٓب ، ًٔٚكٍ ئخًبنٓب ثًب 

:  ٚهٙ 

.  ـ اإلششاف ػهٗ ػًٕو انًحبكى ٔفق يب ثٍٛ فٙ َظبو انقؼبء 

 

ـ انُظش فٙ انًغبئم انششػٛخ انزٙ ٚشٖ ٔصٚش انؼذل ػشٔسح رقشٚش 

.  يجبدب ػبيخ ششػٛخ فٛٓب 

 

ـ انُظش فٙ انًغبئم انزٙ ٚشٖ ٔنٙ األيش ػشٔسح انُظش فٛٓب يٍ 

. قجم انًدهظ 

 

ـ اثذاء انشأ٘ فٙ انًغبئم انًزؼهقخ ثبنقؼبء ثُبء ػهٗ طهت ٔصٚش 

.  انؼذل 

 

.  ـ يشاخؼخ األحكبو انظبدسح ثبنقزم أٔ انقطغ أٔ انشخى 

 

ـ انُظش فٙ رؼٍٛٛ انقؼبء ٔرشقٛبرٓى ٔرُقالرٓى َٔذثٓى ٔرأدٚجٓى 

. ٔئحبنزٓى ػهٗ انزقبػذ ئنٗ غٛش رنك يًب ٚزؼهق ثٓى 

 

 

:   طشٚقخ اَؼقبد خهغبد انًدهظ 

 

 

رُض انًبدح انزبعؼخ يٍ َظبو انقؼبء ػهٗ أٌ يدهظ انقؼبء األػهٗ 

ُٚؼقذ ثٓٛئزّ انذائًخ ثشئبعخ أقذيٓى فٙ انغهك انقؼبئٙ ، ٔٚكٌٕ 

اَؼقبد انًدهظ ثٓٛئخ انذائًخ طحٛحًب ثحؼٕس أغهجٛخ أػؼبئٓب ئال 

ػُذ يشاخؼخ األحكبو انظبدسح ثبرالف نهُفظ أٔ ػؼٕ يٍ أػؼبئٓب 

فٛدت حؼٕس خًٛغ األػؼبء ٔفٙ حبنخ غٛبة أحذْى ٚششح ٔصٚش 

.  انؼذل يٍ ٚقٕو يقبيّ يٍ أػؼبء انًدهظ غٛش انًزفشغٍٛ 



أيب اَؼقبد انًدهظ ثٓٛئزّ انؼبيخ فال ٚكٌٕ طحٛحًب ئال ثحؼٕس خًٛغ 

األػؼبء ، ٔفٙ حبل غٛبة أحذْى أٔ َظش انًدهظ فٙ يغأنخ رزؼهق 

ثّ أٔ نّ فٛٓب يظهحخ يجبششح ٚقٕو يقبيّ يٍ ٚششحّ ٔصٚش انؼذل يٍ 

.  أػؼبء يحكًخ انزًٛٛض 

 

ٔرظذس قشاساد انًدهظ فٙ حبنزٙ اَؼقبدِ ثٓٛئزّٛ ثبألغهجٛخ انًطهقخ 

.  األػؼبء انٓٛئخ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

انًشخغ 

 
ـ كزبة انزُظٛى انقؼبئٙ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ فٙ ػٕء انششٚؼخ اإلعاليٛخ 1

.  عؼٕد ثٍ عؼذ آل دسٚت . َٔظبو انغهطخ انقؼبئٛخ ، د

ٔصاسح ـ كزبة انقؼبء فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ ربسٚخّ ـ يإعغبرّ ، ـ يجبدئّ ، 2
 . انؼذل


