
بإحداث نجنة وسارية دائًة  ( 1968 ينايز 29 ) 1387 شوال 28 بتاريخ 129.68يزسوو يهكي رقى 

 نًزاقبة انًواد انغذائية وسجز انغش في بيع انبضائع

 

 انحًد هلل وحده

 .نحن عبد اهلل انًعتًد عهى اهلل أييز انًؤينين بن أييز انًؤينين يهك انًغزب

بئعالٌ عبنت  ( 1965 َّٕٚٛ 7 ) 1385 صفش 7 انصبدس فٙ 136.65بُبء عهٗ انًشسٕو انًهكٙ سقى 

 االسخزُبء؛

بضصش انغص فٙ بٛع  ( 1914 أكخٕبش 14 ) 1332 ر٘ انقعذة 23ٔبًقخضٗ انظٓٛش انطشٚف انصبدس فٙ 

ُخٕصبث انفالعٛت ٔكزا انظٓبئش انطشٚفت انصبدسة بخخًًّٛ أٔ  انبضبئع ٔانخذنٛس فٙ انًٕاد انغزائٛت ٔاًن

  يُّ؛45 31ٔحغٛٛشِ ٔالسًٛب انفصهٍٛ 

بخسٛٛش انًشاقبت انخقُٛت  ( 1944فبحظ ضخُبش  )  1363 سيضبٌ 13ٔبًقخضٗ انظٓٛش انطشٚف انصبدس فٙ 

 نهصُع ٔانخعبئت ٔانخصذٚش؛

 ٔببقخشاط يٍ ٔصٚش انفالعت ٔاإلصالط انضساعٙ انًكهف ببإلَعبش انٕطُٙ،

 

 :نزسى يا يهي

 

 انفصم األول

 :حغذد نضُت ٔصاسٚت دائًت نًشاقبت انًٕاد انغزائٛت ٔصصش انغص فٙ بٛع انبضبئع ٚعٓذ إنٛٓب بًب ٚهٙ

ُخٕصبث انفالعٛت عُذ اإلَخبس؛  اقخشاط صًٛع انخذابٛش انكفٛهت بخغسٍٛ صٕدة انًٕاد انغزائٛت ٔاًن

دساست انًسبئم انعهًٛت أٔ انخقُٛت أٔ انقبََٕٛت انُبصًت عٍ إعذاد ٔحطبٛق انخطشٚع انًخعهق بًشاقبت انًٕاد 

ُخٕصبث انفالعٛت ٔانبضبئع األخشٖ  .انغزائٛت ٔصصش انغص فٙ بٛع انًٕاد انغزائٛت ٔاًن

 

 2انفصم 

إٌ انهضُت انٕصاسٚت انذائًت نًشاقبت انًٕاد انغزائٛت ٔصصش انغص فٙ بٛع انبضبئع حبذ٘ سأٚٓب ٔصٕبب فٙ 

 :دائشة يأيٕسٚخٓب فٙ انًسبئم انخبنٛت

  حغذٚذ انقٕاعذ انضبسٚت عهٗ انًٕاد انغزائٛت ٔانبضبئع؛– 1

  (1920 ص  28/08/1968 بتاريخ  2913رقى   ج ر )



 انٕسبئم انٕاصب اسخعًبنٓب نخُسٛق عًم يخخهف انًصبنظ انخٙ حسبْى  فٙ يشاقبت انًٕاد انغزائٛت – 2

 ٔصصش انغص ؛

 بشَبيش عًم ْزِ انًصبنظ؛- 3

انٕسبئم ٔاألسبنٛب انٕاصب اسخعًبنٓب فٙ انبغذ عٍ انغص ٔانخذنٛس ٔإرببحٓب ٔالسًٛب فٙ حغذٚذ - 4

 انطشٔط انًبدٚت نهعُٛبث انًأخٕرة نهقٛبو بٓزِ اإلرببث؛

 انًٕافقت عهٗ انًخخبشاث انًقبٕنت نخغهٛم انعُٛبث انًأخٕرة؛- 5

ؤحًشاث ٔانهقبءاث انذٔنٛت انخٙ حعُٗ بضصش انغص ٔانخذنٛس أٔ حعبنش - 6 انًطبسكت فٙ انًُبظشاث ٔاًن

 .انًسبئم انًخعهقت بخغذٚذ انًُخٕصبث انغزائٛت ٔيشاقبخٓب

 

 3انفصم 

حخأنف انهضُت انٕصاسٚت انذائًت نًشاقبت انًٕاد انغزائٛت ٔصصش انغص فٙ بٛع انبضبئع حغج سئبست انٕصٚش 

 :انًكهف ببنفالعت أٔ يًزهّ يٍ األعضبء اٜحٙ ركشْى

 ٔصٚش انعذل؛

 ٔصٚش انذاخهٛت؛

 ٔصٚش انصغت انعًٕيٛت؛

 انٕصٚش انًكهف ببنخضبسة؛

 انٕصٚش انًكهف ببنصُبعت انعصشٚت؛

 .أٔ يًزهْٕى

 .ٔٚخٕنٗ كخببت انهضُت سئٛس يصهغت صصش انغص

 .ًٔٚكٍ أٌ حضٛف انهضُت إنٛٓب بقصذ االسخطبسة ضخصٛبث يعشٔفت بكفبءحٓب انعهًٛت أٔ انًُٓٛت

 

 4انفصم 

 . حضخًع انهضُت ببسخذعبء يٍ انشئٛس أٔ بطهب يٍ أعذ أعضبئٓب

 

 5انفصم 



ٚسُذ حُفٛز يشسٕيُب انًهكٙ ْزا انز٘ ُٚطش ببنضشٚذة انشسًٛت إنٗ ٔصٚش انفالعت ٔاإلصالط انضساعٙ، 

انًكهف ببإلَعبش انٕطُٙ ٔٔصٚش انعذل، ٔٔصٚش انذاخهٛت، ٔٔصٚش انصغت انعًٕيٛت، ٔٔصٚش انخضبسة 

ُبصى، كم  ٔاعذ يُٓى فًٛب ٚخصّ  .ٔانصُبعت انخقهٛذٚت ٔانصُبعت انعصشٚت ٔاًن

 

 

 

 (. 1968 ينايز 29 ) 1387 شوال 28وحزر بانزباط في 
 انحسن بن يحًد: اإليضاء

 


