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بطه اهلل السمحً السحيه
والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ ،كبقـا محؿد ،وطؾك آلف
وصحبف أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ ،أما بعد:
فنن الؿجتؿع الؿسؾؿ لف خصائص ٓ تقجد يف غقره مـ الؿجتؿعات ،وهذا
بػضؾ ما أكعؿ اهلل بف طؾك الؿسؾؿقـ مـ رسالة سؿاوية ترطك شموهنؿ الديـقة
وآجتؿاطقة ،فرسقلـا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُبعث رحؿة لؾعالؿقـ ،ومـ

سالؿا مـ آكحرافات العؼدية
مستؼقؿا
هذه الرحؿة أن يعقش الؿجتؿع
ً
ً
والخؾؼقة.
وذلؽ بحؿاية ديـ اهلل تعالك وضؿان تطبقؼف يف حقاة الـاس الخاصة
والعامة ،وصقاكتف مـ التعطقؾ أو التبديؾ أو التحريػ ،وهتقئة الؿجتؿع الصالح
بتدطقؿ الػضائؾ وإكؿائفا ،ومحاربة الرذائؾ وإخؿادها ،وإطداد الؿممـ الصالح
الؿفتؿ بؼضايا مجتؿعف ،وحؿاية مصالحف ،وبـاء الضؿقر آجتؿاطل -القازع
الجؿاطل -الذي يحقل دون هتؽ مبادئ الؿجتؿع الؿسؾؿ وققاطده وآدابف
العامة وأطرافف ،واستؼامة الؿقازيـ آجتؿاطقة واتزان الؿػاهقؿ واستؼرارها
مـؽرا ،ودفع العؼاب العام مـ اهلل
حتك ٓ يـؼؾب الؿـؽر معرو ًفا والؿعروف
ً
تعالك ،ومـع حآت الػساد الجؿاطل ،ذلؽ أن فشق الؿـؽرات وضفقر الػساد

يستحؼ العؼاب.
يتؿ كؾ ما سبؼ إٓ بنحقاء شعقرة آحتساب التل هل وٓية ديـقة يؼقم
وٓ ُّ

ولل إمر بؿؼتضاها بتعققـ مفؿة إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر لؿـ يؼقم
بذلؽ طؾك فؼف وبصقرة.
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ولؿا كاكت الجامعة هل الؼادرة طؾك رسؿ العؿؾ الرشقد الذي يضؿـ جؾب
الؿصالح ودرء الؿػاسد وافؼت جامعة أم الؼرى طؾك إكشاء الجؿعقة العؾؿقة
السعقدية لؾحسبة ،التل بادرت مشؽقرة مـذ إكشائفا يف الدراسة العؾؿقة لألكظؿة
والؾقائح السعقدية التل حرصت الدولة رطاها اهلل طؾك ضبطفا وفؼ معايقر
الشريعة ،لؿا يرتتب طؾك ترك إمر ٓجتفاد الغققريـ مـ مػاسد قد تؽقن أطظؿ
مؿا يحؼؼ مـ مصالح.
فذلؽ سعت الجؿعقة إلك جؿع ما تقافر لفا مؿا هق داخؾ يف كظام الحسبة
يف اإلسالم ابتداء مـ حؿاية الؿعتؼد واحرتام الديـ وطدم آستفزاء بف أو بشلء
مؿا أرشد إلقف ،واكتفاء بالؿعامالت مـ بقع وشراء وكحق ذلؽ ،وكجد بقـ هذا
وذاك العـاية بإخالق ورطاية جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد :لضؿان استؼرار
الؿجتؿع وإفراد وطدم التعدي طؾك الحرمات والؿؿتؾؽات ،ورطاية الحؼقق
سقاء كاكت مـ الؿؿتؾؽات العامة أو الخاصة.
فشؽرا لؾجؿعقة العؾؿقة السعقدية لؾحسبة هذا الجفد الؿبارك ،وأشؽر
ً
ٕخل الدكتقر /خالد بـ طبداهلل الشؿراين ،رئقس مجؾس إدارة الجؿعقة جفقده
الؿباركة ،وحرصف طؾك أن أقدم لفذا الجفد الؿبارك ،وأسلل اهلل أن يسدد
الجؿقع ويقفؼفؿ لؿا فقف الخقر والصالح.
د .بكري بن معتوق عساس
معالي مدير جامعة أم القرى
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الـنكدمـــــــة
فضؾ أمة محؿد
الحؿد هلل الذي ّ

بإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر،

مـؽرا فؾقغقره بقده ،فنن
والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل الؼائؾ« :مـ رأى مـؽؿ ً

لؿ يستطع فبؾساكف ،فنن لؿ يستطع فبؼؾبف ،وذلؽ أضعػ اإليؿان» (.)1
أما بعد:
فشعقرة الحسبة مؿا تؿقزت هبا أمة محؿد

مر إزمـة والعصقر،
طؾك ّ

وقد اجتفد العؾؿاء –رحؿفؿ اهلل -يف تللقػ الؽتب ،الؿتعؾؼة بجاكب الحسبة
طؾك الؿـؽرات ،فلصبحت بؿثابة الدستقر الذي يـظؿ حقاة الـاس وشموهنؿ.
ومؿـ كتب يف هذا الجاكب:
 يحقك بـ طؿر بـ يقسػ بـ طامر الؽـاين (الؿتقىف982 /هـ) ،حقث
أ ّلػ كتاب (أحؽام السقق) ،ويتعؾؼ بالؿعامالت الققمقة لؾشعب ،وما يعرض
لؾـاس يف مرافؼفؿ ،وأسقاقفؿ ،وب ْقعفؿ ،وشرائفؿ ،ويضع ققاطد صحقة هتدف
إلك الؿحافظة طؾك سالمة السؽان ،وكظافة الؿديـة ،وخططفا ،وشقارطفا،
والؼقؿ الجؿالقة فقفا ،فتجده يتحدث طـ الطقـ إذا كػر يف إسقاق وتبعة
السؾطة يف إزالتف ،وطـ فتح أبقاب جديدة يف إزقة ،وطـ حؽؿ الؿبتؾقـ
والؿرضك يف بقع الطعام يف السقق ،ويرى أن الؿحافظة طؾك الصحة العامة
أيضا إلك حالة الؿرأة يف طفده ،وما يـبغل أن
تؼضل مـعفؿ مـ ذلؽ ..ويشقر ً
تؽقن طؾقف ،وما يحرم طؾقفا فعؾف ،أو ارتداؤه .كؿا أكف يتحدث طـ الؿعامالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحقح مسؾؿ (.)69 /1

7

بقـ الؿزارطقـ يف الؼرى والبقادي ،وطـ الؼادمقـ مـ الؼرى لبقع بضاطتفؿ يف
الؿدن ،وما يـبغل طؾقفؿ..الخ.
 طبد الرحؿـ بـ كصر بـ طبد اهلل ،أبق الـجقب ،جالل الديـ العدوي
الشقزري الشافعل (الؿتقىف :كحق 025هـ) حقث ألػ كتا ًبا وسؿف بــ (هناية الرتبة

الظريػة يف صؾب الحسبة الشريػة) .لقستعقـ بف مـ أسـد لف مـصب الحسبة،
و ُقؾد الـظر يف مصالح الرطقة ،وكشػ أحقال السققة ،وأمقر الؿتعقشقـ :لقؽقن
طؿا ًدا لسقاستف ،وققا ًما لرياستف ،وقد ضؿـف صر ًفا مـ إخبار ،والحؽايات
وأثار ،وكبف فقف طؾك غش الؿتعقشقـ يف الؿبقعات ،وتدلقس أرباب الصـاطات،
وكشػ سرهؿ الؿدفقن ،وهتؽ سرتهؿ الؿصقن.
وقد اقتصر فقف طؾك ذكر الحرف الؿشفقرة دون غقرها ،لؿسقس الحاجة
إلقفا ،وجعؾف أربعقـ با ًبا.
 ومـفؿ :محؿد بـ محؿد بـ أحؿد بـ أبل زيد بـ األخقة ،الؼرشل،
ضقاء الديـ (الؿتقىف992 :هـ) ،حقث ألػ كتا ًبا وسؿف بــ (معالؿ الؼربة يف صؾب

الحسبة) .وجؿع يف هذا الؽتاب مـ أقاويؾ العؾؿاء مستـدً ا بف إلك إحاديث
الـبقي ة ما يـتػع بف مـ استـد لؿـصب الحسبة وقؾد الـظر يف مصالح الرطقة
وكشػ أحقال السققة وأمقر الؿتعقشقـ طؾك القجف الؿشروع لقؽقن ذلؽ
طؿا ًدا لسقاستف وققا ًما لرئاستف ،وضؿـف التـبقف طؾك غش الؿبقعات وتدلقس
أرباب الصـاطات.
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السـَامل الحـػل (الؿتقىف937 :هـ)،
 ومـفؿ :طؿر بـ محؿد بـ طقض َّ

حقث ألػ كتا ًبا وسؿف بــ (كصاب آحتساب) ،وكان تللقػف لف يف فرتة ابتعد
الـاس فقفا طـ الديـ ،وكثرت فقفا البدع والخرافات ،والؿـؽرات ،وقد شرح
فقف كقػقة آحتساب طؾك أهؾ البدع ،وأهؾ إهقاء ،والؿطػػقـ مـ البائعقـ،
والذيـ يسؾؽقن سبؾ السقء والشقاذ مـ العامة يف ذلؽ الققت ،إضافة إلك
احتسابف طؾك الـساء ومـؽراهتـ ،وطؾك الغؾؿان ،وطؾك أهؾ الدراهؿ ،والدكاكقر،
والزيقف مـفا ،وآحتساب طؾك مـ يتؽؾؿ بؽالم الؽػر ،ومـ يؽتب التعاويذ،
والسحرة ،والزكادقة.
ومع مرور إزمـة ،وتعاقب الدول ،كاكت ّ
كؾ دولة تس ّـ مـ الؼقاكقـ ما
يـظؿ ويضبط الؿعامالت يف كافة شمون الـاس وحقاهتؿ ومعاشفؿ.
وطـدما قامت الدولة السعقدية الثالثة ،كشل ما يسؿك بالسؾطة التـظقؿقة ،وقد
مرت بؿراحؾ يؿؽـ تؼسقؿفا إلك ثالث مراحؾ:
 الؿرحؾة األولك :مرحؾة الـشلة ،والتل بدأت مـ تلريخ كشقء الدولةالسعقدية يف طفدها الثالث الذي كعقشف ،إلك صدور أول كظام لؿجؾس القزراء
طام 1373هـ.
 الؿرحؾة الثاكقة :تبدأ مـ تاريخ 1373هـ إلك تلريخ إصدار الـظامإساسل لؾحؽؿ ،طام 1412هـ.
 الؿرحؾة الثالثة :وهل الؿرحؾة التل بدأت بصدور الـظام إساسللؾحؽؿ.
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وقد تؿقزت إكظؿة والؾقائح يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،بؿقزة اكػردت
هبا طـ سائر الؼقاكقـ يف الدول إخرى ،وذلؽ ٕهنا – أي إكظؿة والؾقائح
السعقدية -مستؿدة مـ مصدري التشريع اإلسالمل :الؽتاب والسـة ،وهق ما
أكده جاللة الؿؾؽ طبد العزيز – رحؿف اهلل – يف بداية حؽؿف طـدما أذاع« :إن
مصدر التشريع ال يؽقن إال مـ كتاب اهلل ،وما جاء طـ رسقل اهلل طؾقف الصالة
أقره طؾؿاء اإلسالم بطريؼ الؼقاس ،أو أجؿعقا طؾقف مؿا لقس يف
والسالم ،وما ّ
الؽتاب أو السـّة ،فال ّ
يحرم فقفا غقر ما
يحؾ يف هذه الديار غقر ما أحؾف اهلل ،وال ّ

حرمف» (.)1
ّ

وحقث ّ
إن إكظؿة ،والؾقائح يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،قد تضؿـت
العديد مـ الؿقاد التل (تلمر بؿعروف ،أو تـفك طـ مـؽر) فؼد رأت الجؿعقة
العؾؿقة السعقدية لؾحسبة ،بجامعة أم الؼرى ،جؿع هذه الؿقاد وتصـقػفا
وترتقبفا وفؼ الضرورات الخؿس التل أتت الشريعة بحػظفا ،لتؽقن مرج ًعا
كظام ًقا لؾؿحتسبقـ ،يستـدون إلقفا يف مخاصباهتؿ لؾجفات الرسؿقة الؿعـقة
بالرقابة ،ومعالجة الؿـؽرات والؿخالػات ،واإلسفام يف تقسقع آحتساب
بؿػفقمف الشرطل – بعقدً ا طـ آجتفادات الخاصئة  ،-وطؾقف فؼد تؿ تشؽقؾ
ٍ
فريؼ مـ الؿفتؿقـ بإمقر الـظامقة :إلطداد هذا الؿشروع ،وبدأ العؿؾ فقف بعؼد
العديد مـ القرش ،ووضع خطة طؿؾ لالكتفاء مـف يف مقطد أقصاه
تؿ آكتفاء مـف يف الؿقطد الؿحدد.
1438/12/31هـ ..وبػضؾ اهلل تعالك ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر :السؾطة التـظقؿقة ،الؿرزوقل (ص .)21/وجريدة أم الؼرى ،العدد  1بتاريخ
1343/5/15هـ ،الؿقافؼ 1924/12/12هـ.

11

 إزغادات الدليــــل:
 أوالً :امليهـــج املطــتخدو:

تؿ اطتؿاد التصـقػ الؿقضقطل لؾدلقؾ وف ًؼا لرتتقب الضرورات الخؿس
(الديـ ،الـػس ،العرض ،الؿال ،العؼؾ) طؾك الـحـق أتــــل:
 -1اختقار رؤوس الؿقضقطات حسب التصـقػ الؿقضقطل الؿذكقر،
كاآلتل:
 الديـ.
 الـػس.
 العرض.
 الؿال.
 العؼؾ.
 -9يتػرع مـ كؾ رأس مقضقع تػريعات أخرى ،مثال:
الديـ ،ويتػرع مـف:
أوال :العؼقدة.
ً 
 ثاك ًقا :العبادة.
 ثال ًثا :الذكاة الشرطقة.
 راب ًعا :الػتقى.
وهؽذا الحال يف بؼقة رؤوس الؿقضقطات األخرى.
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ِ
َ
األدق مـف ،مثال:
التػريعات
 -3يتػرع مـ كؾ تػريعة لرأس الؿقضقع،
 أوالً :العكيــــــدة ،ويتفسع ميه:

 oمـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد
الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.
 oمـع الردة طـ ديـ اإلسالم.
 oمـع إضفار الشعائر غقر اإلسالمقة ،أو البدع الؿـؽرة ،أو الشركقات.
 oحظر آستفزاء بديـ اإلسالم ،أو شعائره ،أو بالؼرآن الؽريؿ ،أو بسـة
أو الصحابة ،أو سبفؿ ،أو آكتؼاص مـفؿ.

رسقل اهلل

وهؽذا الحال يف بؼقة تػريعات رؤوس الؿقضقطات األخرى.
ّ -7
يقضح الؿستـد الـظامل الذي يـص طؾك مـع أو حظر الؿـؽر ،أو
الؿخالػة ،مثال:
 :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر
ديـ اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طبر وسائؾ
اإلطالم:

 م( 1/الـظام األساسل لؾحؽؿ) الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،دولة
إسالمقة ،ذات سقادة تامة ،ديـفا اإلسالم ،ودستقرها كتاب اهلل تعالك وسـة
رسقلف

..

وهؽذا الحال يف بؼقة الؿخالػات األخرى.
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 -6اإلشارة يف الفامش إلك بعض األحؽام الؼضائقة التل صدرت يف
االحتساب طؾك بعض الؿـؽرات القارد ذكرها يف الؿقضقع ،مثال:
 :الديـ /العؼقدة /حظر االستفزاء بديـ اإلسالم ،أو
شعائره ،أو بالؼرآن الؽريؿ ،أو بسـة رسقل اهلل

أو الصحابة ،أو سبفؿ ،أو

االكتؼاص مـفؿ(:)1
 -9اإلحالــة :تتؿ اإلحالة إلك الؿستـد الـظامل يف مـع الؿخالػة الؿذكقرة،
حرصا طؾك االختصار ،وطدم اإلصالة قدر اإلمؽان،
إذا كان سبؼ ذكره ،وذلؽ
ً
مثال:
الؿال /البقئة  /مـع الدخان أو الغازات الـاتجة مـ
حرق القققد:
 اكظر :مقضقع :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع الدخان أو
الغازات الـاتجة مـ حرق القققد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر قرار محؽؿة التؿققز برقؿ (/527م/3أ وتاريخ 1422/7/21هـ .بتعزير
اطتبارا مـ تاريخ تقققػف ،وجؾده مئتقـ وخؿسقـ جؾدة
الؿدطك طؾقف بسجـف سـتقـ
ً
متػرقة :كؾ مرة خؿسقن جؾدة بقـفؿا طشرة أيام ،وذلؽ ٓهتامف بسب اهلل ورسقلف
 ] .مدوكة إحؽام اإلصدار الثالث طام 1429هـ ص.[164/
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 -8رمقز الدلقؾ:


 كص الؿستـد الـظامــــــــــــــل.
 رمز اإلحالــــــــــــــــة.
 -2وضع فِفرس لؿقضقطات الدلقؾ يف آخره.
ويف الختام؛ ففذا الدلقؾ هق إول الذي ّ
استؾ( )1مـ إكظؿة ،والؾقائح،
الؿقاد التل تعقـ الؿحتسب طؾك آحتساب بالطرق الـظامقة الؿستؿدة مـ
الشريعة ،والتل هتدف إلك إزالة الؿـؽر ،أو تخػقػف ،استـا ًدا إلك ما ورد مـ
السؾطة التـظقؿقة يف هذا الشلن.
ثؿ إكف ٓ يخؾق أي جفد بشري ،مـ الـؼص ،أو الخؾؾ ،أو التؼصقر ،ولذلؽ
ّ
فنخقاكؽؿ يف الجؿعقة العؾؿقة السعقدية لؾحسبة ،يسعدهؿ تؾؼل الؿؼرتحات،
والؿؾحقضات بخصقص هذا الدلقؾ ،لألخذ هبا بعقـ آطتبار ،يف صبعتف الثاكقة
بؿشقئة اهلل] ،فنكف ال يؽتب إكسان كتابف يف يقمف ،إال قال يف غده :لق غقر هذا لؽان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1استؾ الشلء مـ الشلء :سؾف ،اكتزطف وأخرجف مـف برفؼ « ّ
السقػ مـ غؿده».
استؾ ّ
اكظر :معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة (.)1198 /2
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أحسـ ،ولق زيد لؽان يستحسـ ،ولق قدم هذا لؽان أفضؾ ،ولق ترك هذا لؽان
أجؿؾ ،وهذا مـ أطظؿ العبر ،وهق دلقؾ طؾك استقالء الـؼص طؾك جؿؾة
البشر[(.)1
فريؼ العؿؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ما بقـ الؿعؽقفقـ مؿا كتبف الؼاضل طبد الرحقؿ البقساين ،إلك العؿاد إصػفاين،
معتذرا طـ كالم استدركف طؾقف .اكظر :كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن (/1
ً

.)14
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تعسيفات
الحسبة كؿا طرففا جؿفقر الػؼفاء « :أمر بالؿعروف إذا ضفر تركف،
وهنل طـ الؿـؽر إذا ضفر فعؾف»(.)1وزاد الشقزري()2وابـ إخقة(« )3وإصالح
بقـ الـاس»(.)4
الـظام :هق مجؿقطة الؼقاطد العامة الؿجردة الؿؾزمة ،وهل طؾك
درجات يليت يف أطالها الـظام إساسل لؾحؽؿ ،ثؿ إكظؿة إساسقة إخرى،
ثؿ إكظؿة العادية (.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إحؽام السؾطاكقة ،لؾؿاوردي (ص.)241/
( )2الشقزري هق :طبد الرحؿـ بـ كصر بـ طبد اهلل العدوي الشقزري ت  589هـ لف العديد
مـ الؿملػات مـفا :هناية الرتبة يف صؾب الحسبة ،والـفج الؿسؾقك يف سقاسة الؿؾقك،
واإليضاح يف أسرار الـؽاح وغقرها .اكظر :هدية العارفقـ ،لؾبغدادي (.)528/1
( )3ابـ إخقة هق محؿد بـ محؿد بـ أحؿد بـ أبل زيد بـ إخقة الؼرشل ضقاء الديـ
الؿحدث  729هـ صاحب كتاب معالؿ الؼربة يف أحؽام الحسبة .اكظر :الدرر الؽامـة،
ٓبـ حجر (.)168/4
( )4معالؿ الؼربة يف صؾب الحسبة (ص.)7 /
( )5السؾطة التـظقؿقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،د /محؿد بـ طبداهلل الؿرزوقل (ص/
.)72
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التـظقؿ :مؼرتح ُأخذ بف لسرطة إصداره بؼرار مـ مجؾس القزراء بعد
الدراسة ،وٓ يحال إلك مجؾس الشقرى ،أي ٓ يؿر طؾك السؾطة التـظقؿقة(.)1
الؾقائح :هل الؼقاطد العامة الؿؾزمة ،الصادرة بلداة دون الؿرسقم
الؿؾؽل(.)2
شؽال محد ًد مؽتق ًبا :تعرب طـ إرادة
ً
األمر الؿؾؽل هق :أداة كظامقة تلخذ

الؿؾؽ وحده مـ غقر أن يسبؼفا قرار مـ أي سؾطة أخرى .مثؾ تعققـ القزراء

وكقاهبؿ ،ومقضػل الؿرتبة الؿؿتازة ،والؼضاة ،والضباط ،وكحقهؿ .ففذه
الؿقضقطات ٓ يتخذ فقفا قرار مـ غقر الؿؾؽ ،و كؾ ما يسبؼ صدور أمره فقفا
إكؿا هق تقصقات واقرتاحات تؿفد لؿقافؼة الؿؾؽ طؾقفا(.)3
شؽال محد ًد مؽتق ًبا ،تحؿؾ
ً
الؿرسقم الؿؾؽل هق :أداة كظامقة تلخذ

رئقسا لؾسؾطة التـظقؿقة (.)4
تقققع الؿؾؽ و تصدر طـف بصػتف ً

التقجقف الؿؾؽل :هق تعبقر طـ إرادة الؿؾؽ بصػتف رئقس الدولة ،وٓ
شؽال محد ًدا ،وٓ يشرتط أن يؽقن مؽتق ًبا يحؿؾ
ً
يستخدم صقغف معقـة ،وٓ

كثقرا ما يتؿ تبؾقغف بخطاب يصدر مـ الديقان الؿؾؽل ،أو ديقان
تقققع الؿؾؽ ،و ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر :صحقػة آقتصادية ،العدد (إحد 2111/6/ 5م) مؼال لؾدكتقر /إبراهقؿ
العقسك ،بعـقان الـظام والتـظقؿ ،والػرق بقـفؿا.
( )2السؾطة التـظقؿقة ،د /الؿرزوقل (ص.)77 /
( )3الؿصدر السابؼ (ص.)288 /
( )4الؿصدر السابؼ (ص.)295 /
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رئاسة مجؾس القزراء بحسب مقضقطف ،وقد يؽقن ضؿـ بقان يصدر طـ
الؿؾؽ ،أو كؾؿة يؾؼقفا يف مـاسبة ما ،أو شػف ًقا باإلدٓء بف يف تصريح ،أو مـاسبة،
أو يف خطاب مباشر لؾعؿقم أو لؿسمول معقـ يف ما يدخؾ يف اختصاصات ذلؽ
الؿسمول ،أو بلي شؽؾ آخر(.)1
األمر السامل :هق قرار مؽتقب :يصدر طـ رئقس مجؾس القزراء ،أو
أحد كائبقف ،وٓ يتخذ صقغة محددة ،وإن كان التطبقؼ الػعؾل قد رسؿ بشؽؾ
يتؿتع بؿالمح مؿقزة لف(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1السؾطة التـظقؿقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،د /محؿد بـ طبداهلل الؿرزوقل (ص/
.)317
( )2الؿصدر السابؼ (ص.)318 /
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الــــــــــــــــــــــديً:
 أوالً :العكيدة.
 ثاىيًا :العبادة.
 ثالجا :الرناة الػسعية.
 زابعًا :الفتوى.
 خامطا :اآلداب العامة.
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أوالً :العكيــــــدة
 oمـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد
الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.
 oمـع الردة طـ ديـ اإلسالم.
 oمـع إضفار الشعائر غقر اإلسالمقة ،أو البدع الؿـؽرة ،أو الشركقات.
 oحظر آستفزاء بديـ اإلسالم ،أو شعائره ،أو بالؼرآن الؽريؿ ،أو بسـة
رسقل اهلل

أو الصحابة ،أو سبفؿ ،أو آكتؼاص مـفؿ.

 oمـع الطقاف بالؼبقر أو الشقاخص ،أو الذبح طـد الؼبقر ،أو دطاء
أصحاهبا ،أو التقسؾ بإمقات.
 oمـع آحتػال بعقد الؿقلد الـبقي ،أو مقلد الؿسقح(الؽريسؿس) ،أو
رأس السـة ،أو ما ُيسؿك بعقــد الحب (فالـتايـ  )Valentineأو إبراز مظاهر
الزيـة العؾـقة لفا ..الخ.

 oحظر الدطاية ،أو اإلطالن لؾشعارات الؿـافقة لؾديـ اإلسالمل.
 oمـع الؽتابة أو الرسقم الؿخالػة لؾديـ اإلسالمل طؾك جسؿ الؿركبة.
 oمـع صباطة أسؿاء اهلل الحسـك أو أيات الؼرآكقة طؾك الؿركبات.
 oمـع تسجقؾ التعبقرات أو اإلشارات أو الرسقم الؿخؾة بالديـ كعالمة
تجارية.
 oمـع السحر ،والشعقذة ،والدجؾ.
21

 oمـع مؿارسة إطؿال السحرية يف إسقاق ،أو الؿجؿعات التجارية.
 oمـع صباطة أسؿاء اهلل الحسـك طؾك إغؾػة ،العبقات ،وإكقاس.
 oمـع تسؿقة إوٓد بلسؿاء مخالػة لؾشرع.
شرع) لؾدٓلة طؾك مـ وضع الـظام.
(الؿ ّ
 oمـع استخدام كؾؿة ُ
 oأهؿقة تعؾقؼ إمقر الؿستؼبؾقة يف الؿؽاتبات الرسؿقة بالؿشقئة.
 oمـع مؿارسة كشاط العالج بالطاقة ،أو التدريب طؾقف يف الؿؿؾؽة ،أو
استقراد أو تصدير أو فسح أو كشر أو طرض الؽتب ،والؿقاد السؿعقة ،والؿرئقة
الؿتعؾؼة بـشاط العالج بالطاقة ،او التدريب طؾقف.
 oوجقب آلتزام بلحؽام الشريعة يف جؿقع شمون الحقاة ،ومـ ذلؽ...
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 :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر
ديـ اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة ،طبر وسائؾ
اإلطالم:

 م( 1/الـظام إساسل لؾحؽؿ) الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،دولة
إسالمقة ،ذات سقادة تامة ،ديـفا اإلسالم ،ودستقرها كتاب اهلل تعالك وسـة
رسقلف

.

 م( 93/الـظام إساسل لؾحؽؿ) تحؿل الدولة طؼقدة اإلسالم ،وتطبؼ
شريعتف ،وتلمر بالؿعروف وتـفك طـ الؿـؽر ،وتؼقم بقاجب الدطقة إلك اهلل.
 م( 37/الـظام إساسل لؾحؽؿ) الدفاع طـ العؼقدة اإلسالمقة،
والؿجتؿع ،والقصـ ،واجب طؾك كؾ مقاصـ.
 م( 1/السقاسة اإلطالمقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية) :يؾتزم اإلطالم
السعقدي باإلسالم يف كؾ ما يصدر طـف ،ويحافظ طؾك طؼقدة سؾػ هذه إمة،
ويستبعد مـ وسائؾف كؾ ما يـاقض شريعة اهلل التل شرطفا لؾـاس.
 م( 9/السقاسة اإلطالمقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية) :يعؿؾ اإلطالم
السعقدي طؾك مـاهضة التقارات الفدامة ،وآتجاهات اإللحادية ،والػؾسػات

الؿعادية ،ومحاولة صرف الؿسؾؿقـ طـ طؼقدهتؿ ،ويؽشػ زيػفا( ،)1ويربز
خطرها طؾك إفراد والؿجتؿعات ،والتصدي لؾتحديات العالؿقة الؿعادية بؿا
يتػؼ مع السقاسة العامة لؾدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي :التقارات الفدامة ،وآتجاهات اإللحادية ،والػؾسػات الؿعادية.
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 م( 8/كظام اإلذاطة الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ 1559 /16 /3 /9
وتاريخ 1797 /6/19هـ) :محظقر طؾك اإلذاطة السعقدية :إذاطة أي مقاد
يرتتب طؾقفا مخالػة كتاب اهلل وسـة رسقلف

.

 م( 3/كظام الؿطبقطات والـشر) :يؽقن مـ أهداف الؿطبقطات والـشر
الدطقة إلك الديـ الحـقػ ،ومؽارم إخالق ،واإلرشاد إلك كؾ ما فقف الخقر
والصالح ،وكشر الثؼافة والؿعرفة.
 م( 2/كظام الؿطبقطات والـشر) :يؾتزم كؾ مسمول يف الؿطبقطة بالـؼد
الؿقضقطل ،والبـاء :الفادف إلك الؿصؾحة العامة ،والؿستـد إلك وقائع،
وشقاهد صحقحة .ويحظر أن ُيـشر بلي وسقؾة كاكت :ما يخالػ أحؽام الشريعة
اإلسالمقة ،أو إكظؿة الـافذة.
 :الديـ /العؼقدة  /مـع الردة طـ ديـ اإلسالم:

 ف 8/1/مـ الؿذكرة اإليضاحقة لؾجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ
بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك:
(جريؿة الردة ،مـ الجرائؿ الؽبقرة ،الؿقجبة لؾتقققػ).
الديـ /العؼقدة /مـع إضفار الشعائر غقر اإلسالمقة ،أو
البدع الؿـؽرة ،أو الشركقات:

 اكظر :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ
اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.
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الديـ /العؼقدة /حظر االستفزاء بديـ اإلسالم ،أو
شعائره ،أو بالؼرآن الؽريؿ ،أو بسـة رسقل اهلل

أو الصحابة ،أو سبفؿ ،أو

االكتؼاص مـفؿ(:)1

 اكظر :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ
اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.
 :الديـ /العؼقدة /مـع الطقاف بالؼبقر أو الشقاخص،
أو الذبح طـد الؼبقر ،أو دطاء أصحابفا ،أو التقسؾ باألمقات:

 اكظر :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ
اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة ،طبر وسائؾ اإلطالم.
 :الديـ /العؼقدة /مـع االحتػال بعقد الؿقلد الـبقي ،أو
مقلد الؿسقح(الؽريسؿس) ،أو رأس السـة ،أو ما ُيسؿك بعقــد الحب (فالـتايـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر قرار محؽؿة التؿققز برق برقؿ (/527م/3أ وتاريخ 1422/7/21هـ .بتعزير
اطتبارا مـ تاريخ تقققػف ،وجؾده مئتقـ وخؿسقـ جؾدة
الؿدطك طؾقف بسجـف سـتقـ
ً
متػرقة :كؾ مرة خؿسقن جؾدة بقـفؿا طشرة أيام ،وذلؽ ٓهتامف بسب اهلل ورسقلف
] .مدوكة إحؽام اإلصدار الثالث طام 1429هـ ص. [164/
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 ، )1( )Valentineأو إبراز مظاهر الزيـة العؾـقة لفا ،أو بقع األشقاء الؿخصصة
لفذه الؿـاسبات ،أو إضفار أصحاب العؼائد الضالة لعؼائدهؿ ،أو كشر شعائرهؿ:

 م( 9/مـ الـظام األساسل لؾحؽؿ) :طقدا الدولة ،هؿا طقدا الػطر
وإضحك ،وتؼقيؿفا ،هق التؼقيؿ الفجري.
 اكظر :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ
اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يقم الحب أو «يقم الؼديس فالـتقـ» هق احتػال مسقحل يحتػؾ بف كثقر مـ الـاس يف
العالؿ يف 14فرباير حسب الؽـقسة الغربقة أو يف (  )6يقلقق حسب الؽـقسة الشرققة مـ
كؾ طام ،حقث يحتػؾقن بذكرى الؼديس فالـتقـ ،ويحتػؾقن بالحب والعاصػة :حقث
بعضا طـ صريؼ إرسال بطاقة معايدة ،أو بنهداء
يعرب فقف الؿحبقن طـ حبفؿ لبعضفؿ ً
الزهقر أو غقرها ٕحبائفؿ .وقد وجف صاحب السؿق الؿؾؽل كائب رئقس مجؾس
القزراء يف الربققة رقؿ /4ب 8521/وتاريخ 1421/7/17هـ الجفات الؿعـقة
بؿراقبة هذه الظاهرة يف وقتفا ،ومـع ضفقرها ،ومصادرة ما ُيعرض يف الؿحالت
خاصا هبذا العقد.
التجارية مـ بضائع تؿثؾ
مظفرا ً
ً
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 :الديـ /العؼقدة/حظر الدطاية ،أو اإلطالن لؾشعارات
الؿـافقة لؾديـ اإلسالمل:

 اكظر :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ
اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.
 قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )242وتاريخ 1421 /11 /27هـ ،الؿعدّ ل
لؾؿادة الخامسة طشرة مـ ققاطد تـظقؿ لقحات الدطاية واإلطالن الصادرة
بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م )30/وتاريخ 1412/12/28هـ(:يجب أن يؽقن
مـسجؿا مع طادات وتؼالقد البالد ،وأن تتالءم مادتف مع الذوق السؾقؿ،
اإلطالن
ً
وأن تؽقن الصقر والؽتابات يف إصار أداب اإلسالمقة ،مع التؼقد بؼقاطد الؾغة

العربقة الػصحك ،وبؿا يصدر مـ الجفات ذات العالقة فقؿا يخص الضقابط
الشرطقة لإلطالكات).
 بقان الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واالفتاء( ،)1بشلن الضقابط
الشرطقة لإلطالكات التل تـشر يف وسائؾ اإلطالم ،أو لقحات الشقارع حقث جاء
فقف:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1استـد ديقان الؿظالؿ يف حؽؿف رقؿ/21( :د/إ 7/لعام 1426هـ) يف الؼضقة رقؿ
(/1/4442ق لعام 1427هـ) طؾك هذا البقان يف إلغاء قرار وزارة التجارة والصـاطة،
قبقل تسجقؾ العالمة التجارية ،كؾؿة (فقر أكد لػؾل) بحروف ٓتقـقة بشؽؾ خاص،
وصقرة سقدتقـ يف بطاقة يف الػئة الثالثة.
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 -3أن ٓ يؽقن يف اإلطالن دطاية إلك شلء مـ الؿحرمات ،أو رسائؾفا:
كالخؿقر ،والؼؿار ،والقاكصقب ،والربا ،والزكا ،والتدخقـ ،وغقر ذلؽ.
 -7أن ٓ يؽقن يف اإلطالن دطاية إلك التفقيـ بشل مـ أصقل اإلسالم ،أو
ّ
الحط مـ الؿسؾؿقـ ،والسخرية مـفؿ.
طباداتف ،أو أخالقف ،أو
 -0أن ٓ يشؿؾ اإلطالن طؾك شلء مـ صقر ذوات إرواح ،مـ إكسان ،أو
حققان ،أو صقر.
 -6يحرم تصقير الؿرأة ،أو شلء مـ جسدها يف اإلطالكات ،سقاء كان
اإلطالن متعؾ ًؼا لحاجات الؿرأة أو ٕٓ :ن الؿرأة طقرة ،ويف هذا إسؾقب إهاكة
ّ
وحط مـ كرامتفا ،وإغراء بالػساد والػاحشة
لفا،

.

 -9أن ٓ يؽقن لإلطالن طالقة بؿـاسبة أو أمر بدطل.
 ٓ -8يجقز مصاحبة اإلطالن بالؿقسقؼك وإغاين :لألدلة الشرطقة التل
تحرم ذلؽ.
 :الديـ /العؼقدة /مـع الؽتابة ،أو الرسقم الؿخالػة
لؾديـ اإلسالمل طؾك جسؿ الؿركبة:

 اكظر :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ
اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.
 مٓ( 27/1/05/ئحة الؿرور) ٓ يجقز وضع كتابة أو رسؿ أو أية
28

بقاكات أخرى طؾك جسؿ السقارة ،أو أي جزء مـ أجزائفا ،غقر تؾؽ القاجبة
بحؽؿ الـظام أو الؾقائح ،كؿا ٓ يجقز استعؿال الؿركبات يف اإلطالن :برتكقب
صقت هبا ،أو بقضع ٓفتات ،أو كؿاذج مجسؿة طؾك الؿركبة ،أو أي جزء
خارجل مـفا بلي شؽؾ مـ أشؽال الدطاية أو اإلطالن ،إٓ بؿقافؼة الجفة
الؿختصة.
 :الديـ /العؼقدة /مـع صباطة أسؿاء اهلل الحسـك ،أو
اآليات الؼرآكقة طؾك الؿركبات:

 اكظر( :م 99/1/05/الئحة الؿرور) يف :الديـ /العؼقدة /مـع الؽتابة،
أو الرسقم الؿخالػة لؾديـ اإلسالمل طؾك جسؿ الؿركبة.
 :الديـ /العؼقدة /مـع تسجقؾ التعبقرات ،أو

اإلشارات ،أو الرسقم الؿخؾة بالديـ كعالمة تجارية(:)1


 م( 9/كظام العالمات التجارية) ٓ تعدّ وٓ تسجؾ طالمة تجارية
كاإلشارات والشعارات وإطالم وغقرها] :ب -كؾ تعبقر أو إشارة أو رسؿ
مؿثال لرمز ذي صبغة ديـقة[] ،ج -كؾ تعبقر أو
ً
مخؾ بالديـ أو يؽقن مطاب ًؼا أو
إشارة أو رسؿ مخالػ لؾـظام العام أو أداب العامة[] ،ز  -صقر أخريـ
أو أسؿاؤهؿ الشخصقة أو التجارية ما لؿ يقافؼقا هؿ أو ورثتفؿ طؾك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة بديقان الؿظالؿ تتضؿـ إلغاء العديد مـ
العالمات التجارية الؿخؾة بالديـ ،ومـفا :حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (/34د/إ 4/لعام
1426هـ ،يف الؼضقة رقؿ /1/3142ق لعام 1425هـ).
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استعؿالفا[ ،وقد كصت الؿادة ( )25مـ ذات الـظام طؾك أن لإلدارة الؿختصة
تؿ تسجقؾ
ولؽؾ ذي مصؾحة أن يطؾب شطب تسجقؾ العالمة التجارية :إذا ّ
العالمة التجارية بالؿخالػة لؾـظام العام أو أداب العامة (.)1

 :الديـ /العؼقدة /مـع السحر ،والشعقذة،
والدجؾ(:)2

 اكظر :الديـ /العؼقدة /مـع الدطقة إلك اإللحاد ،أو إلك غقر ديـ
اإلسالم ،أو الؿؾؾ والعؼائد الؿـحرفة ،أو الؿذاهب الفدامة طرب وسائؾ اإلطالم.
 ف 3/1 /مـ (الؿذكرة اإليضاحقة لؾجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ
بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( )9555وتاريخ 1730/6/15هـ) :جريؿة
السحر مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضا :الديـ /أداب العامة /إسؿاء أو العالمات التجارية غقر الالئؼة.
( )1يـظر ً
( )2صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ الؿتفؿقـ بالسحر ،والدجؾ
والشعقذة .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 27/ص 273 :و  278و  285و 291
و  299و  3131و .[318
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 :الديـ /العؼقدة /مـع مؿارسة األطؿال السحرية يف
األسقاق ،أو الؿجؿعات التجارية:

 تعؿقؿ صاحب السؿق الؿؾؽل وزير الشمون البؾدية والؼروية رقؿ
 33189وتاريخ 1429/5/2هـ الؿبـل طؾك فتقى الؾجـة الدائؿة رقؿ 21521
وتاريخ 1419/8/11هـ ،بشلن الؿفرجقـ الذيـ يؼقمقن بلطؿال سحرية:
حقث وجف التعؿقؿ بالتبؾقغ طـ فاطؾقفا ومعاقبتفؿ بؿا يردطفؿ.
 :الديـ /العؼقدة /مـع صباطة أسؿاء اهلل الحسـك طؾك
األغؾػة ،والعبقات ،واألكقاس:

 خطاب سؿاحة الؿػتل العام لؾؿؾؽة رقؿ  2/3581وتاريخ
 1415/11/14هـ والؿتضؿـ أن الؾجـة الدائؿة لإلفتاء درست وضع أسؿاء
اهلل

تؽريؿا
وصػاتف يف أماكـ متعددة معرضة لالمتفان وأفتت بؿـع ذلؽ
ً

وتعظقؿا ٕسؿاء اهلل وصػاتف.
ً
 خطاب سعادة مدير إدارة الحؿاية الصـاطقة والتشجقع رقؿ 1835
وتاريخ 1416/11/28هـ الؿتضؿـ التعؿقؿ طؾك الغرف التجارية الصـاطقة،
بعدم السؿاح بطباطة أسؿاء اهلل

وآيات الؼرآن الؽريؿ طؾك جؿقع العبقات

وإغؾػة والؿـتجات حؿاية مـ آمتفان والتؾػ ،والتقجقف بالرفع طـد مالحظة
مثؾ ذلؽ.
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 تعؿقؿ مدير إدارة الحؿاية الصـاطقة والتشجقع بقزارة الصـاطة والؽفرباء
رقؿ  12934وتاريخ 1417/7/5هـــ الؿقجف أصؾف لسعادة رئقس الؾجـة
القصـقة الصـاطقة بؿجؾس الغرف التجارية الصـاطقة السعقدية الؿتضؿـ صؾب
التلكقد طؾك الؿصاكع التل لؿ تؾتزم بعدم كتابة اسؿاء اهلل وآيات قرآكقة طؾك
طبقات وأكقاس التغؾقػ (البالستؽقة والؽرتقكقة) ،سقاء كاكت مـ ضؿـ اسؿ
فقرا طـ صـاطة تؾؽ العبقات وإكقاس.
الؿحؾ ،أو طـقاكف ،بالتققػ ً
 :الديـ/العؼقدة /مـع تسؿقة األوالد بلسؿاء مخالػة
لؾشرع:

 م( 70/كظام األحقال الؿدكقة) ٓ :يجقز بالـسبة لؾؿقاصـقـ تسجقؾ
اسؿ( )1مخالػ لؾشريعة اإلسالمقة.
(الؿشرع)؛
 :الديـ/العؼقدة /مـع استخدام كؾؿة
ُ
لؾداللة طؾك مـ وضع الـظام:

كص طؾك مـع
 قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )328وتاريخ 1396/3/1هـ ّ
(الؿشرع) يف إكظؿة وإطؿال التـظقؿقة إخرى ،وآستعاضة
استعؿال كؾؿة
ّ
طـفا بؽؾؿة أخرى مـاسبة(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي تسؿقة إوٓد .وقد جاء يف صحقح مسؾؿ ( )1685 /3طـ سؿرة بـ جـدب
رباحا ،وال
يسارا ،وال
 ..« :وال تسؿقـ غالمؽ
 ،قال :قال رسقل اهلل
ً
ً
كجقحا ،وال أفؾح ،فنكؽ تؼقل :أثؿ هق؟ فال يؽقن فقؼقل :ال إكؿا هـ أربع فال تزيدن
ً
طؾل».
( )2جاء يف قرار مجؾس القزراء رقؿ  328وتاريخ 1396/3/1هـ ما كصف« :إن مجؾس
=
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 :الديـ/العؼقدة /أهؿقة تعؾقؼ األمقر الؿستؼبؾقة يف
الؿؽاتبات الرسؿقة بالؿشقئة:

 قرار مجؾس القزراء رقؿ (/919م) وتاريخ 1421/6/29هـ وكصف:
كثقرا مـ الؿؽاتبات التل تصدر مـ الجفات الحؽقمقة بالصقغ
«ٓحظـا أن ً

الؿستؼبؾقة ترد بصقغة الجزم والتحؼقؼ وٓ تعؾؼ طؾك مشقئة اهلل -سبحاكف
وإطؿآ بؼقلفّ ،
ً
جؾ
وتعالك ،-وٕن إمقر جؿقعفا معؾؼة بؿشقئة اهلل –تعالك،-

وطال( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ) [الؽفػ.]23:
كرغب إلقؽؿ مالحظة ذلؽ ،وأن تؽقن جؿقع الصقغ الؿستؼبؾقة فقؿا يصدر مـ
الجفات الحؽقمقة مـ مؽاتبات وبقاكات وكحق ذلؽ معؾؼة طؾك مشقئة اهلل
-سبحاكف وتعالك.» -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

القزراء ..بعد آصالع طؾك الخطاب الؿرفقع مـ فضقؾة رئقس الجامعة اإلسالمقة رقؿ

 1/1/16558وتاريخ 1394/11/13هـ ،الؿتضؿـ أكف قد يرد يف بعض إكظؿة
(الؿشرع) طؾك مـ قام بقضع الـظام ،ومـ أمثؾة ذلؽ
والؼرارات الرسؿقة إصالق كؾؿة
ً

ما جاء بؼراري مجؾس القزراء رقؿ  1423يف 1394/9/12هـ ،ورقؿ  1439يف

الؿشرع طؾك اإلصالق هق اهلل وحده ،فنن إصالق هذا
وكظرا لؽقن
،1394/9/21
ّ
ً
الؾػظ طؾك غقره غقر ٓئؼ ،لذا يرجق فضقؾتف طدم استعؿال ذلؽ .وبـاء طؾك تقجقف

الؿؼام السامل بعرض الؿقضقع طؾك مجؾس القزراء ،تؼرر :الؿقافؼة طؾك طدم
استعؿال كؾؿة (الؿشرع) يف إكظؿة وإطؿال التـظقؿقة إخرى ،وآستعاضة طـفا
بؽؾؿة أخرى مـاسبة .»..اكتفك] :اكظر :إكظؿة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية،
الدكتقر /محؿد الؿرزوق ص.[21 /
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 :الديـ/العؼقدة /مـع مؿارسة كشاط العالج بالطاقة ،أو
التدريب طؾقف يف الؿؿؾؽة ،أو استقراد أو تصدير أو فسح أو كشر أو طرض
الؽتب ،والؿقاد السؿعقة ،والؿرئقة الؿتعؾؼة بـشاط العالج بالطاقة ،أو التدريب
طؾقف:

 تعؿقؿ مدير طام التدريب إهؾل ،رقؿ ( )169611/8وتاريخ
1438/4/18هـ ،الؿشقر إلك إمر السامل رقؿ ( )49724وتاريخ
1436/11/9هـ ،بشلن دراسة وضع الؿراكز وإفراد الؿؿارسقـ لـشاط
العالج بالطاقة (الريؽل) ،وإطالكاهتؿ ،وضفقرهؿ يف العديد مـ الؼـقات
الػضائقة ،ووسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل ..الخ .وباإلشارة إلك مقافؼة الؿؼام
السامل رقؿ ( )12197وتاريخ 1438/3/11هـ طؾك تقصقات هقئة الخرباء
بؿجؾس القراء بتاريخ 1438/2/16هـ يؿـع مؿارسة كشاط العالج بالطاقة ،أو
التدريب طؾقف يف الؿؿؾؽة ،أو استقراد أو تصدير أو فسح أو كشر أو طرض
الؽتب ،والؿقاد السؿعقة ،والؿرئقة الؿتعؾؼة بـشاط العالج بالطاقة ،او التدريب
طؾقف

34

 :الديـ/العؼقدة /وجقب االلتزام بلحؽام الشريعة يف
جؿقع شمون الحقاة ،ومـ ذلؽ:

 م( 96/الـظام إساسل لؾحؽؿ) تحؿل الدولة حؼقق اإلكسان ،وفؼ
الشريعة اإلسالمقة.
 م( 00/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :يؼقم الؿؾؽ بسقاسة إمة سقاسة
شرطقة صب ًؼا ٕحؽام اإلسالم ،ويشرف طؾك تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة..الخ.
 م( 2/كظام الؿطبقطات والـشر) :يحظر أن ُيـشر بلي وسقؾة كاكت :ما
يخالػ أحؽام الشريعة اإلسالمقة ،أو إكظؿة الـافذة.
 م 9/مـ كظام (حؿاية الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ(:م)17/
وتاريخ1736/9/3:هـ:التلكقد طؾك ما قررتف الشريعة اإلسالمقة ،وإكظؿة
وآتػاققات الدولقة التل تؽقن الؿؿؾؽة صر ًفا فقفا والتل تحػظ حؼقق الطػؾ
وتحؿقف مـ كؾ أشؽال اإليذاء واإلهؿال.
 م 19/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ(:م)17/
وتاريخ1736/9/3:هــ :يحظر إكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي
مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا
يزيـ لف سؾقكًا مخال ًػا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة..الخ.
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 م( 18/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) تبـك الؿقافؼة
طؾك إجراء البحث طؾك اإلكسان طؾك مراطاة حؼف يف الحقاة الطبقعقة ،وسالمتف
مـ جؿقع أكقاع إذى ،وف ًؼا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة.
 م( 13/الئحة تـظقؿ إجراءات الؿسابؼة التجارية) الصادرة بؼرار وزير
التجارة رقــؿ  356لسـة 1419هـ بتاريخ 1419 / 3 / 7هـ ٓ :يجقز أن
تتضؿـ أسئؾة الؿسابؼة ما يخؾ بؿبادئ الشريعة اإلسالمقة..الخ.
 م( 1/كظام األسؿاء التجارية)..:يف جؿقع إحقال يجب أن يؽقن
آسؿ التجاري ٓئ ًؼا وٓ يمدي إلك التضؾقؾ ،أو يتعارض مع الشريعة
اإلسالمقة..الخ.

 م( 91/كظام الجؿعقات العامة ،الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م8/
وتاريخ 1739/9/12هـ) طؾك الجؿعقة أن تؾتزم بلحؽام الشريعة اإلسالمقة
والـظام العام ،وأداب العامة..الخ.
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ثاىيًا :العبادة
 األذاٌ ،واألئنة ،واملؤذىوٌ.
 الؿــــــــــالة.
 املطاجد ،واملؿليات.
 الؿيــــــــــــــــــاو.
 احلج والعنـــــــــــسة.
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األذاٌ ،واألئنة ،واملؤذىوٌ
 oمراطاة رفع إذان أوقات الصؾقات الخؿس.
 oمـع إشخاص مـ إذان واإلمامة مؿـ ٓ تـطبؼ طؾقفؿ اشرتاصات
إئؿة والؿمذكقـ.

 :الديـ /العبادة /األذان ،واألئؿة ،والؿمذكقن /مراطاة
39

رفع األذان أوقات الصؾقات الخؿس يف مقاطقدها دون تلخقر أو تؼديؿ:

 م( 16/كظام األئؿة والؿمذكقـ) يجب طؾك مقضػل الؿساجد :مراطاة
مقاطقد الصالة.
 م( 16/كظام األئؿة والؿمذكقـ) يجب طؾك مقضػل الؿساجد :الؼقام
بالقاجب حسبؿا تؼتضقف الشريعة اإلسالمقة.
 :الديـ /العبادة /األذان ،واألئؿة ،والؿمذكقن /مـع
إشخاص مـ إذان واإلمامة مؿـ ٓ تـطبؼ طؾقفؿ اشرتاصات إئؿة
والؿمذكقـ:

 اكظر :الؿقاد (4و5و6و )7يف (كظام إئؿة والؿمذكقـ) ،التل أوضحت
ُ
شرتط فقؿـ ُيع ّق ُـ لش ْغؾ وضقػة إمام جامع مـ فئة (أ،ب) ،وإمام جامع مـ
ما ُي
فئة (ج) ،ومسجد فئة (أ) ،وإمام مسجد مـ فئة (ب،ج) إضافة إلك ما يشرتط

فقؿـ يعقـ لألذان.
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الؿـــــــــــــــــــــــــالة
 oوجقب إغالق الؿحالت ،أوقات الصؾقات ،وإقامتفا مع الجؿاطة يف
الؿساجد.
 oمـع العؿؾ أوقات الصؾقات الخؿس.
 oوجقب التزام أكدية السقارات والدراجات الـارية ،بنقامة الصؾقات يف
وقتفا ،وتقفقر أماكـ لفا.
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 :الديـ /العبادة/الصالة /وجقب إغالق الؿحالت،
أوقات الصؾقات ،وإقامتفا مع الجؿاطة يف الؿساجد:

 م( 1/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،دولة طربقة
إسالمقة ،ذات سقادة تامة ،ديـفا اإلسالم ،ودستقرها كتاب اهلل تعالك وسـة
رسقلف

.

 م( 1/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :يستؿد الحؽؿ يف الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية سؾطتف مـ كتاب اهلل تعالك ،وسـة رسقلف .وهؿا الحاكؿان طؾك هذا
الـظام وجؿقع أكظؿة الدولة.
 م( 93/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :تحؿل الدولة طؼقدة اإلسالم ،وتطبؼ
شريعتف ،وتلمر بالؿعروف وتـفك طـ الؿـؽر ،وتؼقم بقاجب الدطقة إلك اهلل.
 م( 70/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :مصدر اإلفتاء يف الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية ،كتاب اهلل تعالك ،وسـة رسقلف

.

 م( 00/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :يؼقم الؿؾؽ بسقاسة إمة سقاسة
شرطقة صبؼا ٕحؽام اإلسالم ،ويشرف طؾك تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة،
وإكظؿة ،والسقاسة العامة لؾدولة ،وحؿاية البالد والدفاع طـفا.
 التقجقف السامل الؽريؿ ذي الرقؿ  6413والتاريخ 1413/3/19هـ
والؿب ّؾغ لؾجفات الحؽقمقة بضرورة الؿحافظة طؾك الصالة مع الجؿاطة.
ُ
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 تعؿقؿ صاحب السؿق الؿؾؽل الـائب الثاين لرئقس مجؾس القزراء وزير
الداخؾقة ذي الرقؿ  11416/1والتاريخ 1411/11/8هـ ،والؼاضل بحث
الفقئات طؾك التعاون مع أئؿة الؿساجد يف كصح ،وتذكقر الؿتفاوكقـ بالصالة،
وإخذ طؾك أيديفؿ إلك ما فقف صالحفؿ ،وإرشادهؿ ،وطدم التساهؾ يف ذلؽ.
 تعؿقؿ وزارة الشمون البؾدية والؼروية رقؿ  5/4يف 1417/1/6هـ
والؿعؿؿ لجؿقع إماكات والؿديريات والبؾديات والؿجؿعات الؼروية،
والؿتضؿـ وضع حقاجز مـ السالسؾ أو الؿقاسقر الرافعة أمام مداخؾ
محطات القققد والؿغاسؾ والؿشاحؿ لقتؿ قػؾفا يف أوقات الصالة ،وتؽؾقػ
أصحاب الؿحطات والؿغاسؾ والؿشاحؿ بعؿؾ ذلؽ ،مع مالحظة تضؿقـ هذا
مستؼبال ،لذا كلمؾ مالحظة هذا والؿراقبة طؾك
ً
آقرتاح إلك شروط الرخصة
أصحاب الؿحطات والؿغاسؾ والؿشاحؿ بقضع هذه الحقاجز.
 :الديـ /العبادة /الصالة /مـع الؿحالت التجارية مـ
العؿؾ أوقات الصؾقات الخؿس:

 م( 159/كظام العؿؾ) ٓ :تدخؾ الػرتات الؿخصصة لؾراحة والصالة
والطعام ضؿـ ساطات العؿؾ الػعؾقة ،وٓ يؽقن العامؾ خالل هذه الػرتة تحت
سؾطة صاحب العؿؾ ،وٓ يجقز لصاحب العؿؾ أن ُي ْؾزم العامؾ بالبؼاء خاللفا

يف مؽان العؿؾ.

 الؿادة ( )229مـ (كظام العؿؾ) :مع طدم اإلخالل بلي طؼقبة أشدّ يـص
طؾقفا كظام آخر ،يعاقب كؾ مـ يخؾ بلي حؽؿ مـ أحؽام هذا الـظام أو ٓئحتف،
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أو الؼرارات الصادرة ً
تـػقذا لف ،بعؼقبة أو أكثر مـ العؼقبات أتقة:
أ -غرامة مالقة ٓ تتجاوز مائة ألػ ريال.
ب -إغالق الؿـشلة لؿدة ٓ تزيد طؾك ثالثقـ يق ًما.
ت -إغالق الؿـشلة هنائ ًقا.
ويجقز مضاطػة العؼقبة الؿققعة طؾك الؿخالػ يف حال تؽرار ارتؽاب
الؿخالػة ،وتتعدد الغرامات بتعدد إشخاص الذيـ وقعت الؿخالػة يف شلهنؿ.
 :الديـ /الصالة /وجقب التزام أكدية السقارات
والدراجات الـارية ،بنقامة الصؾقات يف وقتفا ،وتقفقر أماكـ لفا:

 م( :9/كظام أكدية السقارات والدراجات الـارية ،الصادر بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ م 92/وتاريخ 1735/6/9هـ) :يؾتزم الـادي بؿا يليت:
 - 1مراطاة التعالقؿ الديـقة ،وإهداف الرتبقية  ،وطدم آختالط ،وآلتزام
بلوقات الصالة ،وتقفقر أماكـ لفا.
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املطاجد ،واملؿليات
 العـاية بالؿساجد والؿصؾقات:
 oوجقب العـاية بؿساجد الؿحطات.
 oتقفقر مصؾقات داخؾ مراكز خدمة وصقاكة السقارات.
 oوجقب تخصقص مصؾقات يف إسقاق ،وتقفقر أماكـ وضقء مـاسبة
ومـػصؾة لؾرجال والـساء.
 oوجقب تقفقــر مؽان مخصــص لؾعامــالت يف األسقاق ٕداء الصالة،
وآســرتاحة ،ودورة مقــاه ،أو أكثر :بحســب الحاجة.
 oوجقب التزام أكدية السقارات والدراجات الـارية ،بتقفقر أماكـ لؾصالة.
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 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات  /العـاية
بالؿساجد والؿصؾقات /وجقب العـاية بؿساجد الؿحطات:

 اكظر :آشرتاصات والؿعايقر التصؿقؿقة لؾؿساجد التل تؼام طؾك الطرق
اإلقؾقؿقة ،ومحطات القققد يف ٓئحة محطات القققد ( صػحة )55-54
الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية.
 أصدر صاحب السؿق الؿؾؽل (إمقر متعب بـ طبدالعزيز) وزير
الشمون البؾدية والؼروية تقجقفاتف لؽافة إماكات والبؾديات بضرورة العـاية
بالؿساجد الؿؾحؼة بؿحطات القققد داخؾ الؿخططات الفقؽؾقة لؾؿدن والؼرى
وطؾك الطرق اإلقؾقؿقة ،وأن يؽقن إقامة الؿساجد والعـاية هبا مـ أحد الشروط
الرئقسقة لؾؿقاقع الؿخصصة لالستثؿار كؿحطات القققد (.)1
 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات  /العـاية
بالؿساجد والؿصؾقات /تقفقر مصؾقات داخؾ مراكز خدمة وصقاكة السقارات:

 الئحة اشتراصات مراكز خدمة وصقاكة السقارات :الؿباين الؿسؿقح
بنقامتفا داخؾ مراكز خدمة السقارات ،هل مبـك لإلدارة ومؽتب ٓستؼبال
واسرتاحة لؾزبائـ ،مصؾك..الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿصدر :مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية https://www.momra.gov.sa

46

 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات  /العـاية
بالؿساجد والؿصؾقات /وجقب تخصقص مصؾقات يف األسقاق ،وتقفقر أماكـ
وضقء مـاسبة ،ومـػصؾة؛ لؾرجال والـساء:

 آشرتاصات البؾدية والػـقة لؾؿجؿعات والؿراكز التجارية والؿتضؿـ:
« تخصقص أماكـ لؾصالة يف الؿجؿعات والؿراكز التجارية تتـاسب مع حجؿفا
يخصص قسؿ مـػصؾ مـفا لؾـساء مع تقفقر أماكـ وضقء مـاسبة ومـػصؾة
لؾرجال والـساء».
 تعؿقؿ وزارة الشمون البؾدية والؼروية رقؿ /24و ،وتاريخ
1416/1/7هـ بشلن إلزام أصحاب إسقاق التجارية بتخصقص مساجد
ودورات مقاه لؾرجال وأخرى لؾـساء.
 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات /العـاية
بالؿساجد والؿصؾقات/وجقب تقفقــر مؽان مخصــص لؾعامــالت يف األسقاق
ألداء الصالة ،واالســتراحة ،ودورة مقــاه ،أو أكثر؛ بحســب الحاجة:

 الػصؾ األول ( 6/1/1دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص) :طؾــك
صاحــب العؿــؾ تقفقــر مؽان مخصــص لؾعامــالتٕ :داء الصالة،
وآســرتاحة ،ودورة مقــاه ،أو أكثر بحســب الحاجة.
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 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات /العـاية
بالؿساجد والؿصؾقات /وجقب التزام أكدية السقارات والدراجات الـارية،
بتقفقر أماكـ لؾصالة:

 اكظر :الديـ /الصالة /وجقب التزام أكدية السقارات والدراجات
الـارية ،بنقامة الصؾقات يف وقتفا ،وتقفقر أماكـ لفا.
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ميع إحلام الطسز باملطاجد
 oمـع الرتخقص لؿحالت بقع الشقشة ومستؾزماهتا جقار الؿساجد ،ومـع
التدخقـ يف الساحات الؿحقطة هبا.
 oمـع فتح الؿؼاهل الشعبقة جقار الؿساجد.
 oمـع فتح تسجقالت إغاين جقار الؿساجد.
 oمـع بـاء قصقر إفراح جقار الؿساجد بؿسافة تؼؾ طـ (111م).
 oمـع التدخقـ ،أو تعاصل الشقشة والؿعسالت يف الساحات الؿحقطة
بالؿساجد.
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 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات  /مـع إلحاق
الضرر بالؿساجد /مـع الترخقص لؿحالت بقع الشقشة ومستؾزماتفا جقار
الؿساجد ،ومـع التدخقـ يف الساحات الؿحقطة بفا:

 تعـؿقؿ وكقؾ وزارة الشمون البؾدية والؼروية ،لؾشـمون الـبـؾدية ،الؿقجف
لألماكات ،بتاريخ 1735/6/97هـ (:)1إشارة لؿا يرد لؾقزارة مـ استػسارات
مـ بعض إماكات حقل صؾبفؿ ضقابط تـظقؿ تراخقص محالت بقع الشقشة
ومستؾزماهتا هبدف تؼؾقؾ تراخقص هذا الـشاط ،وبدراسة الؿقضقع مـ كؾ
جقاكبف والعرض طؾك أكظار صاحب السؿق الؿؾؽل وزير الشمون البؾدية
والؼروية وجف سؿقه بالؿقافؼة طؾك أن يتؿ الرتخقص لؿحالت بقع الشقشة
ومستؾزماهتا وفؼ التـظقؿ التالل:
ُ -1تعطك الرتاخقص لؿحالت تؽقن مؾحؼة بالؿؼاهل الشعبقة أو بجقارها.
-2أن يؼـــع الؿحــــــؾ الؿرخـص أو الؿـــراد ترخقصـف طؾك شـارع ٓ يؼؾ
طرضف طــ (41م) ،وٓ تؼؾ الؿسافة بقـ الؿحؾ والؿساجد والؿدارس طـ
(055م).
ُ -3تعطك الؿحالت الؼائؿة حال ًقا والتل ٓ يـطبؼ طؾقفا هذا التـظقؿ مفؾة
سـتقـ لرتتقب أوضاطفا وفؼ ذلؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿصدر :مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية .https://www.momra.gov.sa
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 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات  /مـع إلحاق
الضرر بالؿساجد /مـع فتح الؿؼاهل الشعبقة جقار الؿساجد:

 يشرتط يف الؿؼاهل الشعبقة أن تؽقن بعقدً ا طـ الؿساجد ومراكز التعؾقؿ
والتدريب ]مٓ 2/11/ئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية
والؼروية[ .
 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات  /مـع إلحاق
الضرر بالؿساجد /مـع فتح تسجقالت األغاين جقار الؿساجد:

 ٓ يسؿح بػتح تسجقالت إغاين قرب الؿساجد بؿسافة تؼؾ طـ
(111م)ٓ] .ئحــة آشرتاصات البؾدية والػـقة لؾؿحالت التجارية العامة[.
 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات /مـع إلحاق
الضرر بالؿساجد /مـع بـاء قصقر األفراح جقار الؿساجد بؿسافة تؼؾ طـ
(111م):

 ٓ يسؿح ببـاء قصقر إفراح جقار الؿساجد بؿسافة أقؾ مـ ( 251م )
ُطدّ ل ْت لتصبح (111م)ٓ] .ئحــة آشرتاصات الـػـــقـة إلقامة قصقر إفراح[ .
 خطاب معالل وزير الشمون اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد
رقؿ  3836/1/1يف 1425/12/1هـ الجقابل وزارة الشمون البؾدية
والؼروية رقؿ /4/67917وف يف 1425/11/24هـ والؿتضؿـ تليقد تعديؾ
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الؿسافة الػاصؾة بقـ قصقر إفراح والؿساجد لتؽقن (155م) ً
بدٓ مـ
(905م) تحؼق ًؼا لؾصالح العام .اطتؿدوا تـػقذ الػؼرة رقؿ ()5/1/1
بآشرتاصات الػـقة إلقامة قصقر إفراح لتصبح طؾك الـحق التالل« :أٓ تؼؾ
الؿسافة بقـ مققع الؿشروع وأقرب مسجد طـ (155م) مائة مرت مـ جؿقع
الجفات».
 :الديـ /العبادة /الؿساجد ،والؿصؾقات  /مـع إلحاق
الضرر بالؿساجد /مـع التدخقـ ،أو تعاصل الشقشة ،والؿعسالت ،يف الساحات
الؿحقطة بالؿساجد(:)1

 الؿادة السابعة مـ كظام مؽافحة التدخقـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م )56 /يف 1436 /7/28هـ  ،وكصفا يؿـع التدخقـ يف إماكـ أتقة:
-1إماكـ والؿساحات الؿحقطة بالؿساجد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يؼصد بالتدخقـ تعاصل التبغ ومشتؼاتف ،ويشؿؾ ذلؽ السجائر ،والسقجار ،والجراك،
والتـباك ،والؿعسؾ ،وأي مـتج يدخؾ التبغ يف مؽقكاتف ،سقاء تؿ ذلؽ طـ صريؼ
السجائر ،أو السقجار ،أو الغؾققن ،أو الـشقق ،أو الشقشة ،أو الؿضغ ،أو التخزيـ ،أو
أي صريؼة أخرى ]اكظر :الؿادة الثاكقة مـ كظام مؽافحة التدخقـ الصادر بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ ( م  ) 56 /وتاريخ 1436 / 7 / 28 :هـ[.
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الؿيــــــــــــــــــــاو
 oمـع الؿجاهرة باإلفطار ،أو تؼديؿ إصعؿة وإشربة يف الؿطاطؿ ،أو
الؿؼاهل يف هنار رمضان..الخ.
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 :الديـ /العبادة /الصقام /مـع الؿجاهرة باإلفطار ،أو
تؼديؿ األصعؿة واألشربة يف الؿطاطؿ ،أو الؿؼاهل يف كفار رمضان..الخ(:)1
:



 م( 1/الـظام األساسل لؾحؽؿ) الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،دولة
إسالمقة ،ذات سقادة تامة ،ديـفا اإلسالم ،ودستقرها كتاب اهلل تعالك وسـة
رسقلف

.

 م( 93/الـظام األساسل لؾحؽؿ) تحؿل الدولة طؼقدة اإلسالم ،وتطبؼ
شريعتف ،وتلمر بالؿعروف وتـفك طـ الؿـؽر ،وتؼقم بقاجب الدطقة إلك اهلل.
 بقان وزارة الداخؾقة الؿـشقر يف وسائؾ اإلطالم :الؿتضؿـ أكف يجب طؾك
الؿؼقؿقـ مـ غقر الؿسؾؿقـ الؿحافظة طؾك احرتام مشاطر الؿسؾؿقـ بعدم
الؿجاهرة بإكؾ أو الشرب أو التدخقـ يف الؿحالت العامة ويف الشقارع
وأماكـ العؿؾ يف هنار شفر رمضان ،وٓ يعػقفؿ طـ ذلؽ كقهنؿ غقر مسؾؿقـ،
وذلؽ تؿشقا مع شعائر الديـ اإلسالمل ،ومراطاة لؿشاطر الؿقاصـقـ وغقرهؿ
مـ الؿسؾؿقـ مؿـ يعقشقن طؾك أرض هذه البالد الطقبة كؿا أن طؼقد العؿؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ فضقؾــة رئقــس الؿحؽؿــة الجزائقــة بؿحافظــة إحســاء رقؿ
 34266478وتاريخ 1432/11/6هـ وصدق مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ
 34311844وتاريخ 1434/8/21هـ وجاء فقف« :بجؾــد طدد مـ إشخاص
الؿػطريـ يف هنار شفر رمضان ،وأخــذ التعفــد الشــديد طؾــك الؿدطــك طؾقفــؿ،
وأففؿـقا بــلن طؾقفــؿ التقبــة إلــك اهلل ،وقضــاء هــذا القــقم الــذي أفطــروا فقــف».
]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 23/ص.[313:
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تقجب الؿحافظة طؾك قدسقة شعائر اإلسالم ،والتؼقد بلكظؿة البالد ..ومـ
يخالػ ذلؽ فنن السؾطات الؿسمولة سقف تتخذ بحؼف اإلجراءات الرادطة :مـ
إهناء العؿؾ ،وإبعاده طـ الؿؿؾؽة ،وطؾك الؿمسسات والشركات وإفراد أن
يػفؿقا كص هذا البقان ويشرحقه لؾعامؾقـ معفؿ مـ مقضػقـ وطؿال
ومستخدمقـ ويحذروهنؿ مـ مغبة مخالػتف ،ووزارة الداخؾقة اذ تعؾـ ذلؽ فنهنا
ويف الققت كػسف قد أبؾغت الجفات الؿعـقة لؿالحظة التؿشل بؿقجبف وإكػاذه،
واهلل الفادي إلك سقاء السبقؾ

.
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احلج والعنسة
 وجقب كؼؾ الحجاج والؿعتؿريـ طرب الـاقؾ الجقي.
 ضرورة اإلطالن طـ كؼطة الؿقؼات لؾؼادمقـ ٕداء الحج والعؿرة يف
الرحالت الداخؾقة والدولقة.
 مـع الؿمسسات مـ التػريط يف خدمة الؿعتؿريـ وزوار الؿسجد الـبقي
الشريػ الؼادمقـ مـ خارج الؿؿؾؽة.
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 :الديـ/العبادة /الحج والعؿرة /وجقب كؼؾ الحجاج
والؿعتؿريـ طبر الـاقؾ الجقي:


:

 م( 17/الالئحة التـػقذية لحؿاية الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة
الفقئة العامة لؾطقران الؿدين رقؿ  22-8وتاريخ 1731/8/1هـ ،بـاء طؾك
تـظقؿ الفقئة العامة لؾطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 33
وتاريخ 1796/9/11هـ ،وكظام الطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس
القزراء رقؿ  180وتاريخ 1796/9/19هـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
م 77/وتاريخ 1796/9/18هـ):
 ٓ oيحؼ لؾـاقؾ الجقي أن يؼقم برفض إركاب الؿتقجفقـ لؾحج ،أو
العؿرة ٕي سبب كان ،وتؽقن لفؿ إولقية يف استحؼاق الؿساكدة ،واإلرشاد،
والتعقيض.
 :الديـ  /العبادة  /الحج والعؿرة  /ضرورة اإلطالن
طـ كؼطة الؿقؼات لؾؼادمقـ ألداء الحج ،والعؿرة يف الرحالت الداخؾقة
والدولقة:


:

 م( 17/الالئحة التـػقذية لحؿاية الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة
الفقئة العامة لؾطقران الؿدين رقؿ  22-8وتاريخ 1731/8/1هـ ،بـاء طؾك
تـظقؿ الفقئة العامة لؾطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 33
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وتاريخ 1796/9/11هـ ،وكظام الطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس
القزراء رقؿ  180وتاريخ 1796/9/19هـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
م 77/وتاريخ 1796/9/18هـ):
 oيجب طؾك الـاقؾ الجقي القصـل وإجـبل ،اإلطالن طـ كؼطة الؿقؼات
لؾؼادمقـ ٕداء الحج ،والعؿرة يف الرحالت الداخؾقة والدولقة.
 :الديـ/العبادة /الحج والعؿرة /مـع الؿمسسات مـ
التػريط يف خدمة الؿعتؿريـ وزوار الؿسجد الـبقي الشريػ الؼادمقـ مـ خارج
الؿؿؾؽة:


:

 تـظقؿ خدمات الؿعتؿريـ وزوار الؿسجد الـبقي الشريػ الؼادمقـ مـ
خارج الؿؿؾؽة الصادر بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )23وتاريخ
الؿرخص لفا بؿا
1795/6/15هـ :الؿادة الثالثة:تؾتزم الؿمسسة أو الشركة ُ
يلتل:
الؿعتؿريـ بلماكة وإخالص ،وأن تمدي خدماتفا وف ًؼا
 -1أن تؼقم بخدمة ُ

ٕحؽام هذا التـظقؿ.

والؿشرفقن طؾك مجال
 -2أن يؽقن ُمديرها العام ورؤساء فروطفا
ُ

الخدمات بفا طؾك إقؾ سعقديقـ حسـل السقرة والسؾقك.

الؿؽرمة والؿديـة الؿـقرة وجدة.
 -3أن يؽقن لفا مؽتب يف كؾ مـ مؽة ُ
الؿرخص لفا يف الؿؿؾؽة
الؿادة الخامسة -1 :تؾتزم الؿمسسات والشركات ُ
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الؿعتؿريـ الؼادمقـ طـ صريؼفا بؿا يؾل:
بخدمة ُ
الؿعتؿريـ وتلمقـ سؽـفؿ يف الػـادق والشؼؼ الؿػروشة
أ -استؼبال ُ
الؿصـػة والؿرخص لفا مـ وزارة التجارة  ،وتلمقـ تـ ُؼالتفؿ ،وغقر ذلؽ مـ
ُ

الؿتػؼ طؾقف ،وكذلؽ
الخدمات التل
الؿعتؿر حسب الؿستقى ُ
يختارها ُ
ُ
اإلشراف طؾك تقفقر ُسبؾ الراحة لفؿ أثـاء وجقدهؿ وتـؼالتفؿ يف جؿقع مـاصؼ

الؿحددة لفؿ يف
الؿدة ُ
الؿؿؾؽة و ُمتابعة سػرهؿ ،وتلكقد حجقزاتفؿ خالل ُ
التلشقرة ،وإشعار وزارة الحج بؿا ُيػقد ذلؽ.
ب  -آحتػاظ بؿعؾقمات تشؿؾ أسؿاء وجـسقات وتذاكر وأرقام جقازات
الؼادمقـ ،ووسائط الـؼؾ التل قدمقا طؾقفا ،وتاريخ الؼدوم ،واسؿ الـاقؾ

ووكقؾف ،وكذلؽ الؿسمول طـ كؾ حؿؾة مـ حؿالت الؼادمقـ طـ صريؼ الرب
إلقفا ،وغقر ذلؽ مـ الؿعؾقمات التل ُتحد ُدها الالئحة التـػقذية.
الؿعتؿر والزائر
 -2تـػقذ اإلجراءات والضؿاكات التل تؽػؾ ُمغادرة ُ
لؾؿؿؾؽة وفؼ ما ُتحد ُده الالئحة التـػقذية.
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ثالجًا :الرناة الػسعية
 oوجقب مراطات الؿسالخ وإماكـ الؿعدة لذلؽ وما يف حؽؿفا،
شروط التذكقة الشرطقة ،والرفؼ بالحققاكات ،والتحؼؼ مـ سالمة الذبائح،
وجقدهتا ،وخ ّؾقها مـ إمراض ،والعققب ،والتشقهات أثـاء فحصفا قبؾ
الذبح ،وبعده.
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 :الديـ/الذكاة الشرطقة /وجقب مراطات الؿسالخ
واألماكـ الؿعدة لذلؽ وما يف حؽؿفا ،شروط التذكقة الشرطقة ،والرفؼ
بالحققاكات ،والتحؼؼ مـ سالمة الذبائح ،وجقدتفا ،وخ ّؾقها مـ األمراض،
والعققب ،والتشقهات أثـاء فحصفا قبؾ الذبح ،وبعده:

 الالئحة التـػقذية لػحص الؾحقم ،والئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات
البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ
والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،كصت طؾك أكف يجب طؾك الؿسالخ واألماكـ
الؿعدة لذلؽ:
 مـراطاة شروط التذكقة الشرطقة وآداهبا.
 ٓ يسؿح بـػخ الحققاكات بالػؿ خق ًفا مـ العدوى أو التؾقث ،ويسؿح
الـػخ بالطريؼة ألقة.
 يجب معامؾة حققاكات الذبح برفؼ وإكساكقة وذبحفا وفؼا لؾشريعة
اإلسالمقة.
 يجب التحؼؼ مـ سالمة الذبائح وجقدهتا وخؾقها مـ إمراض
والعققب والتشقهات أثـاء فحصفا قبؾ الذبح وبعده.
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زابعًا :الفتوى
 oقصر الػتقى طؾك أطضاء هقئة كبار العؾؿاء.
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 :الديـ /الػتقى /قصر الػتقى طؾك أطضاء هقئة كبار
العؾؿاء:

 األمر الؿؾؽل رقؿ ( / 13896ب)  ،وتاريخ1731 / 2 / 9 :هـ،
الؿتضؿـ :قصر الػتقى طؾك أطضاء هقئة كبار العؾؿاء (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طؿ ضرره جاز
( )1ذكر ابـ طابديـ :أن اإلمام إذا رأى الحجر طؾك الؿػتل الؿاجـ ،الذي ّ
لف ذلؽ .اكظر ( :الدر الؿختار وحاشقة ( .))411 /6وقال ابـ الؼقؿ

 « :كان شقخـا

شديد اإلكؽار طؾك همٓء ،فسؿعتف يؼقل :قال لل بعض همٓء :أجعؾت
محتسبا طؾك الػتقى؟ فؼؾت لف :يؽقن طؾك الخبازيـ والطباخقـ محتسب وٓ يؽقن
طؾك الػتقى محتسب؟» اكظر( :إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ (.))167 /4
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خامطًا :اآلداب العامة
 oمـع تعؾقؼ صقر الػـاكقـ والؿطربقـ طؾك واجفة محالت التسجقالت أو
داخؾفا.
 oمـع استديقهات التصقير والتحؿقض مـ الؼقام بطبع أو تؽبقر الصقر
الشخصقة ،أو طرضفا لؾجؿفقر ،أو طرض صقر الـساء.
 oمـع إسؿاء أو العالمات التجارية غقر الالئؼة.
 oمـع اإلطالن طـ أمر محرم يف الؾقحات الدطائقة ،أو يتعارض مع
العادات والتؼالقد.
 oمـع البصؼ أو إلؼاء الؿخؾػات طؾك الطريؼ.
 oمـع تشغقؾ الؿقسقؼك أو إغاين طؾك متـ الطائرة مـ قبؾ الؿستفؾؽ
بؿا يزطج الركاب.
 oمـع الؽتابة أو الرسقم ،أو تركقب صقت ،أو وضع ٓفتات ،أو كؿاذج
مجسؿة ،مخالػة لمداب العامة ،أو وضع صقر الؿؿثؾقـ ،أو الؿغـقـ ،أو
شخصقات الالطبقـ ،أو الؿصارطقـ ،أو وضع دطاية مخالػة ،طؾك زجاج أو
جسؿ الؿركبة.
 oمـع العبث بالؾغة العربقة يف الدطاية واإلطالن.
 oوجقب التزام الشركات والؿمسسات إجـبقة وفروطفا بالؾغة العربقة
يف مراسالهتا.
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 oوجقب تؼقد الؿعارض آستفالكقة بالؿحافظة طؾك الؾغة العربقة.
 oوجقب آلتزام بأداب العامة يف الؿؼاهل الشعبقة.
 oمـع طرض الؼـقات الػضائقة الؿخؾة بأداب وإطراض يف الؿؼاهل
الشعبقة.
 oحظر اكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو
مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخالػ الـظام العام أو أداب العامة..
 oحظر اكتاج ما مـ شلكف الؿساس بأداب العامة.
 oمـع إقامة الـدوات الشعرية ،والحػالت الغـائقة الؿخالػة لؾشرع ،أو
إكظؿة الؿرطقة.
 oوجقب تؼقد الؿعارض آستفالكقة بالؿحافظة طؾك الؼقؿ اإلسالمقة،
والضقابط الشرطقة ،وإكظؿة الؿرطقة.
حؽؿا
 oمـع كؾ ما مـ شلكف مخالػة العادات والتؼالقد ،التل ٓ تخالػ
ً

شرطقا.

 oوجقب التزام ( محالت التزيقـ الـسائل) بساطات العؿؾ ،والققت
الؿحدد مـ وزارة العؿؾ.
 oتجـب كؾ ما يمدي إلك إثارة التعصب الرياضل ،أو كشر اإلساءات يف
وسائؾ اإلطالم الؿختؾػة وآبتعاد طـ كؾ ما يمدي إلك ذلؽ
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 :الديـ /اآلداب العامة /مـع تعؾقؼ صقر الػـاكقـ
والؿطربقـ طؾك واجفة محالت التسجقالت أو داخؾفا:

 م( :31/الالئحة التـػقذية لـظام الؿطبقطات والـشر) :يجب طؾك
مؿارسل كشاط التسجقالت الصقتقة مراطاة أيت:
 oطــــدم طـــــرض بقســـــرتات ،أو صقر لؾؿمديـ ،طؾـــك واجفـــات
محالهتؿ أو داخؾفا ،ما لؿ يحصؾ طؾك فسح لفا مـ إدارة اإلطالم الداخؾل.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع استديقهات التصقير
والتحؿقض مـ الؼقام بطبع أو تؽبقر الصقر الشخصقة ،أو طرضفا لؾجؿفقر ،أو
طرض صقر الـساء:

 م( 38/الالئحة التـػقذية لـظام الؿطبقطات والـشر) ٓ :يجقز صبع أو
تؽبقر الصقر الشخصقة إٓ بطؾب أو مقافؼة مـ صاحب الصقرة ،وٓ يجقز
طرضفا لؾجؿفقر بدون مقافؼة صاحبفا ويحظر طرض الصقر العادية أو
الؿؽربة لؾـساء.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع األسؿاء أو العالمات
التجارية غقر الالئؼة:

 م( 1/كظام األسؿاء التجارية)..:يف جؿقع إحقال يجب أن يؽقن
66

آسؿ التجاري ٓئ ًؼا وٓ يمدي إلك التضؾقؾ ،أو يتعارض مع الشريعة
اإلسالمقة ،أو يؿس الصالح العام.

 م( 9/كظام العالمات التجارية) ٓ :تعد وٓ تسجؾ طالمة تجارية:
اإلشارات والشعارات وإطالم وغقرها القارد بقاهنا أدكاه:
جـ  -كؾ تعبقر أو إشارة أو رسؿ مخالػ لؾـظام العام أو أداب العامة)1( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ /16د/إ 5/لعام 1426هـ يف الؼضقة رقؿ
/1/2415ق لعام 1426هـ ،وجاء فقف ..« :وبتطبقؼ كص الؿادة السابؼة طؾك العالمة
ومح الدطقى وهل كؾؿة( :دكدكة) بحروف طربقة وٓتقـقة يعؾقها رسؿ س ّؾؿ مقسقؼل
مع حبات فاكفة ،كجد ّ
أن هذه الؽؾؿة والتل تعـل الؿقسقؼك مػسرة لؾرسؿ الؿقجقد
أطاله وهق الس ّؾؿ –الؿقسقؼل -وما يحاط بف مـ إشارات ّ
تدل طؾك الغـاء والطرب،
إمر الذي يعدّ مخالػة صريحة لـظام العالمات التجارية يف مادتف (الثاكقة) فؼرة(ب-
ج) ،وحقث إن قرار مؽتب العالمات التجارية شابف طقب مخالػة الـظام فنكف حري
باإللغاء .فؾفذه إسباب وبعد الؿداولة حؽؿت الدائرة بنلغاء قرار مؽتب العالمة
التجارية بؼبقل تسجقؾ العالمة محؾ الدطقى ،وذلؽ طؾك الـحق الؿبقـ لألسباب،
وباهلل التقفقؼ.»..
ومـفا :حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (/21د/إ 7/لعام 1426هـ) يف الؼضقة رقؿ
(/1/4442ق لعام 1427هـ) وجاء فقف « :فؼد تب ّقـ لؾدائرة ..أن العالمة الؿطؾقب
تسجقؾفا ،تشتؿؾ طؾك صقرة لقجف امرأة حاسرة الرأس ،مع طبارة (فقر أكد لػؾل)
 Fair And Lovelyبحروف ٓتقـقة ،وستقضع طؾك الصابقن ،ومستحضرات
التـظقػ ،والتجؿقؾ ،والعطقر ،ومستحضرات الؿساج لغقر آستخدام الطبل،
والؿاكقاج ،ومستحضرات العـاية بالبشرة ..الخ .وبؿا أن وضع صقرة الؿرأة هبذا
الشؽؾ مخالػ لؾشرع ،والـظام العام ،وأداب العامة ،حقث إن الؿرأة طقرة :إٓ
=
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 م( 90/كظام العالمات التجارية) :لإلدارة الؿختصة ،ولؽؾ ذي
مصؾحة ،أن يطؾب شطب تسجقؾ العالمة التجارية يف إحقال أتقة:
ب -إذا تؿ تسجقؾ العالمة التجارية بالؿخالػة لؾـظام العام أو أداب
العامة.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع اإلطالن طـ أمر محرم يف
الؾقحات الدطائقة ،أو يتعارض مع العادات والتؼالقد:

 قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )242وتاريخ 1421/1/27هـ الؿعدل
لؾؿادة (الخامسة طشرة) مـ ققاطد تـظقؿ لقحات الدطاية واإلطالن ..اكظر:
الديـ/العؼقدة /حظر الدطاية واإلطالن لؾشعارات الؿـافقة لؾديـ اإلسالمل.
 ورد يف آشرتاصات الػـقة لؾقحات الدطائقة واإلطالكقة-12-1-3 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

وجففا يف الصالة ،كؿا أن كؾؿة ( )Lovelyتعؿل الجؿقؾة ،أو الحبقبة ،وهذا القصػ
ّ
وحط
طؾك هذا الـحق ،وطؾك إطالكات متعؾؼة بحاجات الؿرأة ،والرجؾ ،فقف إهاكة لفا،
كص طؾقف
مـ كرامتفا ،وفقف إغراء ،ومتاجرة بالؿرأة بداطل التسقيؼ ،وهق إمر الذي ّ
بقان الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء ،بشلن الضقابط الشرطقة لإلطالكات :يف

فؼرتف (السادسة)( :يحرم تصقير الؿرأة ،أو شلء مـ جسدها يف اإلطالكات ،سقاء كان
اإلطالن متعؾ ًؼا بحاجات الؿرأة ،أم ٕٓ :ن الؿرأة طقرة ،ويف هذا إسؾقب إهاكة لفا،
ّ
وحط مـ كرامتفا ،وإغراء بالػساد ،والػاحشة) ..لذا فنن الدائرة تـتفل إلك إلغاء الؼرار
محؾ الدطقى ،فؾفذه إسباب حؽؿت الدائرة بنلغاء قرار وزارة التجارة والصـاطة،
قبقل تسجقؾ العالمة التجارية ،كؾؿة (فقر أكد لػؾل) بحروف ٓتقـقة بشؽؾ خاص،
وصقرة سقدتقـ يف بطاقة يف الػئة الثالثة :لؿا هق مبقـ بإسباب ..وباهلل التقفقؼ.
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يحظر يف أي مـطؼة وضع اإلطالكات إذا كاكت:
 تتعارض مع إكظؿة والؾقائح الؿطبؼة ،أو مع أداب والـظام العام.
 محتقاها اإلطالين وشؽؾفا ٓ يتقافؼ مع ديــا الحـقػ ،وأيضا ٓ يتقافؼ

مع العادات والتؼالقد الـابعة مـ الديـ (.)1

 بقان الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة وآفتاء ،بشلن الضقابط الشرطقة
لإلطالكات التل تـشر يف وسائؾ اإلطالم ،أو لقحات الشقارع حقث جاء فقف:
 -3أن ٓ يؽقن يف اإلطالن دطاية إلك شلء مـ الؿحرمات ،أو رسائؾفا:
كالخؿقر ،والؼؿار ،والقاكصقب ،والربا ،والزكا ،والتدخقـ ،وغقر ذلؽ.
 -7أن ٓ يؽقن يف اإلطالن دطاية إلك التفقيـ بشل مـ أصقل اإلسالم ،أو
ّ
الحط مـ الؿسؾؿقـ ،والسخرية مـفؿ.
طباداتف ،أو أخالقف ،أو
 -0أن ٓ يشؿؾ اإلطالن طؾك شلء مـ صقر ذوات إرواح ،مـ إكسان ،أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1إضافات:

تعؿقؿا
 أصدر معالل وزير الشئقن البؾدية والؼروية د  /محؿد بـ إبراهقؿ الجاراهلل /
ً

لؽافة فروع القزارة مـ إماكات والؿديريات والبؾديات والؿجؿعات الؼروية يتضؿـ

التقجقف بعدم السؿاح باستخدام الؾقحات اإلطالكقة الؿـتشرة يف مقاقع مختؾػة مـ
شقارع الؿدن والؿحافظات والؿراكز لؾدطاية لألغاين .مؿا يخالػ ما كصت طؾقف
الؿادة ( )15مـ ققاطد تـظقؿ لقحات الدطاية واإلطالن .والتل تـص طؾك أن يؽقن
مـسجؿا مع طادات وتؼالقد البالد وان تتالءم مادتف مع الذوق السؾقؿ وأن
اإلطالن
ً
تؽقن الصقر والؽتابات يف إصار أداب آسالمقة مع التؼقد بؼقاطد الؾغة العربقة

الػصحك وبؿا يصدر مـ الجفات ذات العالقة فقؿا يخص الضقابط الشرطقة
لإلطالكات.
اكظر] :مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية .[ www.momra.gov.sa
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حققان ،أو صقر.
 -6يحرم تصقير الؿرأة ،أو شلء مـ جسدها يف اإلطالكات ،سقاء كان
اإلطالن متعؾ ًؼا لحاجات الؿرأة أو ٕٓ :ن الؿرأة طقرة ،ويف هذا إسؾقب إهاكة
.
ّ
وحط مـ كرامتفا ،وإغراء بالػساد والػاحشة
لفا،
 -9أن ٓ يؽقن لإلطالن طالقة بؿـاسبة أو أمر بدطل.
 ٓ -8يجقز مصاحبة اإلطالن بالؿقسقؼك وإغاين :لألدلة الشرطقة التل
تحرم ذلؽ.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع البصؼ ،أو إلؼاء
الؿخؾػات طؾك الطريؼ:


:

 م( 90/1/05/الئحة كظام الؿرور) :يحظر طؾك مستعؿؾل الطريؼ
البصؼ ،أو إلؼاء الؿخؾػات أ ًيا كان كقطفا طؾك الطريؼ العام.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع تشغقؾ الؿقسقؼك أو
األغاين طؾك متـ الطائرة مـ قبؾ الؿستفؾؽ بؿا يزطج الركاب:

 oم( 17/الالئحة التـػقذية لحؿاية الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة
الفقئة العامة لؾطقران الؿدين رقؿ  99-8وتاريخ 1431/8/1هـ ،بـاء طؾك
تـظقؿ الفقئة العامة لؾطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ
 33وتاريخ 1426/2/11هـ ،وكظام الطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار
مجؾس القزراء رقؿ  185وتاريخ 1426/7/17هـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل
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رقؿ م 77/وتاريخ 1426/7/18هـ) ٓ يستحؼ الؿستفؾؽ الذي يؼقم
بارتؽاب إفعال أتقة طؾك متـ صائرة مدكقة أي تعقيضات :أي تصرفات
شخصقة يـتج طـفا إزطاج بؼقة الركاب طؾك متـ الطائرة.
 :الديـ /اآلداب العامة/مـع الؽتابة أو الرسقم ،أو
تركق ب صقت ،أو وضع الفتات ،أو كؿاذج مجسؿة ،مخالػة لمداب العامة ،أو
وضع صقر الؿؿثؾقـ ،أو الؿغـقـ ،أو شخصقات الالطبقـ ،أو الؿصارطقـ ،أو
وضع دطاية مخالػة ،طؾك زجاج أو جسؿ الؿركبة:

 م( 99/1/05/الئحة الؿرور) ٓ يجقز وضع كتابة أو رسؿ أو أية
بقاكات أ خرى طؾك جسؿ السقارة ،أو أي جزء مـ أجزائفا ،غقر تؾؽ القاجبة
بحؽؿ الـظام أو الؾقائح ،كؿا ٓ يجقز استعؿال الؿركبات يف اإلطالن برتكقب
صقت هبا ،أو بقضع ٓفتات أو كؿاذج مجسؿة طؾك الؿركبة ،أو أي جزء
خارجل مـفا بلي شؽؾ مـ أشؽال الدطاية أو اإلطالن إٓ مقافؼة الجفة
الؿختصة.

( دلقؾ مخالػات أكشطة الـؼؾ البري( ))1مـ الؿخالػات ،التل يحظر

ارتؽاهبا يف سقارات إجرة العامة :تركقب أدوات أو مؾصؼات غقر مسؿقح هبا
داخؾ أو خارج الؿركبة.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع العبث بالؾغة العربقة يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر الدلقؾ يف مققع وزارة الـؼؾ.www.mot.gov.sa :
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الدطاية واإلطالن:

 م( 1/الـظام األساسل لؾحؽؿ) الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،دولة
إسالمقة ،ذات سقادة تامة ،ديـفا اإلسالم ،ودستقرها كتاب اهلل تعالك وسـة
رسقلف

 ،ولغتفا هل الؾغة العربقة..

 قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )242وتاريخ 1421 /11 /27هـ  ،الؿعدّ ل
لؾؿادة ( )15مـ ققاطد تـظقؿ لقحات الدطاية واإلطالن( :أن يؽقن اإلطالن
مـسجؿا مع طادات وتؼالقد البالد ،وأن تتالءم مادتف مع الذوق السؾقؿ ،وأن
ً
تؽقن الصقر والؽتابات يف إصار أداب اإلسالمقة ،مع التؼقد بؼقاطد الؾغة
العربقة الػصحك ،وبؿا يصدر مـ الجفات ذات العالقة فقؿا يخص الضقابط
الشرطقة لإلطالكات).
 م( :3/كظام إسؿاء التجارية) :يجب أن يتؽقن آسؿ التجاري مـ
ألػاظ طربقة ،أو معربة ،وأٓ يشتؿؾ طؾك كؾؿات أجـبقة ،ويستثـك مـ هذا
الحؽؿ أسؿاء الشركات إجـبقة الؿسجؾة يف الخارج ،والشركات ذات إسؿاء
العالؿقة الؿشفقرة ،والشركات ذات رأس الؿال الؿشرتك (الؿختؾطة) التل
يصدر بتحديدها قرار مـ وزير التجارة.
 :الديـ /اآلداب العامة /وجقب التزام الشركات
والؿمسسات األجـبقة وفروطفا بالؾغة العربقة يف مراسالتفا:
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 قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )266وتاريخ 1398/2/21هـ ألزم يف
مادتف إولك الشركات والؿمسسات إجـبقة وفروطفا ومؽاتبفا العامؾة طؾك
إقؾقؿ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،باستعؿال الؾغة العربقة يف مراسالهتا مع
الجفات الحؽقمقة ،وكص الؼرار يف بؼقة مقاده طؾك فرض طؼقبات طؾك مـ
يخالػ هذا الحؽؿ ..وجرى التلكقد طؾك هذا بإمر السامل رقؿ
/3ح 15351/وتاريخ 1411/6/21هـ ،وبإمر السامل رقؿ /3ح9574/
وتاريخ 1411/4/27هـ وبإمر السامل رقؿ /3م 10011/وتاريخ
1412/7/1هـ (.)1

 :الديـ /اآلداب العامة /وجقب تؼقد الؿعارض

االستفالكقة بالؿحافظة طؾك الؾغة العربقة (:)2


 ورد ضؿـ شروط الترخقص إلقامة الؿعارض االستفالكقة استـا ًدا إلك
قرار مـ مجؾس القزراء رقؿ ()679وتاريخ 1777/1/11هـ الؼاضل بتحقيؾ
الؾجـة الدائؿة لؾؿعارض والؿمتؿرات الؿشؽؾة باألمر السامل الؽريؿ
(/1697م ب) وتاريخ 1771/1/17هـ:
 oأن تؽقن الؾغة العربقة هل الؾغة الرسؿقة يف الؿعرض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر :السؾطة التـظقؿقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،د .محؿد بـ طبداهلل الؿرزوقل،
الشركة العربقة لألبحاث ،بقروت (ص.)133 :
(http://www.secb.gov.sa )2
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 oأن يتؿ تسؿقة الؿعرض بؿسؿك ٓئؼ ،ويتقافؼ مع الؾغة العربقة
الػصحك.
 :الديـ /اآلداب العامة /وجقب االلتزام باآلداب العامة
يف الؿؼاهل الشعبقة:

 يجب الحرص طؾك آلتزام بأداب العامة وف ًؼا ٕحؽام الشريعة
والتؼالقد السائدة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية] .م 15/الئحة الؿؼاهل الصادرة
مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية[ .
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع طرض الؼـقات الػضائقة
الؿخؾة باآلداب واألطراض يف الؿؼاهل الشعبقة:

 يؿـع مـ ًعا با ًتا طرض إرسال الؼـقات الػضائقة الؿخؾة بأداب
وإطراض] .م 11/الئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية
والؼروية[.
 :الديـ /اآلداب العامة /حظر اكتاج وكشر وطرض
وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخالػ
الـظام العام أو اآلداب العامة:

 اكظر :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر إكتاج وكشر
وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ
يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا يزيـ لف سؾق ًكا مخالػا لؾشرع أو الـظام العام أو
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أداب العامة ،أو يشجعف طؾك آكحراف.
 :الديـ /اآلداب العامة /حظر اكتاج ما مـ شلكف
الؿساس باآلداب العامة:

 اكظر :العرض /االتجار باألشخاص ،والؼقادة والدطارة  /حظر اكتاج
ما مـ شلكف الؿساس بحرمة الحقاة الخاصة ،أو إطداده ،أو إرسالف ،أو تخزيـف
طـ صريؼ الشبؽة الؿعؾقماتقة ،أو أحد أجفزة الحاسب ألل.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع إقامة الـدوات الشعرية،
والحػالت الغـائقة الؿخالػة لؾشرع ،أو األكظؿة الؿرطقة:

 إمر السامل رقؿ (  /5186م ب ) يف 1426/4/15هـ جاء يف
ديباجتف اإلشارة إلك الؼقاطد العامة والضقابط إلقامة الـدوات والؿحاضرات
الـسائقة والؿعارض وإسقاق الخقرية والـدوات الشعرية والحػالت ..والتل
وافؼت طؾقفا الؾجـة الؿشؽؾة بإمريـ رقؿ ( )8/742بتاريخ
1417/11/1هـ ورقؿ (/7ب )21866/بتاريخ 1424/5/9هـ والؿؽقكة
مـ وزارات (الداخؾقة ،والخارجقة ،والشمون اإلسالمقة ،والتجارة والصـاطة،
والثؼافة واإلطالم ،والشمون آجتؿاطقة) وتضؿـ إمر السامل أكف(:بالـسبة
لطؾبات إفراد والؿمسسات مـ داخؾ الؿؿؾؽة إلقامة الحػالت والؿعارض
فنن الؿقافؼة طؾك إقامتفا تقكؾ لقزاريت الداخؾقة والثؼافة واإلطالم).


التعؿقؿ رقؿ ( /2/11188ش ) يف 1413 /11/11-11هـ،
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الؿبؾغ بالتعؿقؿ رقؿ (2/26154 /29ش ) يف 1426/4/25هـ ،بشلن
ضقابط إقامة الحػالت والـدوات الشعرية كص طؾك أكف ( :طؾك الؿسمول
طـ الؼصر ،أو مـ يـقب طـف ،أن يؿـع إقامة أي حػؾ أو مـاسبة اجتؿاطقة
تؾؼك فقفا الخطب والؿحاضرات ،أو جؿع التربطات ،أو الحػالت الغـائقة،
يف غقر مـاسبات الزواج ،أو التصقير بلكقاطف ..إٓ بنذن مـ إمارة ،وٓ
يشؿ ؾ ذلؽ أخذ الؿقافؼة طؾك مـاسبات الزواج حقث إن الؼصر أققؿ ٕجؾ
ذلؽ ) (.)2()1
 :الديـ /اآلداب العامة  /وجقب تؼقد الؿعارض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر كص التعؿقؿقـ الؿذكقريـ يف ( مجؿقطة إحؽام والؿبادئ اإلدارية ) ،ص:
(.)3334
( )2صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (/118د/إ 24/لعام 1429هـ) يف الؼضقة رقؿ
(/6/315ق لعام 1428هـ) الؿصادق طؾقف مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ (/211
إ س 6/لعام 1431هـ) الؿتضؿـ رفض دطقى الؿدطقة ( )....ضد وزارة الداخؾقة –
إمارة مـطؼة الحدود الشؿالقة ) الؿتضؿـة مطالبتفا بالتعقيض طـ غؾؼ صالة
آحتػآت وإفراح الؿؿؾقكة لفا :إلقامتفا أمسقة شعرية طامة دون إذن مـ الجفات
الؿعـقة ،مؿا يعدّ مخالػة لؾتعؾقؿات الؿذكقرة أطاله ..وبذلؽ يؽقن إغالق الصالة
كظام ًقا ومقاف ًؼا لصحقح الـظام ،أما بالـسبة لألضرار التل تدطقفا الؿدطقة والؿرتتبة
طؾك اإلقػال فنكف طؾك فرض ثبقهتا تعترب الؿدطقة هل التل جـت طؾك كػسفا ،وما
أصاهبا كان بػعؾفا كتقجة لؿخالػة التعؾقؿات فتتحؿؾفا ] مجؿقطة إحؽام والؿبادئ
اإلدارية ،الصادر مـ ديقان الؿظالؿ ص [3334 :بتصرف واختصار.
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االستفالكقة بالؿحافظة طؾك الؼقؿ اإلسالمقة ،والضقابط الشرطقة ،واألكظؿة

الؿرطقة (:)1


 ورد ضؿـ شروط الترخقص إلقامة الؿعارض االستفالكقة استـا ًدا إلك
قرار مـ مجؾس القزراء رقؿ ()679وتاريخ 1777/1/11هـ الؼاضل بتحقيؾ
الؾجـة الدائؿة لؾؿعارض والؿمتؿرات الؿشؽؾة باألمر السامل الؽريؿ
(/1697م ب) وتاريخ 1771/1/17هـ:
 oأن يتؿ تسؿقة الؿعرض بؿسؿك ٓئؼ ،ويتقافؼ مع الؾغة العربقة
الػصحك.
 oالؿحافظة طؾك الؼقؿ اإلسالمقة والضقابط الشرطقة والتعؾقؿات
وإكظؿة العامة يف الؿؿؾؽة أثـاء تـػقذ الؿعرض .
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع كؾ ما مـ شلكف مخالػة
حؽؿا شرط ًقا:
العادات والتؼالقد ،التل ال تخالػ
ً

 م( 15/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :تحرص الدولة طؾك تقثقؼ أواصر
إسرة ،والحػاظ طؾك ققؿفا العربقة واإلسالمقة..الخ.
 اكظر :الـػس/حؼقق اإلكسان /وجقب احرتام إصباء والؿؿرضقـ
لحؼ اإلكسان ،ومراطاة العادات والتؼالقد.
 اكظر :الؿال /أحؽام متعؾؼة بالؿال ،والبقع ،والشراء  /الؿسابؼات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(http://www.secb.gov.sa )1

77

التجارية الؿحرمة.
 اكظر :اآلداب العامة /مـع اإلطالن طـ أمر محرم يف الؾقحات الدطائقة،
أو يتعارض مع العادات والتؼالقد.
 اكظر :اآلداب العامة /وجقب آلتزام بأداب العامة يف الؿؼاهل
الشعبقة.
 :الديـ /اآلداب العامة /وجقب التزام (محالت
التزيقـ الـسائل) بساطات العؿؾ ،والققت الؿحدد مـ وزارة العؿؾ:

 الؼقاطد التـػقذية لضقابط مؿارسة كشاط التزيقـ الـسائل الؿبـقة طؾك
قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )379وتاريخ 1730/1/18هـ :الؿادة الثامـة :طؾك
صاحب الترخقص االلتزام بؿا يؾل:
أن تؽقن أوقات العؿؾ يف الؿحؾ وف ًؼا لـظام العؿؾ ،طؾك أن ٓ تتجاوز فرتة
العؿؾ الساطة الحادية طشرة مسا ًء ،و ُيقضع لقحة خارجقة تقضح ساطات
العؿؾ.
 :الديـ /اآلداب العامة /مـع التعصب الرياضل:

] كص األمر السامل رقؿ  36708وتاريخ 1738/6/8هـ[ طؾك التلكقد
بتجـب كؾ ما يمدي إلك إثارة التعصب الرياضل ،أو كشر اإلساءات يف وسائؾ
اإلطالم الؿختؾػة وآبتعاد طـ كؾ ما يمدي إلك ذلؽ.
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اليفـــــــــظ:
 أوالً :االعتداء على اليفظ.
 ثاىيًا :حكوم اإلىطاٌ.
 ثالجا :إحلام الطسز باإلىطاٌ.
 زابعًا :الؿخة العامة.
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أوالً :االعتداء على اليفظ
 oمـع آطتداء طؿدً ا طؾك الـػس ،أو ما دون الـػس.
 oمـع اإليذاء الجسدي ،أو الـػسل ،أو الجـسل.
 oمـع استعؿال السالح ،أو إشفاره بؼصد آطتداء ،أو التفديد بف.
الحل يف الحػالت وإطراس ،أو حؿؾف يف
 oمـع استعؿال السالح
ّ
الشقارع ،والتجؿعات العامة.
 oمـع الدخقل إلك الؿـازل بؼصد آطتداء.
 oحظر تؼققد حرية إشخاص ،أو آطتداء طؾقفؿ بالضرب أو التعذيب.
 oمـع التػحقط يف الشقارع أو الؿقاديـ العامة.
 oحظر الصقد داخؾ الؿدن.
 oمـع بقع أو تربقة الحققاكات الؿػرتسة داخؾ إحقاء السؽـقة.
 oحظر تصـقع الؿتػجرات ،أو الؿػرقعات ،أو حقازهتا ،أو تصديرها...
الخ.
 oحظر تجاوز أكظؿة السقر ،أو الطريؼ.
 oمـع الحػر يف الشقارع.
خطرا
 oمـع الحؿقٓت الزائدة يف سقارات إجرة العامة ،التل تشؽؾ
ً
طؾك الؿسافريـ ،ومستخدمل الطرق.
 oمـع إطاقة الحركة طـد وققع الحقادث.
 oمـع وضع مطبات يف الطرق العامة.
 oحظر بقع اإلصارات الؿستعؿؾة.
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 :الـػس/االطتداء طؾك الـػس /مـع االطتداء طؿدً ا طؾك
الـػس ،أو ما دون الـػس:

 م( 96/الـظام إساسل لؾحؽؿ) تحؿل الدولة حؼقق اإلكسان ،وفؼ
الشريعة اإلسالمقة.
 م( 38/الـظام إساسل لؾحؽؿ) العؼقبة شخصقة ،وٓ جريؿة وٓ
طؼقبة إٓ بـا ًء طؾك كص شرطل ،أو كص كظامل ،وٓ طؼاب إٓ طؾك إطؿال
الالحؼة لؾعؿؾ بالـص الـظامل.

 ف( 9/الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ) الصادرة بؿقجب الؼرار
القزاري رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك أن آطتداء طؿدً ا
طؾك ما دون الـػس إذا كتج طـف زوال طضق ،أو تعطقؾ مـػعة أو جزء مـفا ،أو
إصابة مدة الشػاء مـفا تزيد طؾك خؿسة طشر يق ًما ،مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة
لؾتقققػ مالؿ يتـازل صاحب الحؼ الخاص.

 ف( 18/الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ) بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك أن آطتداء طؾك رجال
السؾطة العامة أثـاء مباشرتف مفام وضقػتف ،مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة
لؾتقققػ(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ الؿتفؿقـ بؿؼاومة رجال
السؾطة العامة ،وآطتداء طؾقفؿ .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 23/ص291 :
=
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 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /مـع اإليذاء الجسدي
أو الـػسل أو الجـسل(:)1

 م 3/مـ (كظام الحؿاية مـ اإليذاء الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل) رقؿ (م /
 )09وتاريخ 1737/11/10 :هـ :يجب طؾك كؾ مـ يطؾع طؾك حالة إيذاء
فقرا (.)2
اإلبالغ طـفا ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
وما بعدها[.

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،الؿتعؾؼة بنيذاء الغقر .اكظر] :مدوكة إحؽام
الؼضائقة ج 15/ص 177 :و  181و  183و  188و  196و  211و  219و  213و
 222و  227و .[ ...232
( )2طرفت ( الؿادة إولك مـ الـظام ) اإليذاء :بلكف كؾ شؽؾ مـ أشؽال آستغالل ،أو
إساءة الؿعامؾة الجسدية أو الـػسقة أو الجـسقة ،أو التفديد بف ،يرتؽبف شخص تجاه
متجاوزا بذلؽ حدود ما لف مـ وٓية طؾقف أو سؾطة أو مسمولقة أو بسبب
شخص آخر،
ً
ما يربطفؿا مـ طالقة أسرية أو طالقة إطالة أو كػالة أو وصاية أو تبعقة معقشقة .ويدخؾ
يف إساءة الؿعامؾة امتـاع شخص أو تؼصقره يف القفاء بقاجباتف أو التزاماتف يف تقفقر
شرطا أو كظا ًما
الحاجات إساسقة لشخص آخر مـ أفراد أسرتف أو مؿـ يرتتب طؾقف
ً

تقفقر تؾؽ الحاجات لفؿ.
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 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /مـع استعؿال السالح،
أو إشفاره بؼصد االطتداء ،أو التفديد بف(:)1

 ف( 19/الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ) بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك أن استعؿال أو إشفار
السالح الـاري بؼصد آطتداء أو التفديد بف ،مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة
لؾتقققػ.
 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /مـع استعؿال السالح
الحل يف الحػالت واألطراس ،أو حؿؾف يف الشقارع والتجؿعات العامة:
ّ

 الؿادة ( )71مـ كظام األسؾحة والذخائر ،الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ:
(م ) 70/وتاريخ 1796 / 9 / 90 :هـ:يعاقب بالسجـ مدة ٓ تتجاوز سـة
وبغرامة ٓ تزيد طؾك خؿسة آٓف ريال ،أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ ،كؾ مـ
ثبت ققامف بلي مؿا يليت:
أ -استعؿال السالح الؿرخص لف بحؿؾف واقتـائف يف غقر الغرض الؿرخص
لف بف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مؿـ أشفر السالح ،بؼصد آطتداء،
والرتويع .اكظر]:مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 24/ص ،312 :ج 27/ص.[176 :
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 الؿادة الثامـة مـ الالئحة التـػقذية لـظام األسؾحة والذخائر ،الصادر
بالؿرسقم مؾؽل رقؿ( :م ) 70/وتاريخ 1796 / 9 / 90 :هـ الؿعدلة بالؼرار
القزاري رقؿ  997833وتاريخ 1739/11/1هـ ٓ( :يجقز حؿؾ إسؾحة
داخؾ حدود الحرمقـ الشريػقـ ،والؿساجد ،وبالؼرب مـ الؿـاصؼ العسؽرية
أو البرتولقة ،وإماكـ والؿـاصؼ التل يعؾـ طـ طدم آقرتاب مـفا ،وٓ يجقز
حؿؾ السالح يف الدوائر الحؽقمقة والؿطارات والؿدارس ،والشقارع،
والتجؿعات العامة ،أو أثـاء آحتػآت الخاصة ،أو العامة ،كؿا ٓ يجقز حؿؾ
السالح بشؽؾ ضاهر )

.

 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس/مـع الدخقل إلك
الؿـازل بؼصد االطتداء(:)1

 ف 12/مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك أن اكتفاك حرمة الؿـازل
بالدخقل فقفا بؼصد آطتداء طؾك الـػس ،أو العرض ،أو الؿال ،مـ الجرائؿ
الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت أحؽام قضائقة ،بؿعاقبة بعض إشخاص ،مؿـ دخؾ الؿـزل بؼصد آطتداء.
اكظر ] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 27/ص. [215 :
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 :الـػس /حظر تؼققد حرية األشخاص ،أو االطتداء
طؾقفؿ بالضرب ،أو التعذيب:


 م( 36/الـظام األساسل لؾحؽؿ)ُ :تقفر الدولة إمـ لجؿقع مقاصـقفا
والؿؼقؿقـ طؾك إقؾقؿفا ،وٓ يجقز تؼققد تصرفات أحد ،أو تقققػف ،أو حبسف ،إٓ
بؿقجب أحؽام الـظام.
 م( 38/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :العؼقبة شخصقة ،وٓ جريؿة وٓ
طؼقبة إٓ بـا ًء طؾك كص شرطل ،أو كص كظامل ،وٓ طؼاب إٓ طؾك إطؿال
الالحؼة لؾعؿؾ بالـص الـظامل.

 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /مـع التػحقط( )1يف
الشقارع أو الؿقاديـ العامة(:)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1التػحقط هق :آكطالق بسرطة طالقة ،وبشؽؾ مػاجئ ،أو غقر مـتظؿ :بحقث تحدث
مزطجا ،وأي كقع مـ أكقاع الؼقادة بشؽؾ متفقر ،وخطر ٕجؾ
اإلصارات صق ًتا طال ًقا
ً
الؾعب ،وآستعراض ،أو سدّ الطقؼ ،وطرقؾة السقر.
( )2صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ الؿػحطقـ ،ومـفا :حؽؿ
قاضل الؿحؽؿة الجزائقة يف الدمام رقؿ  33411861وتاريخ 1433/9/3هـ
الؿصادق طؾقف مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ  341163وتاريخ 1434/1/4هـ،
الؿتضؿـ» ..الحؽؿ بسجـ أحد الؿػحطقـ شفريـ تحتسب مـفا مدة إيؼافف،
وتغــريؿف بدفــع مبؾــغ خؿســقـ ألــػ ريــال تدفــع لؾجفــة الؿختصــة ].مدوكة
إحؽام الؼضائقة ج 24/ص.[31 :
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 ف 19 /مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )9555وتاريخ 1730/6/15هـ كصت طؾك أن ..التػحقط ،أو ققادة
الؿركبة يف اتجاه معاكس لحركة السقر ،أو تجاوز إشارة الؿرور الضقئقة أثـاء
الضقء إحؿر ،إذا كت ج طـف وفاة أو زوال طضق ،أو تعطقؾ مـػعة أو جزء مـفا ،أو
إصابة مدة الشػاء مـفا تزيد طؾك خؿسة طشر يق ًما ،مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة
لؾتقققػ.

 م( 62/كظام الؿرور ،الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م 80/وتاريخ
1798/15/96هـ ،والئحتف التـػقذية الصادرة بؼرار وزير الداخؾقة رقؿ 9512
يف 1792/9/3هـ) ،كصت طؾك أن التػحقط يعدّ مخالػة مرورية ،ويعاقب
مرتؽب مخالػة التػحقط بالعؼقبات القاردة يف الـظام(.)1
 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /حظر الصقد داخؾ
الؿدن(:)2

( كظام صقد الحققاكات والطققر البرية الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
م 8/وتاريخ 1795/7/16هـ) كص طؾك:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أقر مجؾس القزراء إجراء تعديالت طؾك طؼقابات التػحقط القاردة يف كظام الؿرور.
( )2لؿا يشؽؾف الصقد داخؾ الؿدن مـ خطر طؾك أرواح الـاس ،فؼد أدرجت تحت مقضقع
(الـػس).
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 oم ٓ :7/يجقز الصقد داخؾ الؿدن والؼرى ،وٓ يف إماكـ ،وإوقات
التل يحظر فقفا ،وٓ بالقسائؾ الؿحظقر الصقد هبا ،وذلؽ وف ًؼا لؿا تحدده
الالئحة التـػقذية.
 oم :6/يعاقب كؾ مـ يخالػ أحؽام هذا الـظام بغرامة ٓ تزيد طـ
طشريـ ألػ ريال ،ويف حال تؽرار الؿخالػة يجقز مضاطػة الغرامة.
 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /مـع بقع ،أو تربقة
الحققاكات الؿػترسة داخؾ األحقاء السؽـقة(:)1

( كظام االتجار بالؽائـات الػطرية( )2الؿفددة باالكؼراض ومـتجاتفا
الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ (:م )2/وتاريخ  1791 / 3 / 6هـ).
الؿادة الثالثة :مع مراطاة ما تؼضل بف إكظؿة إخرى ،يحظر آتجار
بالؽائـات الػطرية أو بلي مـتج إٓ برتخقص مـ الفقئة ،وٓ يشؿؾ هذا الحظر
حققاكات الؿزرطة آقتصادية ،وكباتات الؿحاصقؾ الزراطقة ،كؿا ٓ يشؿؾ ذلؽ
الؽائـ الػطري أو الؿـتج الذي يتؿ الحصقل طؾقف لغرض البحث العؾؿل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لقحظ يف أوكة إخقرة :ققام البعض برتبقة إسقد ،والحققاكات الؿػرتسة ،داخؾ
خطرا طؾك الـاس ،فـاسب إدراجفا تحت مقضقع
البققت ،وإحقاء ،مؿا يشؽؾ
ً
(الـػس).
( )2طرفت الؿادة الثاكقة مـ ذات الـظام :الؽائـات الػطرية :أي حققان أو كبات فطري مفدد
بآكؼراض يعقش يف بقئتف الطبقعقة أو تحت إسر.
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 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /حظر تصـقع
الؿتػجرات ،أو الؿػرقعات( ،)1أو حقازتفا ،أو تصديرها ،أو استقرادها ،أو
بقعفا ،أو استعؿالفا ..الخ (:)2

( كظام الؿتػجرات والؿػرقعات الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ :م38/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يؼصد بإلػاظ والعبارات أتقة  -أيـؿا وردت يف هذا الـظام  -الؿعاين الؿبقـة أمامفا،
ما لؿ يؼتض السقاق خالف ذلؽ:
أ  -الؿتػجرات :مركب أو خؾقط كقؿقائل يتحقل بسرطة هائؾة طـ صريؼ التػاطؾ
الؽقؿقائل – طـد تعرضف لؿمثر خارجل– إلك كؿقات مـ الغاز ودرجة حرارة مرتػعة
وضغط كبقر ،معطقة ققة محطؿة لؽؾ ما حقلفا.
ب -الؿػرقعات :مركب أو خؾقط كقؿقائل تعد إلحداث فرقعة صقتقة تؽقن
مصحقبة هبآت ،أو أشؽال ضقئقة أو دخاكقة ،مثؾ( :إلعاب الـارية الؿضقئة ،أو
الدخاكقة ،الؿعدة لالستخدام يف الؿفرجاكات والؿـاسبات)] .اكظر :الؿادة إولك مـ
كظام الؿتػجرات والؿػرقعات الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ :م 38/وتاريخ/ 28 :
 1428 / 4هـ[.
( )2صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (/161د/إ 5/لعام 1431هـ يف الؼضقة آبتدائقة رقؿ
/1/4534ق لعام 1431هـ الؿصادق طؾقف مـ آستئـاف برقؿ /39إس 4/لعام
1432هـ) الؿتضؿـ إلزام الؿدطك طؾقفا ....بلن تدفع لؾؿدطل ( ).....مبؾ ًغا وقدره
( )123821مائة وثالثة وطشرون أل ًػا وثؿاكؿائة وواحد وطشرون ً
تعقيضا طـ
ريآ،
ً
ققؿة إضرار التل حصؾت طؾك الشققل محؾ الدطقى وذلؽ كتقجة وققع اكػجار أثـاء
ققام الجفة الؿدطك طؾقفا بنتالف حاويتقـ مـ إلعاب الـارية] .اكظر :مجؿقع
إحؽام والؿبادئ اإلدارية ص.[ 1712 :
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وتاريخ 1798 / 7 / 98 :هـ) كص يف (الؿادة الرابعة) طؾك :حظر صـع
الؿتػجرات ،والؿػرقعات ،أو حقازهتا ،أو تصديرها ،أو استقرادها ،أو بقعفا ،أو
استعؿالفا ،أو تداولفا ،أو كؼؾفا ،أو تخزيـفا ،أو إتالففا ،أو التدريب طؾقفا ،إٓ
بتصريح مـ القزارة وفؼا ٕحؽام هذا الـظام وٓئحتف.
 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /حظر تجاوز أكظؿة
السقر ،أو الطريؼ(:)1


 ف 17 /مـ (الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )9555وتاريخ 1730/6/15هـ) كصت طؾك :أن حقادث السقر أثـاء
ققادة الؿركبة تحت تلثقر الؿسؽر أو الؿخدر أو الؿمثر العؼؾل ،أو التػحقط ،أو
ققادة الؿركبة يف اتجاه معاكس لحركة السقر ،أو تجاوز إشارة الؿرور الضقئقة
أثـاء الضقء إحؿر ،إذا كتج طـف وفاة أو زوال طضق ،أو تعطقؾ مـػعة أو جزء
مـفا ،أو إصابة مدة الشػاء مـفا تزيد طؾك خؿسة طشر يق ًما ،مـ الجرائؿ الؽبقرة

الؿقجبة لؾتقققػ.

 م( 05/كظام الؿرور) الطريؼ لؾجؿقع ،وتجب مراطاة أخريـ مـ
مستخدمقف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ متجاوزي أكظؿة السقر.
اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 11/ص 5 :وما بعدها[.
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 مٓ( 17/1/05/ئحة كظام الؿرور) ٓ يجقز التعؾؼ بلجزاء الؿركبة
الخارجقة ،أو الصعقد إلك أي مركبة أو الـزول مـفا وهل يف حال السقر.
 مٓ( 4/18/1/05/ئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك سائؼل الؿركبات:
كؼؾ أشخاص يف صـدوق السقارة (الشـطة) أو أي مؽان خارج هقؽؾفا.
 مٓ( 5/18/1/05/ئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك سائؼل الؿركبات
غسؾ الؿركبات طؾك الطريؼ العام.
 مٓ( 1/21/1/05/ئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك أصحاب
الشاحـات :كؼؾ الركاب طؾك الشاحـات أو الؿركبات غقر الؿخصصة لـؼؾ
الركاب.
 مٓ( 31/1/05/ئحة كظام الؿرور) ٓ يجقز استعؿال الؿركبات يف
مقاكب خاصة أو طؾك شؽؾ تجؿعات :إٓ بنذن مسبؼ مـ إدارة الؿرور ،وٓ
يجقز السؿاح هبذه التجؿعات والؿقاكب إذا أدت إلك إقالق راحة العامة
لقال.
وخاصة ً
 مٓ( 41/1/05/ئحة كظام الؿرور) يحظر سقر الدراجات يف
مجؿقطات مرتاصة بؾ فرادى ،وخؾػ بعضفؿ البعض محاذيـ لؾجاكب إيؿـ
مـ الطريؼ.
 مٓ( 45/1/05/ئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك سائؼل الدراجات
السقر يف وسط الطريؼ أو يساره.
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 م( 00/كظام الؿرور) طؾك الؿشاة السقر يف إماكـ الؿخصصة لفؿ.
 م( 06/كظام الؿرور) يحظر تجاوز حافالت الـؼؾ الؿدرسل طـد تققػفا
لؾتحؿقؾ أو التـزيؾ.
 م( 09/كظام الؿرور) يجب طؾك قائدي الؿركبات ،وركاهبا استخدام
أحزمة إمان ،والؿؼاطد الؿخصصة لألصػال أثـاء السقر طؾك الطريؼ.
 مٓ( 3/09/ئحة كظام الؿرور) يؿـع مـ ًعا با ًتا إركاب إصػال الذيـ
تؼؾ أطؿارهؿ طـ طشر سـقات يف الؿؼعد إمامل لؾسقارة إٓ يف حالة طدم
وجقد مؼعد خؾػل بالسقارة.
 م( 08/كظام الؿرور) يجب طؾك قائدي الدراجات ألقة ومرافؼقفؿ
ارتداء خقذة لؾرأس بنحؽام أثـاء الؼقادة.
 مٓ( 2/08/ئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك قائدي الدراجات ألقة
إركاب أي شخص مالؿ يؽـ سـف قد تجاوز ()16سـة ،وكان لف مؽان مـاسب
لؾجؾقس ،بحقث يؽقن الراكب بـػس اتجاه الؼائد مع اشرتاط تقفر طقامؾ
السالمة بالدراجة ولبس الخقذة.
 مٓ( 2/08/ئحة كظام الؿرور) يؿـع الركقب الجاكبل طؾك الدراجات
ألقة ،ويؾزم سائؼقفا بؾبس الخقذات ،كؿا يجب إلزامفؿ بقضع ما يحؿل
القديـ والرجؾقـ.
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 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /مـع الحؿقالت الزائدة
خطرا طؾك الؿسافريـ ،ومستخدمل
يف سقارات األجرة العامة ،التل تشؽؾ
ً
الطرق:

:



( دلقؾ مخالػات أكشطة الـؼؾ البري( ))1مـ الؿخالػات ،التل يحظر
ارتؽاهبا يف مؽاتب تلجقر سقارات إجرة العامة :تجاوز إحؿال وإوزان
الـظامقة لؾشاحـة.
 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /مـع إطاقة الحركة طـد
وققع الحقادث:


:

 م( 1/63/كظام الؿرور والئحتف) :يجقز تحريؽ الؿركبة طـد وققع
خطرا طؾك
الحقادث يف حالة الضرورة طـدما يؽقن مققع الؿركبة يشؽؾ
ً
السالمة العامة أو طرقؾة حركة السقر ،أو إذا كان الحادث بسق ًطا وواضح الؿعالؿ
واتػؼ إصراف طؾك كقػقة وققطف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر الدلقؾ يف مققع وزارة الـؼؾwww.mot.gov.sa :
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 :الديـ /اآلداب العامة /مـع وضع مطبات يف الطرق
العامة:
:



 م ٓ 47/1/05/يجقز وضع مطبات اصطـاطقة أو ما شاهبفا أو ما يعقؼ
اكسقاب حركة السقر طؾك الطرق العامة إٓ بؿقافؼة الجفات الؿختصة.
 :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /حظر بقع اإلصارات
الؿستعؿؾة ،لؿا تشؽؾف مـ خطر طؾك حقاة الـاس:
:



تعؿقؿا لؽافة إماكات
 أصدرت وزارة الشئقن البؾـدية والؼروية
ً
والبؾديات يؼضل بالتلكقد طؾك مـع بقع اإلصارات الؿستعؿؾة ،و تشديد الرقابة
الؿقداكقة طؾك محالت بقع واستبدال اإلصارات الؿستعؿؾة ،والسقئة التل اكتفت
صالحقة استخدامفا حػا ًضا طؾك سالمة الؿقاصـقـ] .الؿصدر :مققع وزارة
الشمون البؾدية والؼروية[()1

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شفرت وزارة التجارة والصـاطة طؾك حساهبا الرسؿل طؾك صػحة التقاصؾ
( ّ )1
آجتؿاطل «تقيرت» بؿخالػة غش تجاري لؿعرض بقع إصارات سقارات يف مـطؼة
الرياض الغرابل شارع إكباري ،وذلؽ طؾك خؾػقة طرضفا وحقازهتا إصارات مستعؿؾة
ومـتفقة الصالحقة طائدة لؿعرض ...:وشؿؾت العؼقبة الؿػروضة غرامة مالقة ،وكشر
الحؽؿ يف صحقػتقـ ،وطؾك كػؼة الؿعرض  .وأشار مققع وزارة التجارة والصـاطة إلك
أن رقؿ قرار الحؽؿ  /211د /ج 2 /لعام 1433هـ(.اكظر :الؿالحؼ).
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ثاىيًا :حكوم اإلىطاٌ
 oحؼقق ذوي االحتقاجات الخاصة:
 oحؼقق ذوي آحتقاجات الخاصة يف إماكـ العامة.
 oحؼقق ذوي آحتقاجات الخاصة يف السػر طرب الطائرة.
 oحؼقق ذوي آحتقاجات الخاصة يف مـع فصؾ التقار الؽفربل.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق ذوي االحتقاجات
الخاصة  /حؼقق ذوي االحتقاجات الخاصة يف األماكـ العامة:


 م( 26 /الـظام إساسل لؾحؽؿ) :تحؿل الدولة حؼقق اإلكسان ،وفؼ
الشريعة اإلسالمقة.
 كصت ٓئحة آشرتاصات الخاصة بالخدمات البؾدية الؿتعؾؼة بالؿعاققـ
طؾك :تقفقر الخدمات الخاصة بالؿعاققـ ،كؿقاقػ مخصصة لفؿ ومزالج أمام
الؿساجد والؿحالت التجارية ،ودورات مقاه خاصة هبؿ(.)1
 م( 7/الالئحة الؿـظؿة لؿؿارسة كشاط سقارات إجرة الخاصة) :طؾك
الؿـشلة التلكقد طؾك السائؼ بـــ« :مساطدة ذوي آحتقاجات الخاصة طـد ركقب
السقارة والـزول مـفا قدر اإلمؽان».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1آشرتاصات الخاصة بالخدمات البؾدية الؿتعؾؼة بالؿعاققـ -طؿقؿ رقؿ /7هـ1412/
تاريخ 1412/1/21هـ ،والؿتضؿـة :آشرتاصات والؿعايقر الػـقة التل هتدف إلك
تقفقر أفضؾ الخدمات لؾؿعاققـ .ومـفا:
 -1مراطاة أن تتضؿـ أكظؿة البـاء والتصامقؿ الؿعؿارية طؾك آشرتاصات الؽافقة التل
تقسر لؾؿعاق آستػادة مـ الخدمات الؿحقطة بف .
 -2تقجقف إماكات والبؾديات بلخذ آحتقاجات العامة والضرورية لؾؿعاققـ بعقـ
آطتبار طـد تـػقذ مشاريعفا أو تطقيرها .
-3

تؿؽقـ الؿعاققـ مـ الؿشاركة يف الحقاة آجتؿاطقة ودمجفؿ فقفا بحقث يساهؿقن

يف تـؿقة الؿجتؿع الذي يعقشقن فقف .
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق ذوي االحتقاجات
الخاصة  /حؼقق ذوي االحتقاجات الخاصة يف السػر طبر الطائرة:


م( 2/الالئحة التـػقذية لحؿاية الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة الفقئة
العامة لؾطقران الؿدين رقؿ  22-8وتاريخ 1731/8/1هـ ،بـاء طؾك تـظقؿ
الفقئة العامة لؾطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 33
وتاريخ 1796/9/11هـ ،وكظام الطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس
القزراء رقؿ  180وتاريخ 1796/9/19هـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
م 77/وتاريخ 1796/9/18هـ )  ٓ -1يجقز لؾـاقؾ الجقي أن يرفض إركاب
الؿستفؾؽ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة مالؿ يؽـ ذلؽ لدواطل إمـ
والسالمة طؾك متـ الطائرة أو الحػاظ طؾك صحة الؿستفؾؽ.
 -2طؾك الـاقؾ الجقي ومشغؾل الؿطارات ومؼدمل خدمات الؿـاولة
إرضقة مراطاة احتقاجات الؿستفؾؽقـ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة بؿا يف
ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر:
أ -تقفقر الؽراسل الؿتحركة والعالمات اإلرشادية القاضحة أثـاء صعقد
الطائرة والـزول مـفا.
ب -تقفقر خدمة الصعقد إلك الطائرة والـزول مـفا مجاكا دون مؼابؾ مـ
قبؾ شركة الؿـاولة إرضقة.
ت -طؾك الـاقؾ الجقي اتخاذ اإلجراءات الؽػقؾة إلطالم ذوي آحتقاجات
الخاصة (خاصة يف حالة فؼدان البصر أو الصؿؿ) طـ مقاطقد الرحالت أو
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إلغائفا أو تلخقرها ،ويتحؿؾ الـاقؾ الجقي مسمولقة طدم الؼقام بذلؽ.
ث -بذل الرطاية الالزمة التل يحتاجفا الؿستفؾؽ أثـاء إلغاء أو تلخقر
الرحالت أو تغققر مسارها.
ج -يف حال رفض إركاب الؿستفؾؽ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة بعد
إصدار التذاكر لف أو التؼصقر يف تؼديؿ الخدمات الالزمة لف مـ قبؾ الـاقؾ
الجقي أو مشغؾل الؿطارات أو مؼدمل خدمات الؿـاولة إرضقة ،فنن طؾقفؿ
تؼديؿ مربراهتؿ خالل (خؿسة أيام) مـ تاريخ رفض تؼديؿ الخدمة أو مـ تاريخ
طؾؿ الفقئة برفض تؼديؿ الخدمة أو التؼصقر يف أدائفا ،وإٓ اطترب ذلؽ إقرارا
باستحؼاق الؿستفؾؽ الؿعـل لؾتعقيضات الالزمة بؿقجب هذه الالئحة.
يعقض الؿستفؾؽ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة طـد رفض اإلركاب
ح-
ّ
بعد إصدار التذاكر لف أو التؼصقر يف أداء الخدمة أو تقفقر الؿرافؼ الالزمة مـ
قبؾ مشغؾل الؿطارات بؿا يعادل ( )%211مـ ققؿة إجؿالل تذكرة السػر
باإلضافة إلك استحؼاقات رفض اإلركاب القاردة يف هذه الالئحة.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق ذوي االحتقاجات
الخاصة  /حؼقق ذوي االحتقاجات الخاصة يف مـع فصؾ التقار الؽفربل:


 م( 00/دلقؾ تؼديؿ الخدمة الؽفربائقة ،الصادر مـ هقئة تـظقؿ الؽفرباء
واإلكتاج الؿزدوج بؼرار معالل هقئة تـظقؿ الؽفرباء واإلكتاج الؿزدوج رقؿ
( )9/29وتاريخ 1730/8/90هـ) :يجب طؾك مؼدم الخدمة ضؿان
استؿرارية الخدمة الؽفربائقة لؾؿستفؾؽقـ مـ ذوي آحتقاجات الؿاسة
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لؾؽفرباء قدر اإلمؽان ،وطـد وجقد الحاجة الضرورية لػصؾ الخدمة الؽفربائقة
بشؽؾ مجدول وممقت يؼقم مؼدم الخدمة بنبالغ الؿستفؾؽ مـ ذوي
آحتقاجات الؿاسة لؾؽفرباء قبؾ فصؾ الخدمة الؽفربائقة بؿدة ٓ تؼؾ طـ ()5
خؿسة أيام طؿؾ ،وذلؽ طـ صريؼ خطاب أو رسالة جقال أو أي صريؼة أخرى
تضؿـ إطالم الؿستفؾؽ بذلؽ ،ويجب طؾك مؼدم الخدمة آحتػاظ بؿا يثبت
استالم الؿستفؾؽ البالغ.
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حكوم الطفل
 oوجقب آلتزام بحػظ حؼقق الطػؾ
 oحظر إيذاء الطػؾ
 oحظر تعريض الطػؾ لألخطار
 oحظر تشغقؾ الطػؾ قبؾ سـ الخامسة طشرة ،أو تؽؾقػف بلطؿال قد تضر
بسالمتف ،أو بصحتف البدكقة أو الـػسقة ..الخ
 oحظر استغالل الطػؾ جـس ًقا ،أو الؿتاجرة بف يف اإلجرام أو التسقل.
 oحظر استخدام الطػؾ يف أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة ،أو الؿمثرات
العؼؾقة.
 oحظر بقع الدخان لؾطػؾ ،أو استخدامف يف شرائف ،أو الدطاية لف.
 oحظر استقراد ألعاب الطػؾ أو الحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائر ،أو
أي أداة مـ أدوات التدخقـ.
 oمـع ألعاب الطػؾ الؿخالػة لؾضقابط الشرطقة ،والؿعايقر الصحقة
والبقئقة والثؼافقة ووسائؾ السالمة.
 oحظر طرض الؿشاهد التل تشجع الطػؾ طؾك التدخقـ.
 oحظر التدخقـ أثـاء وجقد الطػؾ.
 oحظر إكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو
مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا يزيـ لف سؾق ًكا مخالػا لؾشرع
أو الـظام العام أو أداب العامة ،أو يشجعف طؾك آكحراف.
111

 oحظر مشاركة الطػؾ يف السباقات والـشاصات الرياضقة أو الرتفقفقة التل
تعرض سالمتف أو صحتف لؾخطر.
 oواجب القالديـ تجاه الطػؾ.
 oواجب الجفات يف مراطاة مصؾحة الطػؾ.
 oوجقب اإلبالغ طـ كؾ ما مـ شلكف إلحاق الضرر بالطػؾ.
 oوجقب اإلبالغ طـ الؾؼطاء.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان/حؼقق الطػؾ /وجقب
االلتزام بحػظ حؼقق الطػؾ(:)1

 م 9/مـ كظام (حؿاية الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)17/
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ
 oالتلكقد طؾك ما قررتف الشريعة اإلسالمقة ،وإكظؿة وآتػاققات الدولقة
التل تؽقن الؿؿؾؽة صر ًفا فقفا والتل تحػظ حؼقق الطػؾ وتحؿقف مـ كؾ أشؽال
اإليذاء واإلهؿال.
 oحؿاية الطػؾ مـ كؾ أشؽال اإليذاء واإلهؿال ومظاهرهؿا التل قد
يتعرض لفا يف البقئة الؿحقطة بف (الؿـزل أو الؿدرسة أو الحل أو إماكـ العامة
أو دور الرطاية والرتبقة أو إسرة البديؾة أو الؿمسسات الحؽقمقة وإهؾقة أو
ٍ
شخص لف وٓية طؾك الطػؾ أو سؾطة أو
ما يف حؽؿفا) ،سقاء وقع ذلؽ مـ
مسمولقة أو لف بف طالقة بلي شؽؾ كان ،أو مـ غقره.
 oضؿان حؼقق الطػؾ الذي تعرض لإليذاء واإلهؿال :بتقفقر الرطاية
الالزمة لف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،الؿتعؾؼة بلحؽام الحضاكة ،والـػؼة لؾؿحضقن.
اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 11/ص 159 :وما بعدها و ج 12 /ص 5 :وما
بعدها [.
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 oكشر القطل بحؼقق الطػؾ وتعريػف هبا ،وبخاصة ما يرتبط بحؿايتف مـ
اإليذاء واإلهؿال.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر إيذاء
الطػؾ:

 م 3/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
إهؿاال تعرض الطػؾ ألي مؿا يلتل:
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يعد إيذاء أو
ً
 -1إبؼاؤه دون سـد طائؾل.
 -9طدم استخراج وثائؼف الثبقتقة ،أو حجبفا ،أو طدم الؿحافظة طؾقفا.
 -3طدم استؽؿال تطعقؿاتف الصحقة القاجبة.
 -7التسبب يف اكؼطاطف طـ التعؾقؿ.
 -0وجقده يف بقئة قد يتعرض فقفا لؾخطر.
 -6سقء معامؾتف.
 - 9التحرش بف جـسقا ،أو تعريضف لالستغالل الجـسل.
 - 8استغاللف ماديا ،أو يف اإلجرام ،أو يف التسقل.
 - 2استخدام الؽؾؿات الؿسقئة التل تحط مـ كرامتف أو تمدي إلك تحؼقره.
 - 15تعريضف لؿشاهد مخؾة بإدب ،أو إجرامقة ،أو غقر مـاسبة لسـف.
 - 11التؿققز ضده ٕي سبب طرقل ،أو اجتؿاطل ،أو اقتصادي.
 - 19التؼصقر الب ّقـ الؿتقاصؾ يف تربقتف ورطايتف.
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 - 13السؿاح لف بؼقادة الؿركبة دون السـ الـظامقة.
 - 17كؾ ما يفدد سالمتف أو صحتف الجسدية أو الـػسقة.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر
تعريض الطػؾ لألخطار:

 كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ:
معرضا لخطر آكحراف يف أي مؿا يليت:
الؿادة الرابعةُ :يعد الطػؾ
ً
 - 1مؿارسة التسقل أو أي طؿ ٍؾ غقر مشروع.
 - 9خروجف طـ سؾطة إبقيـ أو مـ يؼقم طؾك رطايتف.
 - 3اطتقاده طؾك الفرب مـ البقت أو مـ الؿمسسات الرتبقية أو اإليقائقة.
 - 7اطتقاده طؾك الـقم يف أماكـ غقر معدة لإلقامة أو الؿبقت.
 - 0تردده طؾك إماكـ الؿشبقهة أخالققا أو اجتؿاطقا ،أو إماكـ غقر
الؿـاسبة لسـف ،أو مخالطتف الؿتشرديـ أو الػاسديـ.
 - 6ققامف بلطؿال تتصؾ بالدطارة أو الػسؼ أو الؼؿار أو الؿخدرات أو
كحقها ،أو ققامف بخدمة مـ يؼقمقن هبا.
الؿادة الخامسة :لؾطػؾ  -يف جؿقع إحقال  -أولقية التؿتع بالحؿاية
والرطاية واإلغاثة.
الؿادة السادسة :لؾطػؾ الحؼ يف الحؿاية مـ كؾ أشؽال اإليذاء أو اإلهؿال.
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الؿادة السابعة :لؾطػؾ الذي ٓ تتقافر لف بقئة طائؾقة مـاسبة ،قد يتعرض فقفا
لإليذاء أو اإلهؿال :الحؼ يف الرطاية البديؾة مـ خالل ما يليت:
 - 1إسرة الحاضـة التل تتقلك كػالتف ورطايتف.
 - 9ممسسات الرطاية آجتؿاطقة الحؽقمقة أو إهؾقة أو الخقرية ،إذا لؿ
تتقافر أسرة حاضـة ،وتحدد الالئحة الضقابط الالزمة لذلؽ.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر تشغقؾ
الطػؾ قبؾ سـ الخامسة طشرة ،أو تؽؾقػف بلطؿال قد تضر بسالمتف ،أو بصحتف
البدكقة أو الـػسقة ..الخ:

 م 8/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :دون اإلخالل بؿا ورد يف كظام العؿؾُ ،يحظر
تشغقؾ الطػؾ قبؾ بؾقغف سـ الخامسة طشرة ،كؿا يحظر تؽؾقػف بلطؿال قد تضر
بسالمتف أو بصحتف البدكقة أو الـػسقة ،أو استخدامف يف إطؿال العسؽرية أو
الـزاطات الؿسؾحة.
 م( 169/كظام العؿؾ) ال يجقز تشغقؾ أي شخص لؿ يتؿ الخامسة
السـ
طشرة مـ طؿره ،وال يسؿح لف بدخقل أماكـ العؿؾ ،ولؾقزير أن يرفع هذه
ّ
يف بعض الصـاطات ،أو الؿـاصؼ ،أو بالـسبة لبعض فئات األحداث بؼرار مـف.
ويجقز لؾقزير أن يسؿح بتشغقؾ أو طؿؾ إشخاص الذن ترتاوح أطؿارهؿ ما
بقـ ( ) 15-13سـة يف أطؿال خػقػة يراطك فقفا :أٓ يحتؿؾ أن تؽقن ضارة
بصحتفؿ ،أو كؿقهؿ ،وأ ّ
ٓ تعطؾ مقاضبتفؿ يف الؿدرسة واشرتاكفؿ يف برامج
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التقجقف أو التدريب لؿفـل ،وٓ تضعػ قدرهتؿ طؾك آستػادة مـ التعؾقؿ الذي
يتؾؼقكف.
 م( 163/كظام العؿؾ) يحظر تشغقؾ األحداث أثـاء فترة مـ الؾقؾ ،ال
تؼؾ طـ اثـتل طشرة ساطة متتالقة؛ إال يف الحاالت التل يحددها القزير بؼرار مـف.
تشغقال فعؾ ًقا أكثر مـ
ً
 م( 167/كظام العؿؾ) ٓ يجقز تشغقؾ إحداث
ست ساطات يف الققم القاحد ٓئر شفقر السـة ،طدا شفر رمضان :فقجب أٓ
ّ
تزيد ساطات العؿؾ الػعؾقة فقف طـ أربع ساطات ..وٓ يجقز تشغقؾ إحداث
يف أيام الراحة إسبقطقة ،أو يف أيام إطقاد ،والعطالت الرسؿقة ،واإلجازة
السـقية ،وٓ تسري طؾقفؿ آستثـاءات التل كصت طؾقفا الؿاة ( )116مـ هذا
الـظام.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر
استغالل الطػؾ جـس ًقا ،أو الؿتاجرة بف يف اإلجرام أو التسقل(:)1

 م 2/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر استغالل الطػؾ جـسقا ،أو تعريضف ٕشؽال
آستغالل الجـسل ،أو الؿتاجرة بف يف اإلجرام أو التسقل.
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رب أسرة ،لرتكف أوٓده يؿتفـقن التسقل .اكظر] :مدوكة
( )1صدر حؽؿ قضائل طؾك ّ
إحؽام الؼضائقة ج 24/ص.[333 :
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر
استخدام الطػؾ يف أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة ،أو الؿمثرات العؼؾقة:

 م15/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر استخدام الطػؾ يف أماكـ إكتاج الؿقاد
الؿخدرة أو الؿمثرات العؼؾقة أو تداولفا بلي شؽؾ مـ إشؽال.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر بقع
الدخان لؾطػؾ ،أو استخدامف يف شرائف ،أو الدطاية لف:

 م 11/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)17/
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر أن يباع لؾطػؾ التبغ ومشتؼاتف وغقره مـ
الؿقاد التل تضر بسالمتف ،وكذلؽ يحظر أن يستخدم يف شرائفا أو أماكـ إكتاجفا
أو بقعفا أو الدطاية لفا.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر
استقراد ألعاب الطػؾ أو الحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائر ،أو أي أداة مـ
أدوات التدخقـ:

 م 11/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)17/
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر استقراد وبقع ألعاب الطػؾ أو الحؾقى
الؿصـعة طؾك هقئة سجائر أو أي أداة مـ أدوات التدخقـ.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /مـع ألعاب
الطػؾ الؿخالػة لؾضقابط الشرطقة ،والؿعايقر الصحقة والبقئقة والثؼافقة ووسائؾ
السالمة:

 م 95/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)14/
وتاريخ 1436 / 2 / 3 :هـ :طؾك الجفات ذات العالقة وضع معايقر جقدة
شامؾة ٕلعاب إصػال الؿصـعة محؾقا أو الؿستقردة ،بحقث تؽقن مطابؼة
لؾؿقاصػات والؿعايقر الصحقة والبقئقة والثؼافقة ،ووسائؾ السالمة ،وغقر
مخالػة لؾضقابط الشرطقة.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر طرض
الؿشاهد التل تشجع الطػؾ طؾك التدخقـ:

 م 11/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)17/
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر طرض الؿشاهد التل تشجع الطػؾ طؾك
التدخقـ.
 :الـػس/حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر
التدخقـ أثـاء وجقد الطػؾ:

 م 11/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)17/
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ:يحظر التدخقـ أثـاء وجقد الطػؾ.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر إكتاج
وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف
لؾطػؾ يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا يزيـ لف سؾق ًكا مخالػا لؾشرع أو الـظام العام
أو اآلداب العامة ،أو يشجعف طؾك االكحراف:

 م 19/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)17/
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر إكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي
مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا
يزيـ لف سؾقكًا مخال ًػا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة أو الـظام العام أو أداب
العامة ،أو يؽقن مـ شلكف تشجقعف طؾك آكحراف.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر
مشاركة الطػؾ يف السباقات والـشاصات الرياضقة أو الترفقفقة التل تعرض
سالمتف أو صحتف لؾخطر:

 م 13/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)17/
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر مشاركة الطػؾ يف السباقات والـشاصات
الرياضقة أو الرتفقفقة التل تعرض سالمتف أو صحتف لؾخطر.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /واجب
القالديـ تجاه الطػؾ:

 م 10/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ( :م)14/
وتاريخ 1436 / 2 / 3 :هـ:
 oيعد والدا الطػؾ  -أو أحدهؿا ،أو مـ يؼقم طؾك رطايتف  -مسمولقـ يف
حدود إمؽاكاهتؿا الؿالقة وقدراهتؿا طـ تربقتف وضؿان حؼققف ،والعؿؾ طؾك
تقفقر الرطاية لف ،وحؿايتف مـ اإليذاء واإلهؿال.
 oتتخذ الجفات ذات العالقة التدابقر الالزمة لضؿان التزام والدي الطػؾ
 أو مـ يؼقم طؾك رطايتف  -بتحؿؾ مسمولقاهتؿا تجاهف ،وحػظ حؼققف،وحؿايتف مـ اإليذاء واإلهؿال.
 oيف حالة اكػصال القالديـ ،يضؿـ لؾطػؾ حؼ الزيارة وآتصال بلي
مـفؿا :ما لؿ تؼتض مصؾحتف غقر ذلؽ.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /واجب
الجفات يف مراطاة مصؾحة الطػؾ:

 م 16/18،19،12/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل
رقؿ ( :م  ) 17 /وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ:
 oالؿقاد (16و19و18و )12كصت :طؾك جؿقع الجفات مراطاة مصؾحة
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الطػؾ يف جؿقع اإلجراءات التل تتخذ يف شلكف ..واتخاذ تدابقر الرطاية
بدور بـ ٍ
ٍ
ّاء وفاط ٍؾ يف مجال الققاية واإلرشاد
واإلصالح الؿـاسبة ..والؼقام
الصحل والتقطقة بحؼقق الطػؾ ..ودطؿ كظام الصحة الؿدرسقة ..وضؿان حؼ
الطػؾ يف الحصقل طؾك التعؾقؿ الؿـاسب لسـف ..والققاية مـ إصابة الطػؾ
بإمراض الؿعدية والخطقرة ..وتلمقـ الطػؾ مـ اإلصابات الـاتجة مـ حقادث
الؿركبات وغقرها ..ووقاية الطػؾ مـ خطر التؾقث البقئل ..ورفع معاكاة
إصػال الذيـ يعقشقن يف ضروف صعبة ،كإصػال الؿتـازع طؾقفؿ ،وأصػال
الشقارع والؿشرديـ ،وضحايا الؽقارث والحروب .و وضع برامج صحقة
وتربقية وتعؾقؿقة وكػسقة واجتؿاطقة إلطادة تلهقؾ الطػؾ الذي تعرض إلحدى
حآت اإليذاء أو اإلهؿال.
 :الـػس/حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /وجقب
اإلبالغ طـ كؾ ما مـ شلكف إلحاق الضرر بالطػؾ:

 م 99/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ:
 - 1طؾك كؾ مـ ي ّطؾع طؾك حالة إيذاء أو إهؿال ،تبؾقغ الجفات الؿختصة
فقرا.
ً
 - 9طؾك الجفات الؿختصة أن تسفؾ إجراءات التبؾقغ طـ حآت اإليذاء
واإلهؿال ،وبخاصة التبؾقغ القارد مـ الطػؾ.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /وجقب اإلبالغ طـ الؾؼطاء.

 م( 32/كظام األحقال الؿدكقة) :يجب طؾك مـ يعثر طؾك لؼقط حديث
القٓدة أن يشعر أقرب مركز لؾشرصة يف الؿدن ،أو الحاكؿ اإلداري يف الؼرى
والؿراكز ،وطؾك همٓء تحرير محضر بالقاقعة يتضؿـ وصػ الحالة،
والؿالبسات ،وتحديد الؿؽان الذي وجد فقف ،وتاريخ الققم والساطة التل طثر
طؾقف فقفا ،ويجب أن يشؿؾ الؿحضر وصػ الطػؾ وما معف مـ أشقاء ،وتؼدير
سـف حسب الظاهر ،والتعريػ الؽامؾ بؿـ طثر طؾقف – مالؿ يرفض ذلؽ –
ويجب أن يققع الؿحضر كؾ مـ الشخص الذي حرره ،والشخص الذي وجد
الطػؾ – إذا رضل بذكر اسؿف -ويسؾؿ الطػؾ والؿحضر إلك إحدى الؿمسسات
أو أحد إشخاص الؿعتؿديـ لرطاية مثؾف ،مالؿ يرغب الشخص الذي طثر طؾقف
يف تربقتف ورطايتف إذا ثبت صالحقتف لذلؽ لدى وزارة العؿؾ والشمون
آجتؿاطقة بعد أن تتؿ تسؿقتف حسب التعؾقؿات الؿتبعة لذلؽ (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يـظر :الؿادة إربعقن مـ كظام إحقال لؿعرفة اإلجراءات التل يجب اتخاذها حقال
تبؾقغ مؽتب إحقال الؿدكقة.
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حكوم املسأة احلامل ،واجليني
 oحظر إجفاض الؿرأة الحامؾ إٓ إذا...
 oحظر تعريض الجـقـ لؾتجارب الطبقة.
 oحظر إجراء التجارب طؾك الؾؼائح أدمقة ،وإمشاج ،وإجـة.
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 :الـػس /حؼقق الؿرأة الحامؾ ،والجـقـ  /حظر
إجفاض الؿرأة الحامؾ إال إذا:..

 م( 99/كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م ) 02/وتاريخ1796 /11 /7 :هـ :يحظر طؾك الطبقب إجفاض أي امرأة
حامؾ إٓ إذ اقتضت ذلؽ ضرورة إكؼاذ حقاهتا .ومع ذلؽ يجقز اإلجفاض إذا
لؿ يؽـ الحؿؾ أتؿ أربعة أشفر ،وثبت بصقرة أكقدة أن استؿراره يفدد صحة
إم بضرر جسقؿ ،ويثبت هذا إمر بؼرار مـ لجـة صبقة تشؽؾ صب ًؼا لؾشروط
وإوضاع التل تحددها الالئحة التـػقذية لفذا الـظام.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الؿرأة الحامؾ،
والجـقـ  /حظر تعريض الجـقـ لؾتجارب الطبقة:

 م 17/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :دون اإلخالل بؿا تؼضل بف إكظؿة إخرى،
يحظر الؼقام بلي تدخ ٍؾ أو إجراء صبل لؾجـقـ إٓ لؿصؾحة أو ضرورة صبقة.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الؿرأة الحامؾ،
والجـقـ /حظر إجراء التجارب طؾك الؾؼائح اآلدمقة ،واألمشاج ،واألجـة:


 م( 91/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز إجراء
إبحاث طؾك الؾؼائح أدمقة وإمشاج وإجـة ،إٓ وفؼ الضقابط التل
114

تحددها الالئحة.
 م( 99/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز كؼؾ
واستغالل الخاليا وإكسجة والؿشتؼات الداخؾة يف تؽقيـ الـطػ وإمشاج
والؾؼائح أدمقة ٕغراض البحث إٓ وفؼ الشروط والؼققد التل تضعفا الؾجـة
القصـقة.
 م( 99/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز
استـسال إ جـة لؾحصقل طؾك الخاليا الجذطقة الجـقـقة ،أو التربع بالـطػ
الؿذكرة أو الؿمكثة مـ حققاكات مـقية أو بقيضات :إلكتاج بقيضات مخصبة:
لتحقيؾفا بعد ذلؽ إلك جـقـ مـ أجؾ الحصقل طؾك الخاليا الجذطقة مـفا
وإجراء إبحاث طؾقفا.
 م( 92/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) يحظر إكشاء
بـقك لحػظ الخاليا التـاسؾقة الؿذكرة أو الؿمكثة بؼصد إجراء التجارب طؾقفا.
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حكوم املسضى
 مـع إصباء والؿؿرضقـ مـ إفشاء أسرار الؿرضك إٓ يف حآت.
 مـع إجراء الؽشػ طؾك الؿريض دون رضاه ،أو مقافؼة مـ يؿثؾف ،أو لل
أمره ،إذا لؿ يعتد بنرادتف هق ،ويستثـك حآت الحقادث أو الطقارئ أو
الحآت الؿرضقة الحرجة.
 مـع الؽشػ طؾك الؿرضك يف الصقدلقات ،أو إماكـ غقر الؿخصص
لذلؽ.
 وجقب مساطدة إصباء ،والؿؿرضقـ لؾؿرضك والجرحك.
 وجقب احرتام إصباء والؿؿرضقـ لحؼ اإلكسان ،ومراطاة العادات
والتؼالقد.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الؿرضك  /مـع
األصباء والؿؿرضقـ مـ إفشاء أسرار الؿرضك إال يف حاالت:

 م( 91/كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م ) 02/وتاريخ1796 /11 /7 :هـ :يجب طؾك الؿؿارس الصحل أن يحافظ
طؾك إسرار التل طؾؿ هبا طـ صريؼ مفـتف ،وٓ يجقز لف إفشاؤها إٓ يف إحقال
أتقة:
أ  -إذا كان اإلفشاء مؼصق ًدا بف:
 - 1اإلبالغ طـ حالة وفاة كاجؿة طـ حادث جـائل ،أو الحقؾقلة دون
ارتؽاب جريؿة ،وٓ يجقز اإلفشاء يف هذه الحالة إٓ لؾجفة الرسؿقة الؿختصة.
سار أو م ٍ
 - 9اإلبالغ طـ مرض ٍ
عد.
 - 3دفع الؿؿارس ٓهتام وجفف إلقف الؿريض أو ذووه يتعؾؼ بؽػايتف أو
بؽقػقة مؿارستف لؿفــتف.
ب  -إذ وافؼ صاحب السر كتابة طؾك إفشائف ،أو كان اإلفشاء لذوي
الؿريض مػقدً ا لعالجف.
ج  -إذا صدر لف أمر بذلؽ مـ جفة قضائقة.
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 :الـػس/حؼقق اإلكسان /حؼقق الؿرضك /مـع إجراء
الؽشػ طؾك الؿريض دون رضاه ،أو مقافؼة مـ يؿثؾف ،أو لل أمره ،إذا لؿ يعتد
بنرادتف هق ،ويستثـك حاالت الحقادث أو الطقارئ أو الحاالت الؿرضقة
الحرجة:..

 م( 12/كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م ) 02/وتاريخ1796 /11 /7 :هـ :يجب أٓ يجري أي طؿؾ صبل لؿريض
إٓ برضاه ،أو مقافؼة مـ يؿثؾف ،أو ولل أمره إذا لؿ يعتد بنرادتف هق ،واستثـاء مـ
ذلؽ يجب طؾك الؿؿارس الصحل -يف حآت الحقادث أو الطقارئ أو
تدخال صبقا بصػف فقرية أو ضرورية
ً
الحآت الؿرضقة الحرجة التل تستدطل
إلكؼاذ حقاة الؿصاب أو إكؼاذ طضق مـ أطضائف ،أو تاليف ضرر بالغ يـتج مـ
تلخقر التدخؾ وتعذر الحصقل طؾك مقافؼة الؿريض أو مـ يؿثؾف أو ولل أمره
يف الققت الؿـاسب -إجراء العؿؾ الطبل دون اكتظار الحصقل طؾك تؾؽ
الؿقافؼة ،وٓ يجقز بلي حال مـ إحقال إهناء حقاة مريض مقموس مـ شػائف
صبقا ،ولق كان بـا ًء طؾك صؾبف أو صؾب ذويف.
 م( 1/12/الئحة كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بؼرار معالل وزير
الصحة رقؿ ( )19/1/32677وتاريخ1799 /0 /17 :هـ :تمخذ مقافؼة
رجال أو امرأة أو مـ يؿثؾف إذا كان ٓ يعتد
ً
الؿريض البالغ العاقؾ سقاء كان
بنرادتف قبؾ الؼقام بالعؿؾ الطبل أو الجراحل وذلؽ تؿش ًقا مع مضؿقن خطاب
الؿؼام السامل رقؿ  /2428 /4م وتاريخ 1414/7/29هـ الؿبـل طؾك قرار
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هقئة كبار العؾؿاء رقؿ  119وتاريخ  1414/5 /26هـ(.)1
 :الـػس/حؼقق اإلكسان /حؼقق الؿرضك /مـع
الؽشػ طؾك الؿرضك يف الصقدلقات ،أو األماكـ غقر الؿخصصة لذلؽ:

 م( 13/كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م )02/وتاريخ1796 /11 /7 :هـ ٓ :يجقز لؾؿؿارس الصحل -يف غقر
الحآت الطارئة -إجراء الػحقص ،أو العالج بؿؼابؾ أو بالؿجان يف
الصقدلقات ،أو إماكـ غقر الؿخصصة لذلؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( )1قرار هقئة كبار العؾؿاء ) رقؿ ( )119وتاريخ  1414هـ « :ا لحؿد هلل وحده ،وصؾك
اهلل وسؾؿ طؾك مـ ٓ كبل بعده محؿد ،وطؾك آلف وصحبف ..وبعد :فػل الدورة الثالثة
والعشريـ لؿجؾس هقئة كبار العؾؿاء الؿـعؼدة يف مديـة الرياض مـ  1414 5 17هـ
حتك  1414 5 /26هـ اصؾع الؿجؾس طؾك كتاب صاحب الجاللة رئقس مجؾس
القزراء حػظف اهلل رقؿ (  ) 7 4يف  1414 5 21هـ ومشػقطف خطاب معالل وزير
الصحة رقؿ (  ) 17 111 1756يف  1414 3 14هـ ما يقاجفف إصباء يف الؿستشػقات
مـ طدم مقافؼة الؿرضك أو أولقائفؿ طؾك إجراء بعض العؿؾقات الجراحقة وما قد
يرتتب طؾك ذلؽ مـ كتائج ،وقد رغب جاللتف دراسة الؿقضقع مـ جؿقع جقاكبف مـ
قبؾ الؿجؾس وبقان الحؽؿ الشرطل فقف .وبعد دراسة الؿجؾس لؾؿقضقع ،وتداول
الرأي والؿـاقشة ،وتبادل وجفات الـظر  -فنن الؿجؾس يؼرر باإلجؿاع :أكف ٓ يجقز
إجراء طؿؾقة جراحقة إٓ بنذن الؿريض البالغ العاقؾ ،سقاء كان رجال أم امرأة ،فنن لؿ
يؽـ بالغا طاقال فبنذن ولقف.وباهلل التقفقؼ ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد ،وآلف وصحبف
وسؾؿ ] اكظر الػتقى يف مققع الرئاسة العامة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء
.[ http://www.alifta.net
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان  /حؼقق الؿرضك /وجقب
مساطدة األصباء والؿؿرضقـ لؾؿرضك والجرحك:

 م( 8/كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م )02/وتاريخ1796 /11 /7 :هـ :يجب طؾك الؿؿارس الصحل الذي
جريحا يف حالة خطرة أن يؼدم لف الؿساطدة الؿؿؽـة،
مريضا أو
يشفد أو يعؾؿ أن
ً
ً
أو أن يتلكد مـ أكف يتؾؼك العـاية الضرورية.
 :الـػس/حؼقق اإلكسان /حؼقق الؿرضك /وجقب
احترام األصباء والؿؿرضقـ لحؼ اإلكسان ،ومراطاة العادات والتؼالقد:

 م( 0/كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م )02/وتاريخ1796 /11 /7 :هـ :يزاول الؿؿارس الصحل مفـتف لؿصؾحة
الػرد والؿجتؿع يف كطاق احرتام حؼ اإلكسان يف الحقاة وسالمتف وكرامتف ،مراط ًقا
يف طؿؾف العادات والتؼالقد السائدة يف الؿؿؾؽة مبتعدً ا طـ آستغالل.
 م/ا (الئحة كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بؼرار معالل وزير
الصحة رقؿ ( )19/1/32677وتاريخ1799 /0 /17 :هـ :طؾك الؿؿارس
الصحل احرتام حؼ الؿريض يف آختقار وفؼ الحدود الشرطقة والـظامقة (.)1
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( )1لؾػائدة :يـظر :هناية الرتبة الظريػة يف صؾب الحسبة الشريػة (ص ،)97 :و معالؿ الؼربة
يف صؾب الحسبة (ص[ )165 :باب يف الحسبة طؾك إصباء والؽحالقـ والؿجربيـ
والجرائحققـ].
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حكوم أخسى تتعلل باإلىطاٌ
 oوجقب تقفقر الرطاية الصحقة والبقئة السؾقؿة لؾؿجتؿع.
 oمـع فصؾ التقار الؽفربائل طـ الؿستخدمقـ ،يف الحآت التالقة..
 oحظر إجراء التجارب طؾك اإلكسان.
 oمـع ضرب القالديـ أو أحدهؿا.
 oحظر تشغقؾ العؿال تحت أشعة الشؿس.
 oحظر تصقير إشخاص يف إماكـ العامة دون إذن مـفؿ.
 oوجقب دفـ الؿقتك بعد استؽؿال اإلجراءات الشرطقة والـظامقة.
 oوجقب التزام وحدات اإلخصاب وإجـة وطالج العؼؿ يف مؿارسة
كشاصفا بالشرع والـظام.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان /وجقب تقفقر الرطاية الصحقة والبقئة السؾقؿة لؾؿجتؿع:


 م( 31/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :تعـك الدولة بالصحة العامة ،وتقفر
الرطاية الصحقة لؽؾ مقاصـ.
 م( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة ،كؿا
لؾؿجتؿع بؿا يؽػؾ العقش يف بقئة صحقة سؾقؿة ،ويشؿؾ
ُتعـك بالصحة العامة ُ
ذلؽ طؾك وجف الخصقص ما يليت:

 - 1سالمة مقاه ُّ
الشرب وصالحقتفا.
 - 9سالمة الصرف الصحل وتـؼقتف.
الؿتداولة.
 - 3سالمة إغذية ُ
الؿتداولة و ُمراقبة
 - 7سالمة إدوية والعؼاققر
والؿستؾزمات الطبقة ُ
ُ
استعؿالفا.
والؿسؽرات.
الؿخدرات ُ
الؿجتؿع مـ آثار أخطار ُ
 - 0حؿاية ُ
 - 6حؿاية البالد مـ إوبئة.
 - 9حؿاية البقئة مـ أخطار التؾقث بلكقاطف.
 - 8وضع آشتراصات الصحقة ٓستعؿال إماكـ العامة.
 - 2كشر التقطقة الصحقة بقـ السؽان.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان /مـع فصؾ التقار الؽفربائل طـ الؿستخدمقـ ،يف الحاالت التالقة:

 م( 9/99/دلقؾ تؼديؿ الخدمة الؽفربائقة ،الصادر مـ هقئة تـظقؿ
الؽفرباء واإلكتاج الؿزدوج بؼرار معالل هقئة تـظقؿ الؽفرباء واإلكتاج الؿزدوج
رقؿ ( )9/29وتاريخ 1730/8/90هـ) :يحظر طؾك مؼدم الخدمة فصؾ
الخدمة الؽفربائقة طـ أي مستفؾؽ متعثر يف السداد خالل إوقات والحآت
أتقة:
أ -فرتة آختبارات الدراسقة لؿدارس التعؾقؿ العام ،وذلؽ بالـسبة لػئة
آستفالك السؽـل.
ضفرا.
ب -بعد الساطة الثاكقة طشرة ً
ت -خارج أوقات العؿؾ الرسؿل لؿؼدم الخدمة.
ث -شفر رمضان الؿبارك لػئة آستفالك السؽـل.
ج -إذا كان هـاك شؽقى رسؿقة ذات طالقة بالػاتقرة ،ولؿ يتؿ الػصؾ
فقفا.
ح -إذا كان هـاك أي شخص يف مـشلة الؿستفؾؽ يـطبؼ طؾقف تعريػ ذوي
آحتقاجات الؿاسة لؾؽفرباء.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان/حظر إجراء التجارب طؾك اإلكسان:


 م( 3/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز لؾؿـشلة
السؿاح بنجراء البحث طؾك الؿخؾقق الحل( )1إٓ بعد استؽؿال اإلجراءات
الالزمة وف ًؼا لفذا الـظام  ،وتخضع إبحاث لرقابة دورية مـ الؾجـة القصـقة
وفؼا لالئحة (.)2
 م( 11/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز ٕي
باحث مباشرة البحث طؾك أي إكسان قبؾ الحصقل مـف أو مـ ولقف طؾك الؿقافؼة
بعد التبصقر وفؼ اإلجراءات التل تحددها الالئحة(.)3
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( )1طرفت الؿادة إولك مـ كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة (الؿخؾقق
الحل) بلكف اإلكسان ،والحققان والـبات.
( )2استثـاء :الؿادة الثامـة والثالثقن (كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة):
 .1يجقز استخدام الحققان ٕغراض البحث العؾؿل بجؿقع القسائؾ التجريبقة أو
العؾؿقة التل ٓ تسبب ألؿا غقر معتاد لؾحققان الذي تجرى طؾقف التجربة.
 .2يؼصر استخدام الحققان طؾك البحقث التل ٓ يؿؽـ أن تحؼؼ أهداففا دون هذا
آستخدام.
 .3يحظر آستخدام السؾبل لؾحققاكات الؿفددة بآكؼراض .وتحدد الالئحة
الشروط واإلجراءات إخالققة ٓستخدام الحققان يف البحقث.
( )3استثـاء :مع مراطاة ما تؼضل بف الؿادة (الحادية طشرة) مـ هذا الـظام ،يجقز لؾجـة
=
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 م( 19/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز
لؾباحث استغالل ضروف اإلكسان  -الذي يجري طؾقف البحث  -بلي شؽؾ مـ
إشؽال ،وأٓ يؽقن تحت أي كقع مـ اإلكراه أو آستغالل.
 م( 18/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) تبـك الؿقافؼة
طؾك إجراء البحث طؾك اإلكسان طؾك مراطاة حؼف يف الحقاة الطبقعقة ،وسالمتف
مـ جؿقع أكقاع إذى ،وف ًؼا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة.
 م( 12/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز
لؾباحث استغالل اإلكسان ـ الذي يجري طؾقف البحث ـ ٕجؾ آتجار بإمشاج
و الؾؼائح أدمقة أو إطضاء أو إكسجة أو الخاليا البشرية أو أجزائفا أو
البقاكات القراثقة مـ الؿشتؼات و الؿـتجات أدمقة.
 م( 99/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) يحظر الؼقام
بنجراء البحث مـ أجؾ استـسال اإلكسان.
 م( 90/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز إجراء
البحث طؾك الؼاصر أو كاقص إهؾقة أو الؿعقق ،إٓ إذا كاكت مصؾحة هذه
الػئات تؼتضل ذلؽ .وتحدد الالئحة الضقابط إخالققة إلجراء إبحاث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

الؿحؾقة أن تقافؼ طؾك إجراء البحث دون الحصقل طؾك الؿقافؼة بعد التبصقر ،إذا كان

مـ غقر الؿؿؽـ ربط الؿعؾقمات التل سقحصؾ طؾقفا الباحث مـ السجالت أو
مصدرا لفا ،أو كاكت
العقـات الحققية الؿرضقة (الباثقلقجقة) بالشخص الذي كان
ً
الـتائج الؿتعؾؼة بإفراد متقافرة لؾعامة.
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العؾؿقة طؾك هذه الػئات.
 ٓ يجقز استخدام الؿرأة الحامؾ والجـقـ وكاتج الحؿؾ يف البحث
العؾؿل إٓ وفؼ الضقابط التل تحددها الالئحة.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان /مـع ضرب القالديـ أو أحدهؿا(:)1

 ف 11 /مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )9555وتاريخ 1730/6/15هـ كصت طؾك أن االطتداء طؾك أحد
القالديـ بالضرب مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ ،وتشؿؾ هذه الػؼرة
األجداد والجدات.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان /حظر تشغقؾ العؿال تحت أشعة الشؿس:

 قرار وزير العؿؾ كص طؾك:
أوال ٓ :يجقز تشغقؾ العامؾ يف إطؿال الؿؽشقفة تحت أشعة الشؿس
ً o
ضفرا إلك الساطة الثالثة مسا ًء خالل الػرتة القاقعة بقـ
مـ الساطة الثاكقة طشرة ً

الققم الخامس والعشريـ مـ برج الجقزاء الؿقافؼ الخامس طشر مـ شفر يقكقق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،يف قضايا طؼقق القالديـ .اكظر] :مدوكة
إحؽام الؼضائقة ج 24/ص 283 :وما بعدها[.
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إلك هناية الققم الرابع والعشريـ مـ برج السـبؾة الؿقافؼ الخامس طشر مـ شفر
سبتؿرب مـ كؾ طام مقالدي.
 oثاك ًقا :طؾك صاحب العؿؾ طـد تـظقؿ ساطات العؿؾ صب ًؼا ٕحؽام الؿقاد

( )111 ،99 ،98مـ كظام العؿؾ مراطاة ما كصت طؾقف الػؼرة إولك مـ هذا
الؼرار.
 oثال ًثا :يستثـك مـ هذا الؼرار العؿال الذيـ يعؿؾقن يف شركات الـػط
والغاز ،وكذلؽ طؿال الصقاكة لؾحآت الطارئة ،طؾك أن تتخذ اإلجراءات
الالزمة لحؿايتفؿ مـ أضرار أشعة الشؿس.
 oراب ًعا :تطبؼ طؾك مخالػة هذا الؼرار أحؽام العؼقبة الؿـصقص طؾقفا يف
الؿادة ( )236مـ كظام العؿؾ.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان /حظر تصقير األشخاص يف األماكـ العامة دون إذن مـفؿ:

 البـد الخامس مـ (الئحة تـظقؿ التصقير يف األماكـ العامة) الصادرة
بالؼرار السامل الؽريؿ رقؿ / 0179 :م ب تاريخ1796-7-10 :هــ :يؽػؾ
هذا التـظقؿ الحريات الشخصقة لألفراد وإمالك الخاصة التل ٓ يرغب
بتصقيرها ،ويؾتزم الؿصقر بعدم تصقير فرد ،أو مؾؽ خاص إٓ باستئذان ،كؿا
يؾتزم صاحب الؿؾؽ يف الؿققع الذي يستفدف بالتصقير بالتـبقف إلك حظر ذلؽ
بالؾقحات اإلرشادية ،أو غقرها مـ وسائؾ آتصال.
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 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان /وجقب دفـ الؿقتك بعد استؽؿال اإلجراءات الشرطقة والـظامقة:

 كظام البؾديات والؼرى الصـــــادر بالؿرســـــــــقم الؿؾؽـــــل الؽريؿ رقؿ
م 0/يف 1397/2/21هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ  131التاريخ
1397/2/6هـ :الػصؾ الثاين :وضائػ البؾدية ،الؿادة الخامسة :الػؼرة ()18
إكشاء الؿؼابر والؿغاسؾ  ،وتسقيرها وتـظقػفا ودفـ الؿقتك.
 م( 63/كظام األحقال الؿدكقة) :إذا طثر طؾك جثة إكسان فعؾك دائرة
الشرصة إن وجدت ،أو أمقر الؼرية ،أو الؿركز ،تـظقؿ محضر يشتؿؾ طؾك
أوصاف الؿتقىف ،والزمان والؿؽان ،والؿالبسات التل وجدت الجثة فقفا،
ويمخذ لؾجثة صقرة شؿسقة إن أمؽـ ،ترفؼ بالؿحضر ،ويرسؾ الؿحضر إلك
إدارة إحقال الؿدكقة لتحرير شفادة القفاة بؿقجبف.
 م( 67/كظام األحقال الؿدكقة) ٓ :يدفـ أي متقىف بدون الحصقل طؾك
إذن دفـ مـ صبقب معتؿد يعطك مـ كسختقـ ،وحقث ٓ يقجد أصباء فتعطك
الرخصة مـ أمقر الؼرية أو الؿركز بعد أن يتحؼؼ مـ أن القفاة صبقعقة ،وىف حالة
آشتباه يف أسباب القفاة ،يجب طؾقفؿ تجؿقع الؿعؾقمات ،وتـظقؿ محضر يبقـ
فقف حالة الجثة ،وٓ يمذن بالدفـ إٓ بعد إبالغ أمقر الؿـطؼة..
 م( 60/كظام األحقال الؿدكقة)ُ :يعجؾ بدفـ الؿتقىف ما أمؽـ ذلؽ ،إٓ

إذا اشتبف يف حدوث القف اة أو وقع شؽ يف أن أسباب القفاة غقر صبقعقة ،فػل هذه
الحالة يمجؾ الدفـ لؿدة كافقة لؾتحؼقؼ مـ أسباهبا ،ويؼقم صبقب الصحة
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بتحديد مقطد لؾدفـ.
 :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق أخرى تتعؾؼ
باإلكسان /وجقب التزام وحدات اإلخصاب واألجـة وطالج العؼؿ يف مؿارسة
كشاصفا بالشرع والـظام:


:

( كظام وحدات اإلخصاب واألجـة وطالج العؼؿ الصادر بالؿرسقم
مؾؽل رقؿ ( :م ) 96/وتاريخ1797 /11 /91 :هـ):
 oم 3/تؾتزم وحدات اإلخصاب وإجـة وطالج العؼؿ يف مؿارسة
كشاصفا بالػتاوى الشرطقة التل تصدرها هقئة كبار العؾؿاء يف الؿؿؾؽة.
 oم 7/يجب التلكد مـ وجقد طالقة زواج قائؿة قبؾ البدء يف العالج،
ويحظر تخصقب أي بققضة لؾزوجة بـطػة الزوج بعد الطالق أو القفاة ،ويجب
طؾك الطبقب طـد حدوث ذلؽ أن يققػ طؿؾقات اإلخصاب والتؾؼقح.
 oم ٓ 0/يجقز زرع بققضة مخصبة مـ زوجقـ يف رحؿ زوجة أخرى أو
امرأة أخرى ،وٓ يجقز التؾؼقح بـطػة مـ غقر الزوج وٓ تخصقب بقضة لغقر
الزوجة.
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ثالجًا :إحلام الطسز باإلىطاٌ
 oمـع إكشطة الؿؼؾؼة لؾراحة ،والؿضرة بالصحة
 oمـع تؾقيث الؿقاه السطحقة أو الجقفقة أو الساحؾقة
ضررا
 oحظر تصريػ الصرف الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ً

لإلكسان.

 oدرء خطر السققل.
 oمـع الدخان أو الغازات الـاتجة مـ حرق القققد
 oمـع مؾقثات الفقاء داخؾ أماكـ العؿؾ
 oمـع الؿخاصر الـاشئة طـ محقٓت الؽفرباء.
 oحظر ترك محقٓت الؽفرباء مؽشقفة
 oمـع تركقب أبراج التؼقية أو الفقائقات أو أي أجفزة لالتصآت
الالسؾؽقة ،طؾك العؿائر السؽـقة ،أو الؿقاقع الؿخصصة لالستخدام السؽـل.
 oمـع الؿؼاهل بالؼرب مـ الؿساجد ومراكز التعؾقؿ والتدريب.
 oمـع اإلزطاج والضرر الؿباشر مـ الؿؼاهل الشعبقة.
 oمـع تقزيع الجراك أو التبغ طؾك مرتادي الؿؼاهل أو الدطاية أو الرتويج
لف.
 oمـع الحػر يف الشقارع.
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 oوجقب التخؾص مـ أطؿال الحػر والفدم والبـاء
 oوجقب وقاية أخريـ مـ مخاصر ،وأضرار البـاء أو الرتمقؿ ،والحػر.
 oمـع بـاء آسرتاحات داخؾ إحقاء
 oمـع استعؿال الؿباين ٕي غرض خاص بلي حرفة مـتـة
 oمـع استعؿال أبـقة السؽـ لتؼقم مؼام إبـقة العامة
 oوجقب إزالة إبـقة الخربة
 oمـع الضقضاء وإضرار الحاصؾة مـ قصقر إفراح ،أو محطة
لؾقققد أو كحقهؿا
 oمـع الضقضاء وإضرار الحاصؾة مـ مراكز خدمة السقارات
 oمـع بـاء أو آستئجار لؾؿستقصػات والؿستشػقات قرب مصادر
الضقضاء والتؾقث.
 oمـع التعصب الرياضل.
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 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع األكشطة
الؿؼؾؼة لؾراحة ،والؿضرة بالصحة:


:

 م( 1/كظام األكشطة الؿؼؾؼة لؾراحة ،أو الخطرة ،أو الؿضرة بالصحة أو
البقئة) ٓ :يجقز إكشاء أو تشغقؾ محؾ لؿؿارسة كشاط مـ إكشطة الؿؼؾؼة
لؾراحة أو الخطرة أو الؿضرة لؾصحة ،أو البقئة إٓ برتخقص مـ الجفات
الؿختصة ،ويعدّ يف حؽؿ اإلكشاء التقسعة ،أو إضافة كشاط جديد إلك الؿحؾ
تعديال كؾ ًقا أو جزئ ًقا أو
ً
الؼائؿ ،أو إحداث تغققر مـ شلكف تعديؾ كقػقة التشغقؾ
كؼؾف إلك مؽان آخر(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (/115د/إ 18/لعام 1429هـ الؿميد بحؽؿ محؽؿة
آستئـاف رقؿ /676إ س 6/لعام 1431هـ رقؿ الؼضقة /4/855ق لعام 1428هـ )،
الؿتضؿـ ..« :صحة إجراء الجفة الؿدطك طؾقفا يف إغالق محالت تؼع يف مدخؾ حل
سؽـل تسببت يف إلحاق الضرر واإلزطاج بالؿجاوريـ ،حقث تبقـ مخالػة محؾ
الؿدطقة لؾتعؾقؿات بؿزاولة كشاط إصالح الدبابات ،وتؿ إططاؤها مفؾة حتك اكتفاء
فرتة الرتخقص ..وتبقـ لؾؿحؽؿة الؿختصة اكتػاء الخطل تجاه الؿدطك طؾقفا يف إغالق
الؿحؾ وهق أحد أركان الؿسمولقة التؼصقري التل يؾزم تقافرها لؾحؽؿ بالتعقيض،
إمر الذي تـتفل معف الدائرة إلك رفض صؾب الؿدطقة بنلزام أماكة طسقر بتعقيضفا طـ
الخسائر التل لحؼت هبا جراء إغالقفا لؾؿحؾ ..لذا حؽؿت الدائرة برفض الدطقى
الؿؼامة مـ ( ).......ضد ( )...........وذلؽ لؿا هق مبقـ بإسباب ،واهلل الؿقفؼ»..
حؽؿت محؽؿة آستئـاف بتليقد الحؽؿ فقؿا اكتفك إلقف ]اكظر :مجؿقطة إحؽام
والؿبادئ اإلدارية ص.[1581/
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 م(13/الـظام العام لؾبقئة) :يؾتزم كؾ مـ يباشر إكشطة اإلكتاجقة أو
الخدمقة أو غقرها باتخاذ التدابقر الالزمة لؾحد مـ الضجقج وخاصة طـد تشغقؾ
أٓت والؿعدات واستعؿال آٓت التـبقف ومؽربات الصقت ،وطدم تجاوز
حدود الؿؼايقس البقئقة الؿسؿقح هبا الؿبقـة يف الؾقائح التـػقذية.
 مٓ( 31/1/05/ئحة كظام الؿرور) ٓ يجقز استعؿال الؿركبات يف
مقاكب خاصة أو طؾك شؽؾ تجؿعات :إٓ بنذن مسبؼ مـ إدارة الؿرور ،وٓ
يجقز السؿاح هبذه التجؿعات والؿقاكب إذا أدت إلك إقالق راحة العامة
لقال.
وخاصة ً
 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك
حظر :استخدام الطرق أو الساحات العامة بؿا يتعارض مع تعؾقؿات البؾدية أو
إزطاجا لؾجؿفقر.
خطرا أو
ً
يسبب ً
اكظر :الـػس /إلحاق الضرر باآلخريـ /مـع اإلزطاج والضرر الؿباشر
مـ الؿؼاهل الشعبقة.
اكظر :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع بـاء آسرتاحات داخؾ
إحقاء.
اكظر :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع استعؿال أبـقة السؽـ لتؼقم
مؼام إبـقة العامة.
اكظر :الـػس/إلحاق الضرر باآلخريـ /مـع الضقضاء ،وإضرار
الحاصؾة مـ مراكز خدمة السقارات.
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 اكظر :الـػس/إلحاق الضرر باآلخريـ /مـع الضقضاء وإضرار
الحاصؾة مـ قصقر إفراح ،أو محطة القققد أو كحقهؿا.
 اكظر :الـػس/صحة الـاس /محالت تؼديؿ األصعؿة واألشربة،
مباشرا لجقراكف.
ضررا
إزطاجا أو
واألغذية /مـع فتح الؿطاطؿ يف أماكـ تسبب
ً
ً
ً
 اكظر :الـػس/الصحة العامة /محالت تؼديؿ األصعؿة واألشربة،
واألغذية /االشتراصات التل يجب تقفرها يف سقارات الؽافتقريا الؿتـؼؾة.

 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان /مـع تؾقيث الؿقاه
السطحقة أو الجقفقة أو الساحؾقة:


:

 م(13/الـظام العام لؾبقئة) :يؾتزم كؾ مـ يباشر األكشطة اإلكتاجقة أو
الخدمقة أو غقرها باتخاذ التدابقر الالزمة لتحؼقؼ ما يلتل:
 -1طدم تؾقث الؿقاه السطحقة أو الجقفقة أو الساحؾقة بالؿخؾػات الصؾبة
أو السائؾة بصقرة مباشرة أو غقر مباشرة.
 -2الؿحافظة طؾك الرتبة والقابسة والحد مـ تدهقرها أو تؾقثفا.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان /حظر تصريػ
ضررا لإلكسان:
الصرف الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ً
 اكظر :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /حظر تصريػ
ضررا لإلكسان.
الصرف الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ً
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /درء خطر السققل:
135

 اكظر :الـػس /الصحة العامة /الـػايات ،وطقادم السقارات،
والؿستـؼعات /وجقب ردم الربك والؿستـؼعات.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان /مـع الدخان أو
الغازات الـاتجة مـ حرق القققد:


:

أي كقع مـ أكقاع القققد أو
 م(19/الـظام العام لؾبقئة) :يجب طـد حرق ّ
غقره سقاء كان لألغراض الصـاطقة أو تقلقد الطاقة أو أي كشطة أخرى أن يؽقن
الدخان أو الغازات أو إبخرة الؿـبعثة طـفا والؿخؾػات الصؾبة والسائؾة
الـاتجة ،يف الحدود الؿسؿقح هبا يف الؿؼايقس البقئقة.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع مؾقثات الفقاء
داخؾ أماكـ العؿؾ:


:

 م(19/الـظام العام لؾبقئة) :يجب طؾك صاحب الؿـشلة اتخاذ
آحتقاصات والتدابقر الالزمة لضؿان طدم تسرب أو اكبعاث مؾقثات الفقاء
داخؾ أماكـ العؿؾ إٓ يف حدود الؿؼايقس البقئقة الؿسؿقح هبـــــــــا.
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 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان /مـع الؿخاصر الـاشئة
طـ محقالت الؽفرباء:

 كصت (الضقابط البؾدية والػـقة واالشتراصات الخاصة بنقامة محطات
التحقيؾ الؽفربائقة) طؾك «مـع ترك محقٓت الؽفرباء مؽشقفة بصقرة تشؽؾ
خطرا طؾك الؿارة ،أو الساكـقـ».
ً
 كؿا كصت( :الؿقاصػات الػـقة والشروط العامة إلكارة الشقارع والطرق
والؿقاديـ) طؾك العديد مـ آشرتاصات القاجب تقفرها أثـاء تـػقذ اإلكارة.

137

 :الـػس /الصحة العامة /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع
تركقب أبراج التؼقية أو الفقائقات أو أي أجفزة لالتصاالت الالسؾؽقة ،طؾك
العؿائر السؽـقة ،أو الؿقاقع الؿخصصة لالستخدام السؽـل.
:



 كصت الضقابط البؾدية والػـقة لؾترخقص بنكشاء أجفزة االتصاالت
الالسؾؽقة التجارية أبراج ومحطات التؼقية والفقائقات طؾك:
 ٓ -1يسؿح برتكقب أبراج ومحطات التؼقية أو الفقائقات أو أية أجفزة
أخرى لالتصآت الالسؾؽقة بالؿقاقع الؿخصصة لالستخدام السؽـل.
 -2يجب أٓ يتسبب وجقد أجفزة آتصآت الالسؾؽقة يف إلحاق أضرار
صحقة بالؿجاوريـ ،مع آلتزام بتطبقؼ الؿقاصػات والتعؾقؿات الؿـظؿة لذلؽ
التل تصدرها الجفات الؿختصة.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع الؿؼاهل
بالؼرب مـ الؿساجد ومراكز التعؾقؿ والتدريب:

( مٓ 2/11/ئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية
والؼروية) :يشرتط يف الؿؼاهل الشعبقة أن تؽقن بعقدً ا طـ الؿساجد ومراكز
التعؾقؿ والتدريب.
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 :الـػس /إلحاق الضرر باآلخريـ /مـع اإلزطاج
والضرر الؿباشر مـ الؿؼاهل الشعبقة:

 م ) 3 /7/الئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية( :
يؽقن مققع الؿؼاهل ال شعبقة يف مقاقع ٓ يـجؿ طـفا إزطاج أو ضرر مباشر
لؾجقران.
 كظام البؾديات والؼرى الصــادر بالؿرســقم الؿؾؽــل الؽريؿ رقؿ م 0/يف
1329/9/91هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ  135التاريخ
1329/9/6هـ :الػصؾ الثاين :وضائػ البؾدية ،الؿادة الخامسة :الػؼرة ()9
الؿحافظة طؾك السالمة والراحة.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع تقزيع الجراك
أو التبغ طؾك مرتادي الؿؼاهل أو الدطاية أو الترويج لف:

( م/6/11/د الئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية
والؼروية) :يؿـع مـ ًعا با ًتا تقزيع الجراك أو التبغ أو مـتجاتف مجا ًكا طؾك مرتادي
الؿؼاهل الشعبقة أو الدطاية أو الرتويج ٕي مـتج مـ مـتجاتف بلي صقرة مـ
الصقر.
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 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع الحػر يف
الشقارع(:)1
:



 م( 78/1/05/الئحة كظام الؿرور) ٓ :يجقز الؼقام بالحػريات ٕي
مشرو ع مفؿا كان كقطف إٓ بعد استؽؿال آشرتاصات القاردة يف ٓئحة كظام
الؿرور (.)2
 م( 70 /كظام الطرق والؿباين) :يجب أن يقضع طؾك كؾ مؽان جرت فقف
حػرية ما ،غطاء يحقل دون وققع الؿارة فقف ،ووضع كقر أحؿر مـ غروب
الشؿس إلك شروقفا (.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1قال ابـ قدامة

حجرا أو حديدة ،أو قشر بطقخ
بئرا يف الطريؼ ،أو وضع
ً
« :وإن حػر ً

أو ماء ،ففؾؽ بف إكسان ضؿـفٕ :كف تعدى بف ،ولزمف ضؿان ما هؾؽ بف ،كؿا لق جـك
طؾقف» .الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد (.)6/4
( )2اكظر :الؿقاد مـ  1/48/1/51حتك  6/48/1/51مـ ٓئحة كظام الؿرور الصادرة
بؼرار وزير الداخؾقة رقؿ  7119يف 1429/7/3هـ.
( )3صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (/153إ 7/2/لعام 1433هـ) ،الؿصادق طؾقف مـ
محؽؿة آستئـاف برقؿ ( 3/245لعام 1434هـ) الؿتضؿـ :إلزام الؿديرية العامة
لؾؿقاه بؿـطؼة الؼصقؿ أن تدفع لؾؿدطل ( )........مبؾ ًغا قدره ( )7111سبعة آٓف
ريال سعقدي ،طؾك سبقؾ التعقيض ،لؾتؾػقات التل لحؼت بسقارتف بسبب الحادث
الؿروري كتقجة وققطفا يف إحدى الحػريات الؿقجقدة يف الشارع ،والتل قامت
الؿديرية بحػرها دون وضع وسائؾ السالمة يف الؿققع ] .اكظر:مجؿقطة إحؽام
=
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 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /وجقب التخؾص
مـ أطؿال الحػر والفدم والبـاء:
:



 م(19/الـظام العام لؾبقئة) :يؾتزم مـ يؼقم بلطؿال الحػر أو الفدم أو
البـاء أو كؼؾ ما يـتج طـ هذه إطؿال مـ مخؾػات أو أتربة باتخاذ آحتقاصات
الالزمة لؾتخزيـ والـؼؾ أمـ لفا ومعالجتفا والتخ ّؾص مـفا بالطرق الؿـاسبة.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /وجقب وقاية
اآلخريـ مـ مخاصر ،وأضرار البـاء أو الترمقؿ ،والحػر:



:

 الؿادة ( 1 /93الالئحة التـػقذية لـظام إدارة الـػايات البؾدية الصؾب):
تؾزم البؾدية أصحاب الؿباين أو الؿـشآت تحت اإلكشاء أو الرتمقؿ ومقاقع
الحػر بقضع سقر ممقت حقل الؿبـك ،ووضع الؿخؾػات خارجف.
 الؿادة ( 9 /93الالئحة التـػقذية لـظام إدارة الـػايات البؾدية الصؾب):
إلزام أصحاب الؿباين والؿـشآت تحت اإلكشاء أو الرتمقؿ بتخصقص حاويات
ٓحتقاء الـػايات الـاتجة وكؼؾفا إلك الؿقاقع الؿخصصة لفا (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

والؿبادئ اإلدارية ص.[2762 :

( )1تعؿقؿ وزير الشمون البؾدية والؼروية رقؿ ( )3165وتاريخ 1432/6/28هـ ٕمـاء
الؿدن :تضؿـ إضافة كص« :طدم اإلضرار بالؿجاوريـ طـد تـػقذ إطؿال ،واستخدام
سقاتر الخقش الؿمقتة طؾك الشدات والسؼايؾ :لؾؿحافظة طؾك الـظافة وسالمة الؿارة،
=
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 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع بـاء
االستراحات داخؾ األحقاء:


:

 تعؿقؿ وزير الشمون البؾدية قؿ  93988وتاريخ 1711/8/6هـ ،
الؿشقر إلك تعامقؿ القزارة رقؿ /4875ج/م يف 1418/2/17هـ ورقؿ
/5/5967وف يف 1418/9/9هـ والؿادة الرابعة يف التعؿقؿ رقؿ
/5/3541وف يف 1411/6/11هـ بشلن تراخقص البؾديات التل تصدر
لؾؿؼاهل وآسرتاحات ،حقث كص التعؿقؿ طؾك ما يجب مراطاتف طـد مـح
الرتاخقص لؾؿؼاهل وآسرتاحات أن تؽقن خارج األحقاء السؽـقة لؿـع الضرر
وإبعاد الؿضرة لؿا يصدر مـفا مـ روائح تمذي الؿجاوريـ يف األحقاء السؽـقة.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع استعؿال الؿباين
ألي غرض خاص بلي حرفة مـتـة:


:

 م( 95/كظام الطرق والؿباين) يجب أن يراطك يف استعؿال الؿـاصؼ
األحؽام اآلتقة:
أ  ٓ -يجقز استعؿال أي مبان بؿـطؼة السؽـ كدكان أو معؿؾ ٕي غرض
خاص بلسقاق أو بلي حرفة مـتـة.
ب  ٓ -يجقز استعؿال أي مباين بالدكاكقـ وإسقاق كؿعؿؾ ٕي حرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

وتحؼقؼ خصقصقة لؾؿـازل الؿجاورة».
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مـتـة.
ج  ٓ -يجقز استعؿال أي مباين بؿـطؼة الؿعامؾ لألغراض الخاصة بلي
حرفة مـتـة ،طؾك أكف يجقز لرئاسة إماكة والبؾديات إذا دطت الحال أن تلذن
بذلؽ ٓستعؿالفا مدة ٓ تزيد طـ سـة ،ومع مراطاة الشروط والؿدة التل يجري
التصديؼ طؾقفا مـ الؿراجع العؾقا.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع استعؿال أبـقة
السؽـ لتؼقم مؼام األبـقة العامة:


:

 م( 95/كظام الطرق والؿباين) يجب أن يراطك يف استعؿال الؿـاصؼ
األحؽام اآلتقة:
د  ٓ -يجقز استعؿال أبـقة الؿساكـ لتؼقم مؼام إبـقة العامة ،كالدواويـ،
والؿساجد ،والؿستشػقات ،والعقادات ،والػـادق ،والؿؼاهل ،واإلصطبالت،
والؽراجات ،والحؿامات ،والعؽس بالعؽس :ما لؿ يستحصؾ صاحبفا طؾك
تصريح كتابل مـ دائرة البؾدية ،أو إماكة ،وٓ يعطك هذا التصريح إٓ بعد
إجراء الؽشػ الدققؼ طؾقف بقاسطة سؾطة الؿباين والصحة ،وإططاء قرارها
لصالحقة الغرض الؿطؾقب ،وٓ يسقغ إططاء تصريح يف ذلؽ إٓ بعد إجراء
التغققرات واإلصالحات التل تجعؾف صالحا لالستعؿال.
 :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /وجقب إزالة األبـقة
الخربة:


:
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 م( 35/كظام الطرق والؿباين):أي بـاء أو جزء مـف أصبح خربا وغقر قابؾ
لؾسؽـك ،ويف بؼائف طؾك حالتف تؾؽ ضرر طؾك إبـقة الؿجاورة وطؾك السؽان
والؿارة ،يتخذ يف ذلؽ قرار مـ قبؾ هقئة إماكة أو البؾدية يطؾب مـ سؾطة
ال ؿباين  ،وطؾك سؾطة الؿباين بعد ذلؽ إطالن صاحب ذلؽ البـاء بضرورة هدمف
ضؿـ مدة مـاسبة تحدد لف يف اإلطالن كػسف ،وطؾك صاحب البـاء أو مـ يؼقم
مؼامف تـػقذ مؼتضقات اإلطالن خالل الؿدة الؿعقـة حآ.
 :الـػس/إلحاق الضرر باآلخريـ /مـع الضقضاء
واألضرار الحاصؾة مـ قصقر األفراح ،أو محطة القققد أو كحقهؿا(:)1



:

 م( 13/31/كظام الؿرافعات الشرطقة والئحتف التـػقذية) ..دطاوى
الضرر مـ العؼار كػسف  ،ومـ ذلؽ مـع إكشاء قصر لألفراح  ،أو محطة
لؾقققد أو كحقهؿا  ،فؿـ اختصاص الؿحاكؿ العامة.
 كصت الئحــة االشتراصات الـػـــقـة إلقامة قصقر األفراح طؾك أكف يحظر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وجفت وزارة الشمون البؾدية والؼروية جؿقع إماكات والبؾديات التابعة لفا ،بضرورة
تطبقؼ آشرتاصات الجديدة طؾك قصقر إفراح الجديدة ،ومـح أصحاب قصقر
إفراح الؼائؿة مفؾة سـتقـ لتصحقح أوضاطفؿ ،وذلؽ بتقفقر مقاقػ خاصة
لؾسقارات ،ويليت صدور هذا التعؿقؿ يف إصار حرص القزارة طؾك رفع الضرر الؼائؿ
طؾؿا بلكف إذا تعذر طؾك أصحاب قصقر إفراح
طؾك الؿجاوريـ لؼصقر إفراحً ،
تقفقر الؿقاقػ :فقؾزم طدم تجديد الرتاخقص لؾؼصقر الؿخالػة لإلطالكات .اكظر:

]مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية .[ www.momra.gov.sa
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 oاستخدام مؽربات الصقت يف الساحات الخارجقة الؿخصصة
لالحتػال.
 oبـاء قصقر إفراح جقار الؿستشػقات بؿسافة أقؾ مـ ( 551م ).
 oبـاء قصقر إفراح جقار الؿساجد بؿسافة أقؾ مـ ( 251م ) طدلت
لتصبح (111م).
 oبـاء قصقر إفراح جقار محالت الغاز والؿحطات بؿسافة أقؾ مـ
(25م ).
 oبـاء قصقر إفراح بؿسافة طـ قصر إفراح أخر تؼؾ طـ ( 511م ).
 oتسبب قصر إفراح يف إطاقة الحركة بسبب طدم تقفر الؿقاقػ الالزمة
حسب اشرتاصات الالئحة.
 :الـػس/إلحاق الضرر باآلخريـ /مـع الضقضاء،
واألضرار الحاصؾة مـ مراكز خدمة السقارات:



:

 الئحة اشتراصات مراكز خدمة وصقاكة السقارات :اشرتصت وجقب أخذ
التدابقر الالزمة بعدم إحداث أية أضرار أو ضقضاء لؾسؽان الؿجاوريـ (.)1
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( )1يـظر بؼقة آشرتاصات يفٓ :ئحة اشرتاصات مراكز خدمة ،وصقاكة السقارات ]مققع
وزارة الشمون البؾدية والؼروية .[ www.momra.gov.sa
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 :الـػس/إلحاق الضرر باآلخريـ /مـع بـاء أو
االستئجار لؾؿستقصػات والؿستشػقات قرب مصادر الضقضاء والتؾقث:



:

 الئحة اشتراصات الؿستقصػات والؿستشػقات األهؾقة:
 oيجب أن تؽقن الؿسافة بقـ الؿققع وأقرب محطة وققد قائؿة ٓ تؼؾ طـ
 21مرتًا صقل ًقا مؼاسف مـ الحدود الخارجقة لؾؿققع.
 oبالـسبة لؾؿستشػقات فقجب أن يبعد الؿققع طـ مصادر الضقضاء
والتؾقث.
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زابعًا :الؿخة العامة
 oالتدخقـ ،والشقشة ،والتبغ.
 oاألصعؿة ،واألشربة.
 oالعامؾقن يف محالت تؼديؿ األصعؿة.
 oمحالت تؼديؿ األصعؿة واألشربة ،واألغذية.
 oمحالت صقالقـ الحالقة.
 oالصرف الصحل.
 oالـػايات ،وطقادم السقارات ،والؿستـؼعات.
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التدخني ،والػيػة ،والتبؼ
 مـع استقراد ،وبقع ،وتداول السجارة والشقشة اإللؽرتوكقة.
 مـع بقع التبغ ،أو تؼديؿ الشقشة لألحداث.
 مـع تؼديؿ أو تعاصل الشقشة ،أو الدخان يف إماكـ العامة.
 مـع التدخقـ يف مرافؼ اإليقاء السقاحل.
 مـع التدخقـ يف صآت الطعام يف الؿطاطؿ.
 مـع العامؾقـ مـ التدخقـ يف الؿطاطؿ ،والبقفقفات ،والؿطابخ،
والؿخابز.
 مـع التدخقـ يف سقارات إجرة.
 مـع التدخقـ يف الؿطارات أو الطائرات.
 مـع استقراد وبقع ألعاب إصػال والحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائر
أو أي أداة مـ وسائؾ التدخقـ ،والدطاية لؾدخان
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 :الـػس /الصحة العامة  /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع استقراد ،وبقع ،وتداول السجارة والشقشة اإللؽرتوكقة:



:

 تعؿقؿ وزير التجارة رقؿ ( )64229وتاريخ 1436/11/11هـ:يؿـع
استقراد ،وبقع ،وتداول السقجارة اإللؽرتوكقة ،والشقشة اإللؽرتوكقة ،أو ما
يؿاثؾفا مـ أجفزة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.
 :الـػس /الصحة العامة  /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع بقع التبغ ،أو تؼديؿ الشقشة لألحداث:



:

 م( 8/كظام مؽافحة التدخقـ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م)56 /
يف  1436 /7/28هـ  ،وكصفا :لؾحد مـ بقع التبغ ومشتؼاتف يراطك ما يليت :أٓ
يباع لؿـ تؼؾ أطؿارهؿ طـ ثؿاكقة طشر طاما.
 كص تعؿقؿ وزير الشمون البؾدية رقؿ  232وتاريخ 1419/1/2هـ،
وتعؿقؿ وكقؾ وزير الشمون البؾدية رقؿ  69211وتاريخ 1426/11/24هـ
طؾك مـع الؿؼاهل مـ تؼديؿ الشقشة لألحداث دون سـ (.)18
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 :الـػس /الصحة العامة  /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع تؼديؿ أو تعاصل الشقشة ،أو الدخان يف األماكـ العامة:



:

 م( 9/كظام مؽافحة التدخقـ) :يؿـع التدخقـ( )1يف األماكـ اآلتقة:
 -1إماكـ والساحات الؿحقطة بالؿساجد.
 -2القزارات والؿصالح الحؽقمقة والؿمسسات والفقئات العامة
وفروطفا ،والجفات العامة إخرى يف الدولة.
 -3الؿمسسات التعؾقؿقة والصحقة والرياضقة والثؼافقة ،وآجتؿاطقة
والخقرية.
 -4إماكـ الؿخصصة لؾعؿؾ يف الشركات والؿمسسات والفقئات
والؿصاكع والبـقك وما يف حؽؿفا.
 -5وسائؾ الـؼؾ العامة برية أو جقية أو بحرية ،وفؼ ما تحدده الالئحة
التـػقذية.
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( )1جاء يف الؿادة الثاكقة مـ كظام مؽافحة التدخقـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( م /
 ) 56وتاريخ 1436 / 7 / 28 :هـ:يؼصد بالتدخقـ تعاصل التبغ ومشتؼاتف ،ويشؿؾ
ذلؽ السجائر والسقجار والجراك والتـباك والؿعسؾ وأي مـتج يدخؾ التبغ يف
مؽقكاتف ،سقاء تؿ ذلؽ طـ صريؼ السجائر أو السقجار أو الغؾققن أو الـشقق أو الشقشة
أو الؿضغ أو التخزيـ أو أي صريؼة أخرى.
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 -6أماكـ تصـقع الطعام والؿقاد الغذائقة والؿشروبات وتجفقزها
وتعبئتفا.
 - 7مقاقع إكتاج البرتول ومشتؼاتف وكؼؾف وتقزيعف وتؽريره ومحطات تقزيع
القققد والغاز وبقعفؿا.
 - 8الؿستقدطات والؿصاطد ودورات الؿقاه.
 - 9إماكـ العامة التل لؿ ترد يف الػؼرات السابؼة ،طؾك أكف يف حالة إيجاد
مقاقع لؾؿدخـقـ يف إماكـ التل تصـػ ضؿـ هذه الػؼرة ،فقجب طؾك
الشخص الؿسمول طـفا مراطاة أن تؽقن معزولة ويف أضقؼ الحدود ،وٓ
يدخؾفا مـ يؼؾ طؿره طـ ثؿاكقة طشر طا ًما .وتحدد الالئحة التـػقذية معايقر
تطبقؼ هذه الػؼرة.

 :الـػس/الصحة العامة /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع التدخقـ يف مرافؼ اإليقاء السقاحل:



:

 تعؿقؿ الفقئة العامة لؾسقاحة ،والتراث القصـل رقؿ ( )352وتاريخ
1738/1/7هـ ،الؿتضؿـ :مـع التدخقـ يف إماكـ العامة داخؾ مرافؼ اإليقاء
السقاحل :مثؾ :البفق ،الؿطاطؿ ،وكحق ذلؽ ،وتحديد غرف أو أدوار خاصة
لؾؿدخـقـ).
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 :الـػس/الصحة العامة /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع التدخقـ يف صاالت الطعام يف الؿطاطؿ (:)1
:


 م( 8/6/الئحة الؿطاطؿ) :يجب تخصقص أماكـ مـػصؾة يف صالة
الطعام لؾؿدخـقـ مع وضع لقحة تبقـ ذلؽ.
 :الـػس/الصحة العامة /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع العامؾقـ مـ التدخقـ يف الؿطاطؿ ،والبقفقفات ،والؿطابخ ،والؿخابز:
:


 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك:
يؿـع التدخقـ أثـاء العؿؾ سقاء طـد التجفقز أو التؼديؿ.
 :الـػس/الصحة العامة /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع التدخقـ يف سقارات األجرة:



:

 م( 98/الالئحة الؿـظؿة لؿؿارسة كشاط األجرة الخاصة) :طؾك الؿـشلة
وضع لقحات مـع التدخقـ يف السقارة ،وإصدار التعؾقؿات لؾسائؼقـ بعدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لألضرار التل يسببفا الدخان طؾك إصعؿة ،فؼد كصت ٓئحــة الجزاءات طـ
الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )218يف 1422/8/6هـ
والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك :مـع العامؾقـ يف الؿطاطؿ ،والبقفقفات ،والؿطابخ،
والؿخابز ،مـ التدخقـ أثـاء العؿؾ سقاء طـد التجفقز أو التؼديؿ.
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التدخقـ أو السؿاح لؾركاب بالتدخقـ داخؾ السقارة.
 م( 12/الالئحة الؿـظؿة لؿؿارسة كشاط األجرة العامة) طؾك السائؼ
آلتزام بعدم التدخقـ داخؾ السقارة ،أو السؿاح لؾركاب بذلؽ.
 :الـػس/الصحة العامة /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع التدخقـ يف الؿطارات أو الطائرات:



:

 م( 155 /كظام الطقران الؿدن) و ،م( 17/الالئحة التـػقذية لحؿاية
الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة الفقئة العامة لؾطقران الؿدين رقؿ 99-8
وتاريخ 1431/8/1هـ ،بـاء طؾك تـظقؿ الفقئة العامة لؾطقران الؿدين الصادر
بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ  33وتاريخ 1426/2/11هـ ،وكظام الطقران
الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ  185وتاريخ
1426/7/17هـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م 77/وتاريخ
1426/7/18هـ)ُ :يعدّ مخالػا كؾ مـ يؼقم بارتؽاب أحد األفعال اآلتقة طؾك
متـ صائرة مدكقة ،وال يستحؼ الؿستفؾؽ الذي يؼقم بارتؽابفا أي تعقيضات:
 oمـ ٓ يؿتـع طـ التدخقـ ،أو يؼقم بالتدخقـ يف دورات الؿقاه ،أو يف
مؽان آخر.
 oالذي يعبث بجفاز الؽشػ طـ الدخان أو غقر ذلؽ مـ إجفزة
الؿتعؾؼة بالسالمة الؿقجقدة طؾك متـ الطائرة.
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 :الـػس /الصحة العامة /التدخقـ ،والشقشة ،والتبغ/
مـع استقراد وبقع ألعاب األصػال والحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائر أو أي أداة
مـ وسائؾ التدخقـ ،والدطاية لؾدخان:



:

 م( 8/كظام مؽافحة التدخقـ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م)56 /
يف 1436 /7/28هـ  ،وكصفا :لؾحد مـ بقع التبغ ومشتؼاتف يراطك ما يليت «:أٓ
يخػض سعره ،وأٓ يؼدم طؾك شؽؾ طقـات مجاكقة أو هدايا».
 اكظر :مقضقع :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر استقراد
ألعاب الطػؾ أو الحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائر ،أو أي أداة مـ أدوات
التدخقـ.
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األطعنة ،واألغسبة
 مـع تعبئة إصعؿة الحارة يف أكقاس البالستقؽ.
 مـع الؿطاطؿ ،والؽافتقريا مـ استخدام أحقاض (الباكققهات) الؿتصؾة
بالصرف الصحل يف صفر الؾحقم الؿجؿدة.
 ما ُيحظر طؾك محالت كؼؾ وبقع الؾحقم
 مـع فرم الؾحقم قبؾ صؾب الزبقن
 مـع وضع الشقايات خارج الؿحؾ.
 مـع الؿطاطؿ ،والؽافتقريا ،مـ تؼديؿ إصعؿة ،والؿشروبات ،الؿعدّ ة
مـ الققم السابؼ.
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 :الـػس/الصحة العامة /األصعؿة ،واألشربة /مـع تعبئة
األصعؿة الحارة يف أكقاس البالستقؽ:
:



( الئحــة محالت إطداد وتجفقز الؿقاد الغذائقة) :يجب استخدام رقائؼ
إلؿـققم يف تعبئة القجبات.
 :الـػس/الصحة العامة /األصعؿة ،واألشربة /مـع
الؿطاطؿ ،والؽافتقريا ،مـ استخدام أحقاض (الباكققهات) الؿتصؾة بالصرف
الصحل يف صفر الؾحقم الؿجؿدة:
:



( oالئحة الؽافتقريا) :يؿـع مـ ًعا با ًتا استخدام أحقاض (الباكققهات)
الؿتصؾة بالصرف الصحل يف صفر الؾحقم الؿجؿدة الؿستخدمة يف صـاطتفا،
وتصفر الؾحقم داخؾ ثالجات التربيد.
 :الـػس/الصحة العامة /األصعؿة ،واألشربة /ما ُيحظر

طؾك محالت كؼؾ وبقع الؾحقم(:)1



:

 الئحة الغرامات والجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار
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( )1لؾػائدة :يـظر :هناية الرتبة الظريػة يف صؾب الحسبة الشريػة (ص ،)27 :ومعالؿ الؼربة
يف صؾب الحسبة (ص ،)97 :باب يف الحسبة طؾك الجزاريـ والؼصابقـ.
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مجؾس القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة،
طؾك أكف يحظر:
 طدم تغطقة الؾحقم الطازجة بشاش كظقػ.
 طرض لحقم صازجة غقر مختقمة بختؿ البؾدية.
 طرض لحقم أو صققر أو أسؿاك مربدة أو مجؿـدة يف الؿحالت
الؿرخص لفا ببقع الؾحقم الطازجة.
 إطادة تجؿقد الؾحقم وإسؿاك والدواجـ أو الؿـقاد الغذائقة بعد
تسققحفا  ،أو طرض لحقم غقر صالحة لالستفالك أدمل.
 طدم وضع لقحة تبقـ كقع الؾحؿ الؿرخص ببقعف (لؾؿربد والؿجؿد).
 كصت الئحة االشتراصات الصحقة لـؼؾ الؾحقم مـ الؿسالخ ،والئحة
بقع الؾحقم الؿػرومة ،طؾك:
 يؿـع مـعا باتا كؼؾ الؾحقم يف سقارات مؽشقفة ،أو غقر مخصصة أو غقر
مغؾؼة.
 يؿـع مـعا باتا استخدام مقزان الؾحؿ الؿػروم لقزن أي أغراض أخرى
غقر الؾحؿ الؿػرومة.
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 :الـػس/الصحة العامة /األصعؿة ،واألشربة /مـع فرم
الؾحقم قبؾ صؾب الزبقن:
:



 ال ئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء
رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،و م 19/مـ الئحة
البؼاالت واألسقاق الؿركزية ،كصفا ٓ " :تػرم الؾحقم مسبؼا ،وتػرم أوٓ بلول
حسب صؾب الزبقن ".
 :الـػس/الصحة العامة /األصعؿة ،واألشربة /مـع
وضع الشقايات( )1خارج الؿحؾ:
:


 كصت( :الئحة الغرامات والجزاءات طـ الؿخالػات  ،والئحــة
الؽافقتريات) طؾك« :يؿـع مـ ًعا با ًتا وضع الشقاية خارج حدود الؿحؾ الؿرخص
لف ،ويخصص لفا مؽان مستؼؾ داخؾ الؿحؾ طؾك أن يزود بؿدخـة وشػاط
كفرائل لؾتخؾص مـ إدخـة».
 :الـػس/الصحة العامة /األصعؿة ،واألشربة /مـع
الؿطاطؿ ،والؽافتقريا ،مـ تؼديؿ األصعؿة ،والؿشروبات ،الؿعدّ ة مـ الققم
السابؼ(:)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؾػائدة :يـظر :هناية الرتبة الظريػة يف صؾب الحسبة الشريػة (ص ،)31 :و معالؿ الؼربة
يف صؾب الحسبة (ص )92 :باب:الحسبة طؾك الطباخقـ.
( )2لؾػائدة :يـظر :هناية الرتبة الظريػة يف صؾب الحسبة الشريػة (ص ،)34 :و معالؿ الؼربة
=
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:

( الئحة الؽافتقريا) :يؿـع مـ ًعا با ًتا تؼديؿ أصعؿة ،أو مشروبات مطفقة مـ
الققم السابؼ ،ويتؿ تحضقر العصائر صازجة طـد صؾبفا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

يف صؾب الحسبة (ص )116 :باب:الحسبة طؾك الطباخقـ.
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العاملوٌ يف ذلالت تكديه األطعنة
 وجقب تؼقد العامؾقـ يف محالت التغذية والؿطاطؿ بالـظافة.
 إلزام طامؾ الشاورما ،باستخدام الؿـاديؾ القرققة ،ومـعف مـ استخدام
مـاشػ الؼؿاش.
 مـع العامؾقـ الؿخالػقـ لالشرتاصات الصحقة مـ العؿؾ يف الؿطاطؿ،
والبقفقفات ،والؿطابخ.
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 :الـػس/الصحة العامة /العامؾقن يف محالت تؼديؿ
األصعؿة /وجقب تؼقد العامؾقـ يف محالت التغذية والؿطاطؿ بالـظافة:



:

 الئحة الغرامات والجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار
مجؾس القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة،
و م 99/مـ الئحة البؼاالت واألسقاق الؿركزية ،طؾك أكف يحظر:
 -1تشغقؾ طؿال لقس لديفؿ شفادات صحقة أو لديفؿ شفادات صحقة
مـتفقة.
 -2وجقد طؿال تظـفر طؾقفؿ أطراض مرضقة أو هبؿ جروح أو بثقر.
 -3تدين مستقى الـظافة الشخصقة لؾعامؾقـ.
 -4استخدام الؿحؾ لؾـقم.
 -5طدم ارتداء الزي.
 -6طدم ارتداء العؿال الؼػازات ،أو لبس كظقػ.
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 :الـػس/الصحة العامة /العامؾقن يف محالت تؼديؿ
األصعؿة /إلزام طامؾ الشاورما ،باستخدام الؿـاديؾ القرققة ،ومـعف مـ استخدام
مـاشػ الؼؿاش:


:

( oالئحة الؽافتقريا) :يجب طؾك طامؾ الشاورما استخدام الؿـاديؾ
القرققة ،ويؿـع استخدام مـاشػ الؼؿاش.
 :الـػس /الصحة العامة  /العامؾقن يف محالت تؼديؿ
األصعؿة /مـع العامؾقـ الؿخالػقـ لالشتراصات الصحقة مـ العؿؾ يف الؿطاطؿ،
والبقفقفات ،والؿطابخ:



:

 الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء
رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة :طدم تؼقد العامؾقـ
يف الؿطاطؿ ،والبقفقفات ،والؿطابخ باالشتراصات ،يعدّ مخالػة لالشتراصات
البؾدية ومـ ذلؽ:
 وجقد طؿال تظفر طؾقفؿ أطراض مرضقة ،أو هبؿ جروح أو بثقر.
 وجقد أطراض مرضقة ضاهرة طؾك العامؾ ،تـتؼؾ طـ صريؼ الغذاء إلك
الؿستفؾؽ ،أو وجقد جروح أو بثقر مرضقة يف إيدي ،أو القجف ،أو الرأس ،أو
مريضا مصابا بؿرض ٍ
معد.
طؾك سطح الجؾد ،أو مخالطتف ً
ً
 طدم إبالغ الؿسمول طـ العؿؾ الجفات الصحقة الؿختصة طـ ضفقر
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أي مـ إمراض الؿعدية ٕي طامؾ لديف.
 طدم كظافة أجسامفؿ ،وشعرهؿ ،ومالبسفؿ ،وغطاء الرأس ،وإحذية،
والؼػازات وإيدي.
 طدم تؼؾقؿ أضافرهؿ ،أو إصالة شعر الرأس ،أو قصف بطريؼة غقر مللقفة.
 التدخقـ أثـاء العؿؾ :سقاء طـد التجفقز ،أو التؼديؿ.
 مؿارسة العادات غقر الصحقة أثـاء العؿؾ (تـظقػ إكػ بإصابع
كؿثال).
 استخدام صآت اإلكتاج ،التقزيع ،الؿستقدطات ،أو مؽاتب اإلدارة يف
الـقم.
زي مقحدّ كظقػ أثـاء العؿؾ.
 ققام العؿال بالعؿؾ دون ارتداء ّ
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ذلالت تكديه األطعنة واألغسبة ،واألغرية
 آشرتاصات التل يجب تقفرها يف الؿخابز ،ومحالت إكتاج الغذاء.
مباشرا لجقراكف.
ضررا
إزطاجا أو
 مـع فتح الؿطاطؿ يف أماكـ تسبب
ً
ً
ً
 آشرتاصات التل يجب تقفرها يف سقارات الؽافتقريا الؿتـؼؾة.
 مـع استخدام الؿـاشػ يف الؿطاطؿ ،والبقفقفات.
 اشرتاصات تخزيـ الؿقاد الغذائقة يف الؿستقدطات والؿحالت التجارية.
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 :الـػس/الصحة العامة /محالت تؼديؿ األصعؿة

واألشربة ،واألغذية /االشتراصات التل يجب تقفرها يف الؿخابز( ،)1ومحالت
إكتاج الغذاء:



:

( الئحة األفران) يؿـع طؾك العامؾقـ يف الؿخابز ومحالت إكتاج الغذاء:
 oالؼقام بلي طؿؾ يـتج طـف تؾقيث الغذاء مثؾ إكؾ أو الشرب أو التدخقـ
أو البصؼ أو التؿخط وخالفف( .الئحة األفران).
 oيجب استخدام الؼػازات الؿعؼؿة التل تستخدم لؿرة واحدة فؼط طـد
تعبئة الخبز ،مع مراطاة أن ارتداء الؼػازات ٓ يغـل طـ غسؾ إيدي جقدا.
(الئحة األفران).
 oطـد الحاجة لؾتجػقػ مـ العرق يجب استخدام الؿـاشػ القرققة
لذلؽ( .الئحة األفران).
 oيؿـع مـ ًعا با ًتا طؾك طؿال الؿخابز ارتداء الؿتعؾؼات الشخصقة مثؾ
الحؾل ،والخقاتؿ والساطات والدبابقس أثـاء العؿؾ( .الئحة األفران).
 oيؿـع الـقم هنائقا يف أماكـ العؿؾ والؿستقدطات( .الئحة األفران).
 م( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة ،كؿا
لؾؿجتؿع بؿا يؽػؾ العقش يف بقئة صحقة سؾقؿة ،ويشؿؾ
ُتعـك بالصحة العامة ُ
ذلؽ طؾك وجف الخصقص ما يليت:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؾػائدة :يـظر :هناية الرتبة الظريػة يف صؾب الحسبة الشريػة (ص[ ،)24 :الحسبة طؾك
الػراكقـ].
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 - 1سالمة مقاه ُّ
الشرب وصالحقتفا.
الؿتداولة.
 - 3سالمة إغذية ُ
 :الـػس/صحة العامة /محالت تؼديؿ األصعؿة
مباشرا
ضررا
إزطاجا أو
واألشربة ،واألغذية /مـع فتح الؿطاطؿ يف أماكـ تسبب
ً
ً
ً
لجقراكف.
:


 كصت (الئحة الؿطاطؿ) طؾك« :يشرتط يف الؿطعؿ/الؽافقرتيا /أن يؽقن
يف مققع ٓ يـجؿ طـف إزطاج أو ضرر مباشر لجقراكف».
 :الـػس/الصحة العامة /محالت تؼديؿ األصعؿة
واألشربة ،واألغذية /االشتراصات التل يجب تقفرها يف سقارات الؽافتقريا
الؿتـؼؾة:
:


( الئحة الؽافترييا) يجب تقافر االشتراصات التالقة:
 oالحصقل طؾك مقافؼة البؾدية الؿعـقة طؾك مققع القققف.
 oأٓ تسبب أي إزطاج أو ضرر لؾؿجاوريـ.
 oيؿـع مـ ًعا باتا وققف السقارة أمام الؿدارس والؿـازل.
 oأٓ تسبب إربا ًكا لحركة الؿرور والسقر.
 oيؿـع مـ ًعا با ًتا وققف السقارة يف إماكـ الرتابقة غقر الؿرصقفة
(الؿسػؾتة).
 oيؿـع مـ ًعا با ًتا وققف السقارة بجقار حاويات الـػايات والؿخؾػات.
 oيؿـع تجقل السقارة داخؾ إحقاء السؽـقة.
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 :الـػس/الصحة العامة /محالت تؼديؿ األصعؿة
واألشربة ،واألغذية /مـع استخدام الؿـاشػ يف الؿطاطؿ ،والبقفقفات:
:


 يؿـع مـ ًعا با ًتا استعؿال مـاشػ الؼؿاش يف تـطقػ وتجػقػ إسطح
والؿعدات وإواين وإدوات ،ويجب أن تستبدل بالؿـاشػ القرققة طالقة
آمتصاص.
 :الـػس/الصحة العامة /محالت تؼديؿ األصعؿة
واألشربة ،واألغذية /اشتراصات تخزيـ الؿقاد الغذائقة يف الؿستقدطات
والؿحالت التجارية :



:

( الئحــة محالت إطداد وتجفقز الؿقاد الغذائقة):
 oيؿـع مـعا باتا التخزيـ طؾك أرضقة الؿستقدع مباشرة وتستخدم الؼقاطد
البالستقؽقة ،أو إلقاح والعروق الخشبقة الؿرتػعة طـ سطح إرض لقسفؾ
التـظقػ أسػؾفا.
 oيجب رص الؿقاد الغذائقة بطريؼة مـتظؿة بدون تؽديس لتسفؾ طؿؾقة
الؿراقبة.
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ذلالت ؾوالني احلالقة
 وجقب آلتزام بالـظافة ،ومـع استخدام إدوات غقر الؿعؼؿة يف
محالت الحالقة.
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 :الـػس /الصحة العامة /محالت صقالقـ الحالقة /
وجقب االلتزام بالـظافة ،ومـع استخدام األدوات غقر الؿعؼؿة يف محالت
الحالقة (:)1



:

 الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء
رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،حظرت طؾك
الحالققـ يف صقالقـ الحالقة:
 اسـتخدام الؿـقس القاحد (الشػرة) يف الحالقة ٕكثر مـ شخص.
 طدم كظافة الػقط وإدوات الؿستخدمة.
 طدم تقفقر جفاز تعؼقؿ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؾػائدة :يـظر :معالؿ الؼربة يف صؾب الحسبة (ص.)156 :
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الؿسف الؿخي
 مـع استخدام مقاه الصرف الصحل غقر الؿعالجة ،أو الؿقاه الؿؾقث يف
الري أو الزراطة.
 حظر تصريػ الصرف الصرف الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ضررا لإلكسان ،والحققان ،والبقئة
ً
 مـع تسرب الؿقاه ،أو الصرف الصحل مـ الصفاريج أثـاء سقرها.
 مـع إخراج غسقؾ الؿحالت التجارية خارج حدود الؿحؾ.
 مـع تػريغ أو تسرب مقاه الصرف الصحل يف الشقارع وكحقها.
 مـع تسرب الؿقاد الـػطقة يف الشقارع وكحقها.
 حظر ترك أغطقة البقارات دون أغطقة.

171

 :الـػس/الصحة العامة /الصرف الصحل /مـع
استخدام مقاه الصرف الصحل غقر الؿعالجة ،أو الؿقاه الؿؾقث يف الري أو
الزراطة:



:

 م(10/كظام الصرف الصحل الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م6/
وتاريخ 1731/9/13هـ) ٓ :يجقز استخدام مقاه الصرف الصحل غقر
الري أو الزراطة بجؿقع أكقاطفا ،وٓ
الؿعالجة ،أو الؿقاه الؿؾقثة بشؽؾ طام يف ّ
يجقز زراطة الخضروات أو ما يالمس ثؿره سطح الرتبة ،إٓ بعد الحصقل طؾك
تصريح مـ وزارة الزراطة والؿقاه مبـل طؾك تحؾقؾ لؾؿقاه مـ وزارة الصحة أو
وزارة الشمون البؾدية والؼروية ،أو أي جفة أخرى معتؿدة مـ قبؾ وزارة
الصحة ،يثبت خؾقها مـ التؾقث وتقضح الؾقائح التـػقذية كقػقة ذلؽ.
 :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /حظر
ضررا لإلكسان،
تصريػ الصرف الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ً
والحققان ،والبقئة:



:

 حظرت الئحــة االشتراصات الـػـــقـة لؾتخؾص مـ مقاه الصرف الصحل
غقر الؿعالجة ،والئحة الغرامات والجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة
بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية
لالئحة ما يلتل:
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 تصريػ مخؾػات سائؾة مخالػة إلك شبؽة الصرف الصحل العامة.
 تصريػ مقاه الصرف الصحل الخام إلك القديان أو إراضل الػضاء
قبؾ الؿعالجة الثـائقة وطؿؾقة التعؼقؿ.
 تصريػ مقاه الصرف الصحل الخام أو الؿعالجة قرب مصادر الؿقاه
(آبار ،أشقاب ،طققن ،خزاكات ،مصاكع مقاه معبلة).
 تصريػ مقاه الصرف الصحل الخام إلك البحار.
 تصريػ مقاد سامة أو خطرة إلك شبؽة الصرف الصحل العامة.
 ققام شركة كؼؾ مخؾػات الصرف الصحل بنططاء بقاكات مخالػة أو
مضؾؾة طـ مصدر الؿخؾػات التل يتؿ جؾبفا لؾتصريػ يف شبؽة الصرف
الصحل العامة.
 مخالػة صفريج كؼؾ الؿخؾػات السائؾة لالشرتاصات التل تحددها
اإلدارة الؿختصة.
 تعديؾ أو تحقيؾ خطقط شبؽة الصرف الصحل العامة أو خطقط
تصريػ مقاه إمطار الرئقسقة أو خطقط شبؽة الري العامة  ،أو مؾحؼاهتا دون
طؾؿ ومقافؼة الجفة الؿختصة.
 إحداث كسر أو إتالف يف الخطقط الرئقسقة لشبؽة الصرف الصحل
العامة أو شبؽة تصريػ مقاه إمطار أو شبؽة مقاه الري  ،أو مؾحؼات أي مـفا.
 الربط بشبؽة الصرف الصحل العامة دون طؾؿ اإلدارة الؿختصة.
 طدم وجقد أو تعطؾ أو إهؿال تشغقؾ مصقدة الزيقت والشحقم يف
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محطة غسقؾ السقارات وما يف حؽؿفا التل تصرف إلك الشبؽة العامة.
 تصريػ مقاه طادمة أو مخؾػات سائؾة إلك شبؽة تصريػ مقاه إمطار.
 طدم إغالق أغطقة الؿـاهؾ وغرف التػتقش ومؾحؼات وفتحات الشبؽة
اإلكشائقة العامة لؾصرف الصحل  ،ومقاه إمطار  ،والري (.)1
 طدم آلتزام بطؾب البؾدية إليؼاف التصريػ يف حآت الطقارئ.
 إحداث تعديالت يف شبؽة الصرف الصحل الخاصة دون مقافؼة الجفة
الؿختصة.
 إلغاء أو إغالق مصقدة الدهقن يف شبؽة الصرف الصحل الخاصة
بؿمسسة غذائقة.
 تراكؿ دهقن يف شبؽة الصرف الصحل العامة ثبت أكف كاتج طـ ممسسة
أهؿؾت صقاكة مصقدة الدهقن
 تصريػ مخؾػات سائؾة إلك شبؽة الصرف الصحل العامة  ،مخالػة
لؾؿقاصػات الؿعتؿدة هبذه الالئحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (/7/468ق لعام 1429هـ) الؿصادق طؾقف مـ
محؽؿة آستئـاف برقؿ (/156إس 8/لعام 1431هـ) إلزام فرع وزارة الؿقاه
بتعقيض الؿدطل بؿبؾغ (  )41298واحد وأربعقـ أل ًػا ومائتقـ وثؿاكقة وتسعقن
ً
ريآ  ،بسبب ترك الجفة الؿدطك طؾقفا غرفة تػتقش يف الطريؼ مػتقحة مؿا تسبب يف
خروج غطاء الغرفة أثـاء مرور سقارة الؿدطل واكؼالهبا بسبب ذلؽ] .اكظر :مجؿقطة
إحؽام والؿبادئ اإلدارية ص.[2285 :
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 تصريػ مخؾػات صـاطقة تحتقي طؾك مقاد خطرة يف شبؽة الصرف
الصحل العامة.
 إقامة مـشآت أو وضع حقاجز أو زراطة أشجار يف أماكـ تمثر طؾك
سالمة شبؽات ومـاهؾ وغرف تػتقش الصرف الصحل أو تعقؼ صقاكتفا.
 صؿر أو تغطقة أو إخػاء معالؿ مـاهؾ أو غرف تػتقش شبؽة الصرف
الصحل العامة أو شبؽة مقاه إمطار  ،أو مؾحؼاهتا.
 إحداث كسر يف إكابقب الػرطقة أو مؾحؼاهتا  ،أو غرفة الصؿامات  ،أو
غرفة الؿضخات  ،أو غرفة التػتقش  ،أو كؼاط تصريػ مقاه إمطار ،أو الؿـاهؾ،
أو العبارات الخاصة بالبؾدية ..الخ.
 تصريػ مقاه إمطار أو أية مقاه سطحقة أو جقفقة إلك شبؽة الصرف
الصحل العامة أو الخاصة.
 كزح وتصريػ مقاه جقفقة إلك شبؽة الصرف الصحل بدون تصريح مـ
اإلدارة الؿختصة.
 كزح وتصريػ مقاه جقفقة إلك شبؽة مقاه إمطار بدون تقفقر مصقدة
الرمال.
 اإلهؿال يف صقاكة أو تـظقػ مصقدة الرمال.
 طدم صقاكة أو تـظقػ مصقدة الدهقن يف شبؽة الصرف الصحل الخاصة
بالؿمسسات الغذائقة أو مصقدة الزيقت يف محطات غسقؾ السقارات.
 تصريػ محتقيات صفاريج الـضح يف غقر إماكـ الؿخصصة لذلؽ
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طؾك الشبؽة.
 سحب أو استخدام مقاه الصرف الصحل الؿعالجة مـ شبؽة الري دون
مقافؼة الجفة الؿختصة  ،أو تجاوز الؽؿقة الؿصرح هبا.
 طدم إكجاز غرفة التقصقؾ (الربط) الـفائقة لؾؿبـك بشبؽة الصرف
الصحل العامة يف الققت الذي تحدده الجفة الؿختصة.
 تسرب زيقت طؾك الشقارع وإرصػة مـ مضخات كزح مقاه.
 طدم تقفر كسخة مـ التصريح يف الؿققع لغرض التػتقش مـ قبؾ مصؾحة
الؿقاه والصرف الصحل أو البؾدية.
 التسرب مـ أكبقب كزح مقاه الصرف الصحل أو مـ خزان التجؿقع أو
خزان التحؾقؾ.
 تسرب أو صػح سطحل مـ شبؽة الصرف الصحل الخاصة.
 :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /مـع تسرب
الؿقاه ،أو الصرف الصحل مـ الصفاريج أثـاء سقرها:



:

 الؿادة ( )3 /21/1/51مـ الالئحة التـػقذية لـظام الؿرور :يحظر طؾك
أصحاب الشاحـات فتح صـابقر الصفاريج أو تسرب محتقاها  ،أو طدم إحؽام
أغطقتفا أثـاء سقرها طؾك الطرق العامة.
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 :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /مـع إخراج
غسقؾ الؿحالت التجارية خارج حدود الؿحؾ(:)1
:



 كصت( :الئحــة الؽافقتريات) طؾك أكف يجب أن تؾتزم الؿحالت بعدم
خروج ماء الغسؾ خارج حدود الؿحؾ.
 كصت (ٓئحة الغرامات والجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة
بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )218يف 1422/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية
لالئحة) طؾك أكف يحظر :تسرب الؿقاه يف الشقارع والساحات والحدائؼ العامة
وما يف حؽؿفا مـ الؿطاطؿ والؿحالت التجارية وما يف حؽؿفا.
 :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /مـع تػريغ
أو تسرب مقاه الصرف الصحل يف الشقارع وكحقها:



:

 م( 39/الـظام إساسل لؾحؽؿ) تعؿؾ الدولة طؾك الؿحافظة طؾك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سئؾ ابـ الؼاسؿ طـ الرجؾ ّ
يرش بقـ يدي حاكقتف فتزلؼ الدواب فتـؽسر ،فؼال :إن
كثقرا ٓ يشبف ّ
الرش خشقت أن يضؿـ .وسئؾ يحقك طـ صقـ الؿطر إذا كثر يف
كان شق ًئا ً

بالؿارة ؟ فؼالٓ :
أضر
ّ
إسقاق :هؾ يجب طؾك أهؾ الحقاكقت كـسف ،وهق ربؿا ّ
يجب طؾقفؿ كـسفٕ ،كف لقس مـ فعؾفؿ .ققؾ لف :فنن أصحب الحقاكقت كـسقه،

بالؿارة وبالحؿقلة ؟ فؼال :يجب طؾقفؿ كـسف.
فلضر
أكداسا
وجؿعقه يف وسط السقق
ّ
ّ
ً
اكظر( :أحؽام السقق ،لقحقك بـ طؿر إكدلسل ص.)127 /
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البقئة وحؿايتفا وتطقيرها ومـع التؾقث طـفا.
 كصت (ٓئحة الغرامات والجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة
بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )218يف 1422/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية
لالئحة) طؾك أكف يحظر:
 oتػريغ صفاريج مقاه الصرف يف غقر إماكـ الؿعدة لذلؽ.
 oتسـرب مقاه الصـرف الصـحل يف الشقارع أو مجاري السققل
مـ :الؿساكـ ،الؿباين آستثؿارية ،صفاريج الشػط.
م( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة ،كؿا ُتعـك
لؾؿجتؿع بؿا يؽػؾ العقش يف بقئة صحقة سؾقؿة ،ويشؿؾ ذلؽ
بالصحة العامة ُ
طؾك وجف الخصقص ما يليت:

 - 6حؿاية البالد مـ إوبئة.
 -9حؿاية البقئة مـ أخطار التؾقث بلكقاطف.
 :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /مـع تسرب
الؿقاد الـػطقة يف الشقارع وكحقها:



:

 م( 39 /الـظام األساسل لؾحؽؿ) تعؿؾ الدولة طؾك الؿحافظة طؾك البقئة
وحؿايتفا وتطقيرها ومـع التؾقث طـفا.
 كصت ( الئحة الغرامات والجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة
بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية
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لالئحة) طؾك أكف يحظر:
 oتسرب الؿقاد الـػطقة وما يف حؽؿفا إلك الشقارع والؿجاوريـ
مـ :الـاقالت وألقات ،محطات القققد ومراكز الخدمة.
 oم( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة ،كؿا
لؾؿجتؿع بؿا يؽػؾ العقش يف بقئة صحقة سؾقؿة ،ويشؿؾ
ُتعـك بالصحة العامة ُ
ذلؽ طؾك وجف الخصقص ما يليت:

 - 7حؿاية البقئة مـ أخطار التؾقث بلكقاطف.
 :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /حظر ترك
البقارات دون أغطقة(.)1


:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة طؾك حظر
ترك البيارات دون أغطيه واقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضا:
( )1اكظر ً

 oمقضقع :الؿال/البـاء /حظر مخالػة اشرتاصات البـاء.
o

مقضقع :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /حظر تصريػ الصرف

ضررا لإلكسان ،والحققان ،والبقئة.
الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب ً
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اليفايات ،وعوادو الطيازات ،واملطتيكعات
 مـع استخدام حاويات كػقات غقر محؽؿة اإلغالق يف الؿطاطؿ ،أو
البقفقفات ،أو أماكـ تؼديؿ إكؾ.
 حظر إلؼاء الـػايات يف غقر إماكـ الؿخصصة لفا.
 حظر ترك الـػايات ،أو الؿخ ّؾػات ،أو رمقفا يف الحدائؼ ،والؿتـزهات،
وإماكـ العامة
 حظر اكبعاث الدخان مـ طقادم السقارات.
 وجقب ردم الربك ،والؿستـؼعات.
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 :الـػس /الصحة العامة  /الـػايات ،وطقادم السقارات،
والؿستـؼعات /مـع استخدام حاويات كػقات غقر محؽؿة اإلغالق يف الؿطاطؿ،
أو البقفقفات ،أو أماكـ تؼديؿ األكؾ:



:

 كصت( :الئحــة الؽافقتريات) طؾك أكف يجب أن تجؿع الـػايات يف
أكقاس بالستقؽقة داخؾ حاويات محؽؿة الغؾؼ مـ الـقع الذي يػتح غطاءه
ذات ًقا بالضغط بالؼدم مع ربط إكقاس تؿفقدً ا لؾتخؾص مـفا ً
أوٓ بلول يف
إماكـ الؿخصصة لذلؽ أو بقاسطة الؿتعفد إن وجد.
 :الـػس /الصحة العامة  /الـػايات ،وطقادم السقارات،
والؿستـؼعات /حظر إلؼاء النػايات يف غقر األماكـ الؿخصصة لفا:



:

 م( 1 /91 /الالئحة التـػقذية لـظام إدارة الـػايات البؾدية الصؾبة( يحظر
إلؼاء الـػايات اآلتقة يف غقر األماكـ الؿخصصة لفا:
 .1فضالت الطعام :مـ الؿـازل ،مـ الؿطاطؿ والؿطابخ.
 .2إلؼاء الـػايات مـ السقارات.
 .3الـػايات التجارية :مـ أسقاق الخضار والػقاكف ،مـ أسقاق الؾحقم
ومحالت الدواجـ وإسؿاك والؿسالخ إهؾقة ،البؼآت والؿحالت
إخرى.
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 .7الـػايات الصـاطقة :مـ مصاكع إغذية ،مـ الؿصاكع إخرى ،كػايات
طادية  ،كػايات خطرة.
 .5كػايات الؿستشػقات والؿستقصػات الخاصة :كػايات طادية ،كػايات
خطرة.
 الالئحة التـػقذية لـظام إدارة الـػايات البؾدية الصؾبة ،والئحة الغرامات
والجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ()918
يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية كصت طؾك:
 oالؿادة  ( 2 /21وجقب آلتزام بجؿع الـػايات يف أكقاس وغؾؼفا
ووضعفا داخؾ الحاويات الؿخصصة).
 oالؿادة  ( 3 /21طدم وضع أكقاس الـػايات البؾدية بجاكب الحاويات ).
 oالؿادة ( 5 /21مـع كبش الـػايات مـ الحاويات).
 oالؿادة  ( 8 /21مـع تؽديس الـػايات البؾدية الصؾبة أو تجؿقعفا أو
ضررا طؾك البقئة والصحة العامة أو الغقر).
تخزيـفا أو التخؾص مـفا بؿا يسبب
ً
 oالؿادة  ( 4 /22حظرت سؼقط الـػايات أو ترسب السقائؾ أثـاء
التخؾص مـفا يف الحاويات).
 oالؿادة  ( 5 /22ضرورة الحػاظ طؾك كظافة مقاقع الحاويات ،والؿـطؼة
الؿحقطة هبا).
 oالؿادة ( 1/25يؿـع وضع الـػايات خارج الحاويات الؿخصصة لفا).
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 oالؿادة ( 2/25تؽديس الـػايات الصؾبة أو تجؿقعفا ،أو تخزيـفا ،بؿا
يسبب إضرار بالصحة العامة ،أو البقئة).
 oالؿادة ( 3/25تغققر إماكـ الؿحددة لحاويات الـػايات البؾدية
الصؾبة ،أو إتالففا).
 oالؿادة ( 4/25التخؾص مـ الـػايات البؾدية الصؾبة يف إماكـ العامة،
والشقارع ،والحدائؼ العامة ،او يف أمالك الغقر).
 oالؿادة ( 5/25كبش حاوبات الـػايات ..وبعثرة محتقياهتا).
 oالؿادة ( 11/25وضع الـػايات البؾدية الصؾبة يف مجاي السققل،
وإودية ،أو أبار ،أو الشقاصئ ،أو يف شبؽة الصرف الصحل ،أو شبؽات
تصريػ مقاه إمطار).
 oالؿادة ( 11/25جؿع الـػايات البؾقة الصؾبة ،أو كؼؾفا ،أو تخزيـفا ،أو
حرقفا ،أو وضع الل طؾقفا ،أو تداولفا ومعالجتفا ،وإطادة تدويرها لالستػادة
ّ
الؿرخص لفؿ كظا ًما).
مـفا لغقر
 م( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة ،كؿا
لؾؿجتؿع بؿا يؽػؾ العقش يف بقئة صحقة سؾقؿة ،ويشؿؾ
ُتعـك بالصحة العامة ُ
ذلؽ طؾك وجف الخصقص ما يليت:
 - 6حؿاية البالد مـ إوبئة.
 - 7حؿاية البقئة مـ أخطار التؾقث بلكقاطف.

182

 :الـػس /الصحة العامة /حظر ترك الـػايات ،أو
الؿخ ّؾػات ،أو رمقفا يف الحدائؼ ،والؿتـزهات ،واألماكـ العامة:

 م( 39/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :تعؿؾ الدولة طؾك الؿحافظة طؾك
البقئة وحؿايتفا وتطقيرها ومـع التؾقث طـفا.
 م( 19/كظام الؿـاصؼ الؿحؿقة لؾحقاة الػطرية) الصادر بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ (م )66/وتاريخ 1736/15/12هـ .مع طدم اإلخالل بؿا تؼضل
بف إكظؿة إخرى :يعد مخالػة ٕحؽام هذا الـظام الؼقام يف الؿـاصؼ الؿحؿقة
بلي طؿؾ مـ إطؿال أتقة :
 oترك الـػايات أو الؿخؾػات ،أو رمقفا ،أو حرقفا .
 :الـػس /الصحة العامة  /الـػايات ،وطقادم السقارات،
والؿستـؼعات /حظر اكبعاث الدخان مـ طقادم السقارات:



:

 م( 32 /الـظام األساسل لؾحؽؿ) تعؿؾ الدولة طؾك الؿحافظة طؾك البقئة
وحؿايتفا وتطقيرها ومـع التؾقث طـفا.
 نصت (الئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالػات البؾدية الصادرة بؼرار
جمؾس الوزراء رقم ( )812يف 1288/2/6هـ والتعؾيامت التنػيذية لالئحة) عىل
أنه حيظر :انبعاث الدخان بكميات كبرية من عوادم السيارات.
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 م( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة ،كؿا
لؾؿجتؿع بؿا يؽػؾ العقش يف بقئة صحقة سؾقؿة ،ويشؿؾ
ُتعـك بالصحة العامة ُ
ذلؽ طؾك وجف الخصقص ما يليت:

 - 7حؿاية البقئة مـ أخطار التؾقث بلكقاطف.
 :الـػس /الصحة العامة  /الـػايات ،وطقادم السقارات،
والؿستـؼعات /وجقب ردم البرك والؿستـؼعات:

 كظام البؾديات والؼرى الصـــــادر بالؿرســـــــــقم الؿؾؽـــــل الؽريؿ رقؿ
م 0/يف 1329/9/91هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ  135التاريخ
1329/9/6هـ :الػصؾ الثاين ،وضائػ البؾدية ،الؿادة الخامسة ،الػؼرة (:)4
وقاية الصحة العامة وردم الربك والؿستـؼعات ودرء خطر السققل وإكشاء أسقار
مـ إشجار حقل البؾدة لحؿايتفا مـ الرمال.
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العــــــــــــــــــــسض:
 أوالً :احلجاب الػسعي.
 ثاىيًا :االختالط احملسو بني اجليطني.
 ثالجًا :معانطة اليطاء.
 زابعًا :اخللوة احملسمة.
 خامطًا :التخسؽ اجليطي.
 ضادضًا :فعل الفاحػة.
 ضابعًا :االبتصاش.
 ثاميًا :االجتاز باألغخاص ،والكوادة والدعازة.
 تاضعًا :املطاع حبياة اآلخسيً ،بواضطة وضائل التكيية.
 عاغسًا :حسمة املطانً ،وضانييها.
 احلادي عػس :الهػف على املسضى.
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أوالً :احلجاب الػسعي
 oوجقب التزام الؿرأة العامؾة بالحجاب الشرطل والحشؿة.
 oوجقب التزام مـسقبات الصحة بالحشؿة ،وطدم إضفار الؿػاتـ.
 oوجقب التزام الـساء بالحجاب الشرطل والحشؿة ،أثـاء إقامة
آجتؿاطات وورش العؿؾ والدورات التدريبقة
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 :العرض /الحجاب الشرطل /وجقب التزام الؿرأة
العامؾة بالحجاب الشرطل والحشؿة:

 الػصؾ األول ( 1/0/1دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص) :يجــب أن
تؾتــزم العامؾــة بالحشــؿة يف العؿؾ بؿــا يف ذلؽ التزامفــا بضقابط الحجاب
الشرطل.
 الػصؾ األول ( 9/0/1دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص) :يجقز
لؾعامؾة ارتداء الزي الرسؿل لجفة العؿؾ والذي يجب يف جؿقع إحقال أن
وساترا وغقر شػاف.
يؽقن محتشؿا
ً
 :العرض /الحجاب الشرطل /وجقب التزام مـسقبات
الصحة بالحشؿة ،وطدم إضفار الؿػاتـ:

 تعؿقؿ وزير الصحة بشلن لباس العامالت رقؿ  11/1918وتاريخ
1719/6/2هـ التضؿـ:
أوال :يجب التلكقد والتشديد يف االمتـاع طـ استخدام الؿؽقاج أو العطقرات
ً
أو مساحقؼ التجؿقؾ.
ثاك ًقا :وضع مقاصػات محددة ،تؾتزم بفا جؿقع مديريات الشمون الصحقة

يف كافة الؿـاصؼ والؿحافظات ،ويتؿ تـػقذها طؿؾ ًقا طـد وضع مقاصػات
الخقاصة أو الحقاكة أو شراء الزي الخاص هبقئة التؿريض أو الطبقبات مثؾ:
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آلتزام بالحشؿة وطدم إضفار أي مـ الؿػاتـ.



تغطقة جؿقع شعر الرأس.



تغطقة الجقب والـحر كؿا أمر الشرع الحـقػ.



أن تؽقن أكؿام الجاكقت صقيؾة ،وذات مقاصػات محددة ،تساطد طؾك

رطاية الؿريض ،مع مراطاة آلتزام التام بالسرت والحشؿة.


أن يراطك يف البـطال أن يؽقن لقكف أبقض غقر شػاف لؾجسد ،أو غقر

مظفر لؿا تحتف مـ مالبس داخؾقة.


يف حال استخدام التـقرة ً
بدٓ مـ البـطال :يجب مراطاة السعة والطقل

مؿا يسؿح بالحركة دون إضفار أي مـ الؿػاتـ إكثقية.


يراطك أن يؽقن الحذاء بدون كعب ،وأن ٓ يحدث أي صقت طـد

تؼديرا لؿشاطر الؿرضك والؿـقمقـ.
الؿشل،
ً
 تعؿقؿ وزارة الصحة بشلن تفقئة أماكـ اكتظار مـػصؾة لؾـساء ،وبشلن مـع
وضع الـساء يف أماكـ استؼبال الرجال رقؿ  6/798/95وتاريخ
1717/1/97هـ وجاء فقف« :إلحا ًقا إلك تعؿقؿ القزارة السابؼ رقؿ
 57/2719/258وتاريخ 1399/6/11هـ بخصقص هتقئة أماكـ مـػصؾة
ٓكتظار الرجال والـساء ،وإشارة إلك خطاب الرئقس العام إلدارة البحقث
العؾؿقة

واإلفتاء

والدطقة

واإلرشاد

رقؿ

/9/363س

وتاريخ

كثقرا مـ الؿستشػقات والؿستقصػات ودور العالج
1413/12/25هـ بلن ً
إهؾقة والحؽقمقة دأبت طؾك وضع الـساء يف استؼبال الرجال وبدون محرم
وهـ متربجات ومتزيـات بؽؾ أكقاع الزيـة مؿا يرتتب طؾك ذلؽ مـ الؿػاسد
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الؽثقرة والسؾبقات وخطقرتف طؾك أخالق الؿسؾؿقـ وأطراض تؾؽ الـساء».آمؾ
التلكقد طؾك كؾ الؿمسسات الطبقة بؿـطؼتؽؿ بالتؼقد بتخصقص أماكـ اكتظار
لؾـساء مـػصؾة طـ أماكـ الرجال والتؼقد بتعالقؿ ديــا الحـقػ .وكقؾ القزارة
لؾشمون التـػقذية.
 :العرض /الحجاب الشرطل /وجقب التزام الـساء
بالحجاب الشرطل والحشؿة ،أثـاء إقامة االجتؿاطات وورش العؿؾ والدورات
التدريبقة:

 oضقابط وإجراءات إقامة اجتؿاع أو ورشة طؿؾ أو دورة تدريبقة
الضقابط ،التل كص طؾقفا البركامج القصـل لؾؿعارض والؿمتؿرات(: )1
 oيجب الؿحافظة طؾك الؼقؿ اإلسالمقة والضقابط الشرطقة والتعؾقؿات
وإكظؿة العامة يف الؿؿؾؽة أثـاء تـظقؿ الػعالقة.
 oيجب إشعار الؿشاركقـ يف الػعالقة بؿا تػتضقف إوضاع آجتؿاطقة يف
الؿؿؾؽة مـ حقث الؿظفر وآلتزام بآحتشام يف الؿؾبس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(http://www.secb.gov.sa )1
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ثاىيًا :االختالط احملسو بني اجليطني
 oمـع آختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ.
 oمـع آختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ يف أماكـ العؿؾ.
 oمـع آختالط يف الؿستشػقات ،والؿستقصػات ،والؿراكز
الصحقة..الخ.
 oمـع آختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ ،أثـاء إقامة ورش العؿؾ ،أو
الدورات التدريبة
 oمـع آختالط يف صآت كؼؾ الؿسافريـ (الـؼؾ الربي).
 oآلتزام بالخصقصقة يف الؿطاطؿ العائؾقة.
 oمـع اختالط الجـسقـ يف الشركات والؿمسسات
 oمـع اختالط الجـسقـ يف خطقط اإلكتاج يف الؿصاكع
 oمـع اختالط الجـسقـ يف العؿؾ يف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة
 oمـع اختالط الجـسقـ يف العؿؾ ،ويف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة،
أو محالت الؿتـزهات الرتفقفقة العائؾقة ،أو الؿطابخ
 oمـع اختالط الجـسقـ يف العؿؾ يف الؿحالت متعددة إقسام
 oمـع اختالط الجـسقـ يف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة.
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 oوجقب استؼالل محالت (مؿارسة كشاط التزيقـ الـسائل) بؿداخؾ
مستؼؾة بعقدة طـ الؿحالت الخاصة بالرجال ،كالؿؼاهل ،أو الؿتـزهات ،أو
الؿالطب الرياضقة
 oمـع آختالط الؿحرم يف أكدية السقارات والدراجات الـارية ،وآلتزام
بنقامة الصؾقات يف وقتفا.

193

 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ /مـع
االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ:

 م( 2/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :إسرة ،هل كقاة الؿجتؿع السعقدي،
و ُيربك أفرادها طؾك أساس العؼقدة اإلسالمقة ،وما تؼتضقف مـ القٓء والطاطة

هلل ،ولرسقلف ،وٕولل إمر ،واحرتام الـظام وتـػقذه ،وحب القصـ وآطتزاز

بف وبتاريخف الؿجقد.
 م( 15/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :تحرص الدولة طؾك تقثقؼ أواصر
إسرة ،والحػاظ طؾك ققؿفا العربقة واإلسالمقة.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ يف أماكـ العؿؾ:

 إمر السامل رقؿ  11651يف 1413/5/16هـ الؿتضؿـ أن السؿاح
لؾؿرأة لؾعؿؾ الذي يمدي إلك اختالصفا بالرجال سقاء يف اإلدارات الحؽقمقة أو
غقرها مـ الؿمسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو الؿفـ وكحقها أمر غقر
مؿؽـ سقاء كاكت سعقدية أو غقر سعقدية ٕن ذلؽ محرم شر ًطا ويتـاىف مع
طادات وتؼالقد هذه البالد وإذا كان يقجد دائرة تؼقم بتشغقؾ الؿرأة يف غقر
إطؿال التل تـاسب صبقعتفا أو يف أطؿال تمدي إلك اختالصفا بالرجال ففذا
خطل يجب تالفقف وطؾك الجفات الرقابقة مالحظة ذلؽ والرفع طـف ..الخ.
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 تعؿقؿ وكقؾ الؿحافظ لؾشمون الػـقة بؿمسسة الـؼد العربل السعقدي
رقؿ (/24593م أ ت )281/وتاريخ 1429/6/21هـ الؿتضؿـ التلكقد طؾك
ضر ورة التزام جؿقع البـقك بالتؼقد التام بؿؼتضك إوامر السامقة التل تؿـع
اختالط الؿرأة بالرجال يف بقئة العؿؾ ،سقاء كاكت حؽقمقة أو ممسسات خاصة،
أو شركات ،أو الؿفـ.
 تعؿقؿ وزارة العدل رقؿ /13ت2574/يف1426/1/ 24هـ الؿتضؿـ
ضرورة العـاية بؿقاقع اكتظار الـساء يف جؿقع الؿحاكؿ وكتابات العدل بؿا يؾقؼ
هبا وقد أكد ذلؽ التعؿقؿ رقؿ /13ت 2844/بتاريخ 1427/2/2هـ الذي
جاء فقف أكف تؿ تؽؾقػ فريؼ طؿؾ لدراسة كافة الجقاكب الخاصة بخدمة قضايا
الؿرأة يف الؿحاكؿ وكتابات العدل وقد أصدرت طددا مـ التقصقات ومـفا
ايجاد صآت خاصة بالـساء يف الؿحاكؿ وكتابات العدل لتؼديؿ الخدمة يف
قضايا الؿرأة وتجفز هذه الصآت بؿا يؾقؼ مـ إثاث وإماكـ الخاصة
والؼقى العامؾة وشبؽة الحاسب.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
االختالط يف الؿستشػقات ،والؿستقصػات ،والؿراكز الصحقة ،والعقادات
الطبقة:

 م( 11 ،15 ،2/الـظام األساسل لؾحؽؿ).
 تعؿقؿ وزارة الصحة رقؿ 21/127139 :وتاريخ1424/11/8 :هـ
الؿتضؿـ مـع آختالط بقـ الرجال والـساء يف الؿحاضرات الطبقة يف
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الؿستشػقات ،وهتقئة إماكـ الالزمة لتاليف آختالط الؿحظقر.
 تعؿقؿ وزارة الصحة رقؿ 26/4723/637 :وتاريخ 1416/11/4هـ
الؿتضؿـ التلكقد طؾك أن يؽقن سؽرتقر الرجؾ مـ الرجال وسؽرتقر الؿرأة
مستؼال طـ قسؿ الرجال مـ جؿقع القجقه،
ً
امرأة  ،و أن يؽقن قسؿ الـساء
حسب أوامر خادم الحرمقـ الشريػقـ التعؿقؿقة بذلؽ برقؿ  116151تاريخ
1413/5/16هـ ورقؿ /2966م يف 1414/9/19هـ.
 تعؿقؿ وزارة الصحة رقؿ  6/478/71وتاريخ 1414/1/24هـ،
اإللحاقل لتعؿقؿ القزارة السابؼ رقؿ  57/2719/258وتاريخ
1399/6/11هـ الؿتضؿـ :تخصقص أماكـ اكتظار لؾـساء مـػصؾة طـ أماكـ
الرجال والتؼقد بتعالقؿ ديــا الحـقػ.
 إمر السامل رقؿ  11651يف 1413/5/16هـ (سبؼ إيراده) (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ الؿحؽؿة اإلدارية بؿـطؼة مؽة الؿؽرمة رقؿ (/2/317س) لعام
(1438هـ) الؿتضؿـ ..« :إلغاء قرار لجـة الـظر يف مخالػات كظام مزاولة الؿفـ
الصحقة بؿـطؼة مؽة الؿؽرمة رقؿ  12لعام 1436هـة الصادر بحؼ الؿدطقة)...( /
(مؿرضة) لرفضفا العؿؾ بؼسؿ الرجال طؾك سـد الؼقل بلن ذلؽ يعد مخالػا ٕصقل
مفـتفا ،ومـ ثؿ أصدرت بحؼفا الؼرار الطعقـ بتغريؿفا بؿبؾغ خؿسة آٓف ريال
( 5111ريال) ،وحقث أوضحت الؿدطقة بلهنا لؿ ترفض العؿؾ كؿا ذكرت الشمون
الصحقة :إذ حؼقؼة إمر أهنا تؼدمت إلدارهتا مبقـة أن قرار تعققـفا يـص طؾك أهنا فـقة
شرطا،
تؿريض كسائل ،وأن طؿؾفا يف أقسام الرجال يؼضل إلك آختالط الؿحظقر
ً
شرطا وقضا ًء،
شرطا يـالفا حؽؿ الؿـع
وحقث إن القسقؾة الؿػضقة إلك الؿحظقر
ً
ً

وحقث إن إكظؿة والتعؾقؿات الؿستـدة إلك إوامر السامقة وقرارات هقئة كبار
=
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 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ ،أثـاء إقامة ورش العؿؾ ،أو الدورات التدريبة:

 ضقابط وإجراءات إقامة اجتؿاع أو ورشة طؿؾ أو دورة تدريبقة
الضقابط ،التل كص طؾقفا البركامج القصـل لؾؿعارض والؿمتؿرات(: )1
 oيجب الؿحافظة طؾك الؼقؿ اإلسالمقة والضقابط الشرطقة والتعؾقؿات
وإكظؿة العامة يف الؿؿؾؽة أثـاء تـظقؿ الػعالقة.
 oيجب إشعار الؿشاركقـ يف الػعالقة بؿا تػتضقف إوضاع آجتؿاطقة يف
الؿؿؾؽة مـ حقث الؿظفر وآلتزام بآحتشام يف الؿؾبس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

شرطا ،وهق ما
العؾؿاء تـص طؾك مـع آختالط بقـ الجـسقـ يف أماكـ العؿؾ لحرتف
ً

أخقرا برققة ولل العفد كائب رئقس مجؾس القزراء رقؿ ( )344573وتاريخ
أكدتف
ً

1437/9/21هـ ،والتل تضؿـت التلكقد طؾك مـع آختالط يف أماكـ العؿؾ بجؿقع
الجفات لؿا يف هذا إمر مـ مخالػة لتعالقؿ الديـ ،ومخالػة لؾػتقى الصادرة هبذا
الشلن..وبـاء طؾك ذلؽ فنكف لؿ يتحؼؼ مـ الؿدطقة ما يعد مخال ًػا ٕصقل مفـتفا :بؾ ما
بدر مـفا هق ما يتػؼ مع الـظام وأحؽام الشرع ،إمر الذي يؽقن معف الؼرار الصادر
شرطا أو كظا ًما مؿا يتعقـ معف الؼضاء
بحؼفا فاقدً ا الؿشروطقة إذ ٓ سـد لف يتؽل طؾقف
ً
بنلغائف ،وهق ما تـتفل إلقف هذه الؿحؽؿة .لذلؽ حؽؿت الدائرة بنلغاء قرار لجـة الـظر
يف مخالػات كظام مزاولة الؿفـ الصحقة بؿـطؼة مؽة الؿؽرمة رقؿ  12لعام 1436هـة
الصادر بحؼ الؿدطقة ،........./واهلل الؿقفؼ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد».
(http://www.secb.gov.sa )1
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 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
االختالط يف صاالت كؼؾ الؿسافريـ (الـؼؾ البري):



:

( دلقؾ مخالػات أكشطة الـؼؾ البري( ))1مـ الؿخالػات ،التل يحظر
ارتؽاهبا يف صآت الـؼؾ الربي:
 oطدم وجقد دورات مقاه يف مؼر الـشاط.
 oطدم وجقد اسرتاحة لؾرجال يف مؼر الـشاط.
 oطدم وجقد اسرتاحة لؾـساء يف مؼر الـشاط.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /االلتزام
باخلصوصية يف املطاعم العائؾية:

ٓ( ئحة الؿطاطؿ) :يف حالة وجقد صآت لؾعائالت يف الؿطاطؿ ،يؿؽـ
وضع فقاصؾ متحركة أو ثابتة لتقفقر الخصقصقة لؾعائالت ،ويجب تخصقص
مدخؾ مستؼؾ لصالة العائالت.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
اختالط الجـسقـ يف الشركات والؿمسسات:

 الػصؾ الثاين (دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص) :يجب أن يؽقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر الدلقؾ يف مققع وزارة الـؼؾwww.mot.gov.sa :
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طؿؾ الؿرأة يف الؿمسسات والشركات يف مؽان يتؿقز بالخصقصقة وآستؼاللقة
بحقث يؽقن :
 .1إمــا فــل مبـــك مســتؼؾ تؿاما طـــ مبـك الرجــال ،ويف هــذه الحالة ٓ
تســتقجب أي اشرتاصات خاصة .
 .2أو قســؿ يف كػس مبـك الؿمسســة أو الشــركة طؾك أن تتحؼؼ
آشرتاصات التالقة يف الؼسؿ:
خاصا بالـساء.
 يجب أن يؽقن الؼسؿ ًمستؼال طـ أقسام الرجال.
ً
 يجب أن يؽقن الؼسؿ يجب تقفقر كافة الخدمات إساسقة :مصؾك ،اسرتاحة ،وطدد كايف مـدورات الؿقاه وأية ترتقبات خدمقة إضافقة أخرى.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
اختالط الجـسقـ يف خطقط اإلكتاج يف الؿصاكع:

 الػصؾ الثاين (دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص):يؽقن طؿؾ الـساء
يف خطقط اإلكتاج يف الؿصاكع التل ٓ تـدرج ضؿـ إكشطة القاردة 1/7/1
وفؼ الضقابط التالقة:
 oإذا كاكــت العامــالت يعؿؾـــ فــل مرحؾة مـــ مراحؾ خــط اإلكتاج
فقجــب أن يؽقن جؿقع العامؾقـ يف هذه الؿرحؾة مـ الـســاء ،كؿا يجب يف هذه
الحالة أٓ يؼؾ طدد الـســاء طـ طشر كساء يف تؾؽ الؿرحؾة ،وطؾك أن يشؽؾـ ما
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ً
إجؿآ.
ٓ يؼؾ طـ ثؾث مجؿقع العامؾقـ يف خط اإلكتاج
 oيجب طؾك صاحب العؿؾ تقفقر مالبس آمـة ومحتشؿة لؾعامالت يف
خطقط اإلكتاج.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
اختالط الجـسقـ يف العؿؾ يف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة:

 الػصؾ الثاين ( 3/9دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص):
 oيؼصر العؿؾ يف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة طؾك الؿرأة السعقدية.
 oيحظر وجقد الرجال العامؾقـ يف الؿحؾ أو الؼسؿ الؿخصص لعؿؾ
الـساء سقاء بائعقـ أو محاسبقـ.
 oيحظر طؿؾ الؿرأة يف الؿحالت أو أقسام الؿحالت الؿخصصة لؾرجال
فؼط ،أو التل تمدي إلك اختالصفـ مع الؿرتاديـ مـ الرجال غقر الؿصطحبقـ
لعقائؾفؿ.
 oيجب طؾك صاحب العؿؾ أن يحجب رؤية ما بداخؾ الؿحؾ إذا كان
مخصصا لؾـساء فؼط ،ويؿـع الرجال مـ دخقلف.
الؿحؾ
ً
 oيحظر طؾك صاحب العؿؾ حجب رؤية ما بداخؾ الؿحؾ إذا كان
مخصصا لؾعقائؾ.
ً
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 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
اختالط الجـسقـ يف العؿؾ يف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة ،أو محالت
الؿتـزهات الترفقفقة العائؾقة ،أو الؿطابخ:

 الػصؾ الثاين ( 8/7/9دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص) :يحظر
طؾك الؿرأة يف الؿحالت أو أقسام الؿحالت الؿخصصة لؾرجال فؼط ،أو التل
تمدي إلك اختالصفـ مع الؿشرتيـ غقر الؿصطحبقـ لعقائؾفؿ.
 الػصؾ الثاين ( 2/7/9دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص) :يحظر
طؾك الؿرأة يف الؿحالت أو أقسام الؿحالت الؿخصصة لؾرجال فؼط ،أو التل
تمدي إلك اختالصفـ مع الؿشرتيـ غقر الؿصطحبقـ لعقائؾفؿ
 الػصؾ الثاين ( 3/6/9دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص) :يؽقن
طؿؾ الـساء يف الؿطابخ يف أقسام خاصة هبـ ومستؼؾة ،ويحظر طؾك صاحب
العؿؾ تقضقػ طامؾقـ يف تؾؽ إقسام.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
اختالط الجـسقـ يف العؿؾ يف الؿحالت متعددة األقسام:

 الػصؾ الثاين ( 0/3/9دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص):
 احملالت املتعددة األقطاو  ،هلا حالتني:

الحالة األولك :إذا كان طــدد العامؾقـــ فــل الؿحــؾ خؿســة طامؾقـــ أو
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طامــالت فلقــؾ :بالـســبة لؾؿحــالت والتــل تقضــػ مــا مجؿقطــف خؿســة
طامؾقـــ أو طامــالت فلقــؾ يف القرديــة القاحــدة وتبقــع يف جزء مـ ســؾعفا
مســتؾزمات كســائقة ،تطبؼ طؾقفــا الضقابط الؿؼررة طؾك الؿحالت الؿتخصصة
يف بقع الؿســتؾزمات الـســائقة .ويعـك هذا أن طؾك صاحب العؿؾ آختقار بقـ:
 oإما تقضقػ سعقديات لؽامؾ الؿحؾ.
 oأو طـدم بـقـع الـؿـسـتؾزمات الـسائقة الؿستفدفة بتـظقؿ طؿؾ الؿرأة يف
محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة.
الحالة الثاكقة :إذا كان طدد العامؾقـ يف الؿحؾ أكثر مـ خؿسة طامؾقـ أو
طامالت :يحظر طؾك صاحب العؿؾ تقضقػ طامؾقـ وطامالت م ًعا يف محؾ
واحد ،ويستثـك مـ ذلؽ الؿحالت الؿتعددة إقسام التل يجقز لفا تقضقػ
العامؾقـ والـعـامــالت طؾك أن ٓ يعؿؾقا يف كػس الؼسؿ وإكؿا يف أقسام مختؾػة
تــ ؽـقن الـعــامـالت فـقفا فـل أقسـام خــاصــة بــفــ ،ويــجــب فــل هـــذه
الــحـــالــة أن ٓ يــؼــؾ إجــؿــالل طــدد الــعــامــالت فــل الــؿــحــؾ طـــ
ثــالث طــامــالت فــل الــقرديــة الــقاحـــدة.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ /مـع
اختالط الجـسقـ يف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة:

 الػصؾ الثاين (دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص):
 oيؼصر العؿؾ يف محالت بقع الؿستؾزمات الـسائقة طؾك الؿرأة السعقدية
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ْ oيحظر وجقد الرجال العامؾقـ يف الؿحؾ أو الؼسؿ الؿخصص لعؿؾ

الـساء -سقاء بائعقـ أو محاسبقـ.-

 oيحظر طؿؾ الؿرأة يف الؿحالت أو أقسام الؿحالت الؿخصصة لؾرجال
فؼط ،أو التل تمدي إلك اختالصفـ مع الؿرتاديـ مـ الرجال غقر الؿصطحبقـ
لعقائؾفؿ.
 :العرض /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ /وجقب
استؼالل محالت (مؿارسة كشاط التزيقـ الـسائل) بؿداخؾ مستؼؾة بعقدة طـ
الؿحالت الخاصة بالرجال ،كالؿؼاهل ،أو الؿتـزهات ،أو الؿالطب الرياضقة:

 الؼقاطد التـػقذية لضقابط مؿارسة كشاط التزيقـ الـسائل الؿبـقة طؾك
قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )379وتاريخ 1730/1/18هـ :الؿادة الثاكقة:
ُيشرتط لؾحصقل طؾك ترخقص الؿحؾ مـ إماكة /البؾدية لؿزوالة هذا الـشاط:
بعد التـسقؼ مع الرئاسة العامة لفقئة إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،مايؾل:

 .1أن ٓ يؽقن مدخؾ الؿحؾ بجقار محالت خاصة بالرجال كالؿؼاهل أو
الؿـتزهات أو الؿالطب الرياضقة.
 .2أن ُتقضع لقحة طـد الؿدخؾ ُيؽتب طؾقفا طبارة (مؿـقع دخقل
الرجال).
مؼرا لؾسؽـ ،وأن ٓ يؽقن هـاك مؾحؼ سؽـل مباشر
 .3أن ٓ يؽقن الؿحؾ ً

ُيػضل إلقف.
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مالئؿا لؾـشاط ُيراطك فقف خصقصقة
 .4أن يؽقن التصؿقؿ الداخؾل لؾؿحؾ
ً

مرتاديف ،وأن ٓ يسؿح برؤية مـ بداخؾف.

 :الديـ /االختالط الؿحرم بقـ الجـسقـ  /مـع
االختالط الؿحرم يف أكدية السقارات والدراجات الـارية ،وااللتزام بنقامة
الصؾقات يف وقتفا:

 م( :9/كظام أكدية السقارات والدراجات الـارية ،الصادر بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ م 92/وتاريخ 1735/6/9هـ) :يؾتزم الـادي بؿا يليت:
 - 1مراطاة التعالقؿ الديـقة ،وإهداف الرتبقية  ،وطدم آختالط ،وآلتزام
بلوقات الصالة ،وتقفقر أماكـ لفا.
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ثالجًا :معانطة اليطاء
 oمـع وضع أرقام الجقآت وما يف حؽؿفا طؾك السقارات لغرض
معاكسة الـساء.
 oمـع تسؽقـ العؿال العزاب يف إحقاء أهؾة بالعقائؾ ،وقرب مدارس
وكؾقات البـات.
 oاإلجراء يف رفع الضرر مـ تسؽقـ العزاب يف إحقاء أهؾة بالعائالت.
 oوجقب استخدام سقاتر الخقش الؿمقتة طؾك الشدات والسؼايؾ:
لتحؼقؼ خصقصقة لؾؿـازل الؿجاورة.
 oمـع تقضقػ حراس أمـ يف إسقاق غقر أكػاء ،وغقر سعقديقـ.
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 :العرض/معاكسة الـساء /مـع وضع أرقام الجقاالت
وما يف حؽؿفا طؾك السقارات لغرض معاكسة الـساء:

 مٓ( 27/1/05/ئحة الؿرور) ٓ يجقز وضع كتابة أو رسؿ أو أية
بقاكات أخرى طؾك جسؿ السقارة ،أو أي جزء مـ أجزائفا ،غقر تؾؽ القاجبة
بحؽؿ الـظام أو الؾقائح ،كؿا ٓ يجقز استعؿال الؿركبات يف اإلطالن برتكقب
صقت هبا أو بقضع ٓفتات أو كؿاذج مجسؿة طؾك الؿركبة أو أي جزء خارجل
مـفا بلي شؽؾ مـ أشؽال الدطاية أو اإلطالن إٓ مقافؼة الجفة الؿختصة.
 :العرض /معاكسة الـساء  /مـع تسؽقـ العؿال العزاب
يف األحقاء اآلهؾة بالعقائؾ ،وقرب مدارس وكؾقات البـات (:)1

 قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )915وتاريخ 1751/15/18هـ الػؼرة
(ثاك ًقا) :يحظر طؾك الشركات إجـبقة ..إكشاء مرافؼ سؽـقة خاصة هبا إٓ يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ /72د/أ 3/لعام 1426هـ الؿميد بحؽؿ هقئة التدققؼ
رقؿ /199ت 9/ولعام 1427هـ وتضؿـ...« :سالمة إجراء الؿدطك طؾقفا
(بؾدية ).....يف إلزام (الؿدطقـ) بنخالء الؿساكـ العائد لفؿ ،مـ العزاب خالل شفر
مـ تاريخ  1425/12/1ه ،وذلؽ لؿخالػة مساكـ العؿال لؾشروط الصحقة الؿبؾغة
بتعؿقؿ وكقؾ القزارة لؾشمون البؾدية رقؿ  44673بتاريخ  1424/7/23هـ ،الؿبـل
طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ  42وتاريخ  1422/2/6هـ ،ولؼرهبا مـ مجؿع
مدارس البـات مـ الشرق وكؾقة البـات مـ الغرب ومجاورهتا لسؽـ العقائؾ ..فؾفذه
إسباب وبعد الؿداولة حؽؿت الدائرة :برفض دطقى  .../و ....و ...و .....ضد
(بؾدية محافظة .)....وباهلل التقفقؼ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف
وصحبف أجؿعقـ»] .مدوكة أحؽام ديقان الؿظالؿ ص.[595:
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مقاقع العؿؾ وإماكـ البعقدة طـ الؿدن لسؽـ طؿالفا ومقضػقفا العزاب.
 الشروط الصحقة لؿساكـ العؿال داخؾ العؿران الصادرة بؼرار وزير
الشمون البؾدية والؼروية رقؿ  39586وتاريخ  1797/6/19هـ يجب ان
يراطك يف اختقار الؿققع ما يؾـــــــــــــل:
1ـ يجب أخذ مقافؼة البؾدية الؿختصة طؾك اكشاء او استئجار سؽـ العؿال
العزاب.
2ـ أٓ يتسبب يف ايذاء الؿجاوريـ وان ٓ يؽقن مجاورا لؿساكـ طائالت اذا
كان خاصا بالعزاب.
3ـ أن يؽقن مبـك سؽـ العؿال خاصة العزاب طؾك صريؼ رئقسل محقط
بالحل وبعقدا طـ مدارس البـات وسؽـ الطالبات وكحقها بؿسافة ٓ تؼؾ طـ
 511مرت.
 :العرض /معاكسة الـساء  /اإلجراء يف رفع الضرر مـ
تسؽقـ العزاب يف األحقاء اآلهؾة بالعائالت (:)1

م( 13/31/كظام الؿرافعات الشرطقة وٓئحتف التـػقذية) دطاوى الضرر مـ
الؿـتػعقـ بالعؼار سقاء أكاكقا طزا ًبا أم غقرهؿ ،مـ اختصاص الؿحاكؿ الجزائقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعالــك يف كتــاب مجؿــقع الػتــاوى
( )1قــرر شــقخ اإلسالم ابـــ تقؿقــة
يلمــر العــزاب أن ٓ تســؽـ
(ج[ :)181/34وقــد كان طؿــر بـــ الخطــاب
بـــ الؿتلهؾــقـ وأن ٓ يســؽـ الؿتلهــؾ بقـــ العــزاب :وهؽــذا فعــؾ الؿفاجــرون
وكػــقا شــابا خافــقا الػتـــة بــف مـــ
لؿــا قدمــقا الؿديـــة طؾــك طفــد الـبــل
الؿديـــة إلــك البصــرة].
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مشتؿال طؾك طدة وحدات
ً
وتسؿع يف مقاجفة الؿستلجر  ،إٓ إذا كان العؼار
سؽـقة ممجرة طؾك طزاب  ،فتؽقن الدطقى طؾك الؿالؽ لؿـعف مـ تلجقر
العزاب  ،أما دطاوى الضرر مـ العؼار كػسف  ،ومـ ذلؽ مـع إكشاء قصر لألفراح
 ،أو محطة لؾقققد أو كحقهؿا  ،فؿـ اختصاص الؿحاكؿ العامة (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ورد يف الحؽؿ الصادر مـ محؽؿة بؼعاء :رقؿ الصؽ ( )34346127تاريخف
1434/11/2هـ ،رقؿ الدطقى ( )34463163وصدق مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ
( )34356295تاريخف 1434/11/11هـ ..« :ادطــك الؿدطــل ضــد الؿدطــك
طؾقــف أن الؿدطــك طؾقــف قــام بتلجقــر الػقــال القاقعــة يف حــل ....لؿــدة ســـة طؾــك
مجؿقطــة مـــ العــزاب وهــل تؼــع جــقار فؾــة الؿدطــل ،ولؿــا فقــف مـــ الضــرر
مـــ وجقدهــؿ ومضايؼتفــؿ فؼــد صؾــب الؿدطــل إلــزام الؿدطــك طؾقــف بعــدم
تلجقــر هــذه الػقــال لؾؿســتلجريـ ،وقرر أن الػقال لقســت وحــدات ســؽـقة  -أجــاب
الؿدطــك طؾقــف بالؿصادقــة طؾــك الدطــقى مــا طــدا الضــرر فذكــر طــدم طؾؿــف بــف
واكــف بنمــؽان الؿدطــل إقامــة الدطــقى طؾــك الؿســتلجريـ وقــرر أكــف ٓ يؿؾــؽ
الػقال الؿمجــرة وإكؿــا كان وســقطا يف تلجقرهــا  -قــرر كاضــر الؼضقــة وبـــاء طؾك
الؿادة  13 /31مـــ كظــام الؿرافعــات الشــرطقة والتــل تـــص طؾــك أن دطــاوى
الضــرر مـــ الؿـتػعــقـ مـــ العؼــار تســؿع يف مقاجفــة الؿســتلجر إٓ إذا كان العؼــار
يحــقي طؾــك وحــدات ســؽـقة فتســؿع يف مقاجفــة الؿالــؽ :لؿـعــف مـــ تلجقــر
العــزاب :لذلــؽ فؼــد صــدر الحؽؿ بصــرف الـظر طـــ الدطــقى ضــد الؿدطــك
طؾقــف ،وإففامــف بــلن لــف الحــؼ يف إقامــة الدطــقى ضــد الؿســتلجريـ ،وقــرر كاضــر
الؼضقــة أكــف لــؿ يتــؿ صؾــب أصــؾ التؿؾــؽ ،وٓ آستػســار طـــ ســجؾ الصــؽ:
ٕن الدطــقى لقســت يف مـازطــة يف تؿؾــؽ يف طؼــار ،وإكؿــا يف طؼــد إجــارة تصــادق
صــريف الؼضقــة طؾقــف  -صــدر قــرار محؽؿــة آســتئـاف يف مـطؼــة حائــؾ
=
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 :العرض /معاكسة الـساء /وجقب استخدام سقاتر
الخقش الؿمقتة طؾك الشدات والسؼايؾ؛ لتحؼقؼ خصقصقة لؾؿـازل الؿجاورة:

 تعؿقؿ وزير الشمون البؾدية والؼروية رقؿ ( )3165وتاريخ
1432/6/28هـ ٕمـاء الؿدن :تضؿـ إضافة كص« :طدم اإلضرار بالؿجاوريـ
طـد تـػقذ إطؿال ،واستخدام سقاتر الخقش الؿمقتة طؾك الشدات والسؼايؾ:
لؾؿحافظة طؾك الـظافة وسالمة الؿارة ،وتحؼقؼ خصقصقة لؾؿـازل الؿجاورة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

بالؿصادقــة طؾــك الحؽــؿ .اكظر ]:مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 12/ص .[366
ورد يف الحؽؿ الصادر مـ الؿحؽؿة الجزائقة يف إحساء رقؿ ( )33675732تاريخف

1434/4/29هـ رقؿ الدطقى ( )34211299وصــدق الحؽــؿ مـــ محؽؿــة
آســتئـاف برقــؿ ( ) 34316196وتاريخ 1434/9/9هـ ..« :وبـــاء طؾــك مــا
كصــت طؾقــف إكظؿــة والتعؾقؿــات بخصــقص مـــع العــزاب مـــ الســؽـ داخــؾ
إحقــاء التــل يؼطـفــا طقائــؾ وبـــاء طؾــك مــا كــص طؾقــف أهــؾ العؾــؿ مـــ طــدم
اســؽان العــزاب طـــد العقائــؾ وإخراجفــؿ .بـــاء طؾــك ذلــؽ كؾــف فؼــد حؽؿــت
طؾــك الؿدطــك طؾقــف بنخالء هــذه العؿــارة مـــ العؿــال العــزاب فــقرا وطــدم
مســتؼبال ،وبعــرض ذلــؽ طؾــك الؿدطــك طؾقــف قــرر طــدم قـاطتــف
ً
إســؽان أمثالفــؿ
وصؾــب آســتئـاف فلجبتــف لطؾبــة وأففؿتــف بالؿراجعــة يــقم الثالثاء الؿقافــؼ
1434/4/23هـ ٓســتالم كســخة مـــ صــؽ الحؽــؿ لالطتــراض طؾقــف ،واهلل
الؿقفــؼ وصؾــك اهلل وســؾؿ طؾــك كبقـــا محؿــد وطؾــك آلــف وصحبــف وسؾؿ ،حرر يف
1434/4/22هـ» .اكظر ] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج.[358/12/
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 :العرض /معاكسة الـساء /مـع تقضقػ حراس أمـ يف
األسقاق غقر أكػاء ،وغقر سعقديقـ:

 م( 0/كظام الحراسة إمـقة الؿدكقة الخاصة الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل
رقؿ م 97/وتاريخ 1426/7/8هـ) « ُيشرتط أن يؽقن جؿقع العامؾقـ يف
شركات وممسسات الحراسة إمـقة الؿدكقة الخاصة مـ السعقديقـ ،كؿا

يشرتط أن يؽقن الحراس إمـققن الؿدكققن سعقديقـ ،وتحدد الالئحة مفؿات
الحراس إمـققـ والشروط القاجب تقافرها فقفؿ ».
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زابعًا :اخللوة احملسمة
 oحظر الخؾقة بقـ الجـسقـ يف بقئة العؿؾ.
 oمـع الخؾقة أثـاء كؼؾ الؿعؾؿات.
 oمـع الخؾقة بالؿرأة أثـاء التحؼقؼ معفا.
 oمـع الؽشػ طؾك الؿرضك يف الصقدلقات ،أو إماكـ غقر الؿخصص
لذلؽ.
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 :العرض /الخؾقة الؿحرمة( /)1حظر الخؾقة بقـ
الجـسقـ يف بقئة العؿؾ:

 الػصؾ األول ( 6/1/1دلقؾ طؿؾ الؿرأة يف الؼطاع الخاص):
 oتحظــر الخؾــقة بقـــ الجـســقـ فــل مــؽان العؿــؾ ،ويجــب طؾــك
صاحــب العؿــؾ اتخــاذ التجفقزات والرتتقبات الالزمة لتجـب ذلؽ.
 oطؾك صاحـب العؿـؾ تقفقــر مؽان مخصـص لؾعامــالت ٕداء الصالة
وآســرتاحة ودورة مقــاه أو أكثر بحســب الحاجة.
 تعؿقؿ وزارة الصحة ،لجؿقع الؿستقصػات والؿستشػقات ،والؿراكز
الصحقة ،رقؿ 96/7993/639 :وتاريخ 1716/11/7هـ ،الؿشقر لخطاب
سؿاحة مػتل طام الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ورئقس إدارات البحقث العؾؿقة
واإلفتاء والدطقة واإلرشاد رقؿ 211راس يف 1416/9/8هـ  ،الؿشقر ٕمر
خادم الحرمقـ الشريػقـ رقؿ  116151تاريخ 1413/5/16هـ ورقؿ
/2966م يف 1414/9/19هـ بشلن اشتراط أن يؽقن سؽرتقر الرجؾ مـ
مستؼال طـ قسؿ الرجال
الرجال وسؽرتقر الؿرأة امرأة ،و أن يؽقن قسؿ الـساء
ً
مـ جؿقع القجقه .حقل طؿؾ الؿؿرضة بجاكب الطبقب الرجؾ والخؾقة بقـفؿا
وذلؽ باتخاذ القسائؾ لؿـع هذه الخؾقة وآختالط والعؿؾ طؾك أن يؽقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ الؿتفؿقـ يف قضايا الخؾقة
الؿحرمة .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 14/ص.[ 311 :
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مستؼال
ً
سؽرتقر الرجؾ مـ الرجال وسؽرتقر الؿرأة امرأة .وأن يؽقن قسؿ الـساء
طـ قسؿ الرجال يف جؿقع القجقه
 :العرض /الخؾقة الؿحرمة /مـع الخؾقة أثـاء كؼؾ
الؿعؾؿات:

ٓ ئحة شروط الرتخقص لـؼؾ الؿعؾؿات :يشرتط فقؿـ يؼقم بـؼؾ
الؿعؾؿات:
 -1أن يؽقن سعقدي الجـسقة.
 -2أن ٓ يؼؾ طؿره طـ ( )31طا ًما
متزوجا.
 -3أن يؽقن
ً
خؾقه مـ السقابؼ.
-4
ّ
 -5أن يؽقن لديف رخصة ققادة طؿقمل سارية الؿػعقل.
 -6أن يرافؼف يف الرحؾة إحدى محارمف.
 -7أن يؽقن لدى الؿرافؼة لؾسائؼ (الؿحرم) آستعداد والؿؼدرة طؾك
الؼقام باإلسعافات إولقة طـد الؾزوم.
و يشترط أن تتقفر يف سقارة كؼؾ الؿعؾؿات:
 -1أن ٓ يتجاوز العؿر التشغقؾل لؾسقارة طـ ( )11سـقات مـ تاريخ
صـعفا.
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 -2أن تؽقن بحالة فـقة جقدة ومػحقصة فـ ًقا.
 -3فصؾ الؿؼصقرة إمامقة لؾسقارة طـ بؼقة مؼاطد السقارة بحاجز.
 -4أن تؽقن السقارة مؽقػة بجفاز تؽققػ (حار-بارد).
 -5إضافة إلك آشرتاصات الؿقضحة يف الالئحة.
 :العرض /الخؾقة الؿحرمة /مـع الخؾقة بالؿرأة أثـاء
التحؼقؼ معفا:

 التعؿقؿ رقؿ /172/8ت يف 1418/9/9هـ والذي كص طؾك وجقب
تقاجد الؿحرم مع الؿرأة الؿراد التحؼقؼ معفا إذا لؿ تؽـ مسجقكة فنذا كاكت
مسجقكة فال بد مـ حضقر السجاكة أو الؿشرفة صقال فرتة التحؼقؼ وذلؽ مـعا
لخؾقة الؿحؼؼ مع الؿرأة.
 :العرض /الخؾقة الؿحرمة /مـع الؽشػ طؾك
الؿرضك يف الصقدلقات ،أو األماكـ غقر الؿخصص لذلؽ (:)1
 اكظر :الـػس/حؼقق اإلكسان /حؼقق الؿرضك /مـع الؽشػ طؾك
الؿرضك يف الصقدلقات ،أو إماكـ غقر الؿخصص لذلؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قد يؼقم بعض الصقادلة بالؽشػ طؾك الـساء داخؾ الصقدلقات ،لذلؽ أدرجت هذه
الػؼرة تحت الخؾقة الؿحرمة.
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خامطًا :التخسؽ اجليطي
 oمـع التحرش أو الؿضايؼة الجـسقة طؾك متـ الطائرة.
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 :العرض /مـع التحرش الجـسل /مـع التحرش أو
الؿضايؼة الجـسقة طؾك متـ الطائرة(:)1


:

 م( 5/103/كظام الطقران الؿدين) :يعدّ مرتؽ ًبا لجريؿة ،كؾ مـ يؼقم
طؾك متـ صائرة مدكقة بػعؾ يـطقي طؾك طـػ بدين ضد شخص ،أو آطتداء ،أو
التحرش ،أو الؿضايؼة الجـسقة ضد أحد أطضاء صاقؿ الطائرة ،أو ركاهبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ الؿتحرشقـ .اكظر] :مدوكة
إحؽام الؼضائقة ج 15/ص.[79 :
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ضادضًا :فعل الفاحػة
 oمـع فعؾ الػاحشة بؼاصر ،والشروع يف آطتداء طؾك إطراض باإلكراه.
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 :العرض /فعؾ الػاحشة /مـع فعؾ الػاحشة بؼاصر،
والشروع يف االطتداء طؾك األطراض باإلكراه(:)1

 ف 1/مـ الؿذكرة اإليضاحقة لؾجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ
بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك:
«جريؿة الحرابة بجؿقع أوصاففا وف ًؼا لؼراري مجؾس هقئة كبار العؾؿاء رقؿ
( )85وتاريخ 1411/11/11هـ ،ورقؿ ( )148وتاريخ 1419/9/12هـ
وتشؿؾ هذه الػؼرة جريؿة فعؾ الػاحشة بؼاصر ،والشروع يف آطتداء طؾك
إطراض باإلكراه».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ مرتؽبل جريؿة الػاحشة.
اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 22/ص 219 :وما بعدها [.
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ضابعًا :االبتصاش
 oمـع آبتزاز ،واكتفاك إطراض بالتصقير
 oمـع التفديد ،أو الؼذف ،أو الشتؿ ،طرب رسائؾ الجقآت ،وما يف حؽؿفا
مـ وسائؾ التؼـقة.
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 :العرض /االبتزاز( ،)1واكتفاك األطراض بالتصقير()2


 م( 96/الـظام إساسل لؾحؽؿ) تحؿل الدولة حؼقق اإلكسان ،وفؼ
الشريعة اإلسالمقة.
 ف 21 /مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ قاضل الؿحؽؿة الجزائقة بالطائػ رقؿ ( )3451637وتاريخ
1434/13هـ الؿصادق طؾقف مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ ( )3463319وتاريخ
1434/3/16هـ وجاء فقف ..« :ولؿــا يرتتــب طؾــك طؿؾــف الشـــقع مـــ اكتفــاك
لألطــراض الؿحرمــة التــل أمــر اهلل بحػظفــا ولؿــا يرتتــب طؾقــف مـــ شــققع
الػاحشــة يف الؾذيـــ امـــقا التل حــذر اهلل مـفــا بؼقلــف( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ) [الـقر ، ]19:وحقــث لــؿ
يؼتصــر إمــر طؾــك العالقة الؿحرمــة بــؾ تعــدى ذلــؽ إلــك ابتزازهــا وهتديدهــا
وبـــاء طؾــك كظــام مؽافحــة الجرائــؿ الؿعؾقماتقــة الؿــادة الثالثــة والؿــادة السادســة
والؿــادة الثالثــة طشــر فؼــد ثبــت لــدي إداكــة الؿدطــك طؾقــف بنقامــة طاقــة محرمــة
مــع فتــاة وهتديدهــا بـشــر صقرهــا وحؽؿــت طؾقــف لؼــاء ذلــؽ بســجـف لؿــدة ســـة
تبــدأ مـــ تاريــخ إيؼافــف طؾــك ذمة هــذه الؼضقــة وغرامة مالقــة قدرهــا طشــرة آٓف
ريــال وجؾــده خؿســـ جؾــدة تؽــرر طؾقــف وإقامــة الجؾــد أمــام جامعــة البـــات
طشــر مــرات الػاصــؾ بقـفــا شــفرا مــرة واحــدة بعــد الظفــر ومصــادرة الجــقال
مـــ كــقع ..الخ» ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 24/ص.[93 :
( )2صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ مرتؽبل جريؿة آبتزاز.
اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 24/ص 93 :وما بعدها [.
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رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك أن مـع آبتزاز ،واكتفاك
إطراض بالتصقير ،أو الـشر ،أو التفديد بالـشر مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة
لؾتقققػ.
 ف 1/21/مـ الؿذكرة اإليضاحقة لؾجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ،
كصت طؾك أن جرائؿ آبتزاز تشؿؾ( :محاولة الحصقل طؾك مؽاسب مادية أو
معـقية طـ صريؼ اإلكراه ،بالتفديد بػضح سر مـ أسرار الؿبتز مـ شخص أو
أشخاص أو ممسسات).
 ف 2/21/مـ الؿذكرة اإليضاحقة لؾجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ،
كصت طؾك أكف يدخؾ يف اكتفاك إطراض بالتصقير( :الحصقل طؾك الصقر
محؾ الجريؿة بلي وسقؾة كاكت).
 م( 3/كظام جرائؿ الؿعؾقماتقة) :يعاقب بالسجـ مدة ٓ تزيد طـ سـة
وبغرامة ٓ تزيد طؾك خؿسؿائة ألػ ريال ،أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ :كؾ
شخص يرتؽب أيا مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة أتقة:
 -9الدخقل غقر الؿشروع لتفديد شخص أو ابتزازه :لحؿؾف طؾك الؼقام
بػعؾ أو آمتـاع طـف ،ولق كان الؼقام هبذا الػعؾ أو آمتـاع طـف مشرو ًطا.
 -7الؿساس بالحقاة الخاصة طـ صريؼ إساءة استخدام الفقاتػ الـؼالة
الؿزودة بالؽامقرا ،أو ما يف حؽؿفا.
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 -0التشفقر بأخريـ ،وإلحاق الضرر هبؿ طرب وسائؾ تؼـقة
الؿعؾقمات(.)1
 :العرض /مـع التفديد ،أو الؼذف ،أو الشتؿ ،طبر
رسائؾ الجقاالت ،وما يف حؽؿفا مـ وسائؾ التؼـقة(.)2

 م( 3/كظام جرائؿ الؿعؾقماتقة) :يعاقب بالسجـ مدة ٓ تزيد طـ سـة
وبغرامة ٓ تزيد طؾك خؿسؿائة ألػ ريال ،أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ :كؾ
شخص ألحؼ الضرر بأخريـ طرب وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ولؾػائدة :اكظر :مقضقع :الـػس /حؼقق اإلكسان /حظر تصقير إشخاص يف
إماكـ العامة دون إذن مـفؿ.
( )2صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ مرتؽبل جريؿة هتديد
أخريـ طرب رسائؾ الجقال .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 24/ص 53 :وما
بعدها [.
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ثاميًا :االجتاز باألغخاص ،والكوادة والدعازة
 oحظر الؿتاجرة بالـساء أو إصػال يف اإلجرام أو التسقل.
 oمـع الؼقادة ،والدطارة ،ودور الدطارة ،وآتجار بإشخاص.
 oحظر اكتاج ما مـ شلكف الؿساس بحرمة الحقاة الخاصة.
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 :العرض /االتجار باألشخاص( ،)1والؼقادة
والدطارة( / )2حظر الؿتاجرة بالـساء أو األصػال يف اإلجرام ،أو التسقل:

 كص كظام( :جرائؿ االتجار بالبشر ،الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
(م )75/وتاريخ 1735/9/91هـ) طؾك أن استخدام األصػال ،أو الـساء
لغرض التسقل ،يدخؾ ضؿـ جرائؿ االتجار بالبشر (.)3
 م 2/كظام (حؼقق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( :م ) 17 /
وتاريخ 1736 / 9 / 3 :هـ :يحظر استغالل الطػؾ ..أو الؿتاجرة بف يف اإلجرام
أو التسقل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ مرتؽبل جريؿة آتجار
بالبشر .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 22/ص 219 :وما بعدها[.
( )2صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ مرتؽبل جريؿة آتجار
بالبشر .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 12/ص 271 :وما بعدها[.
( )3صدر حؽؿ الؿحؽؿة الجزائقة يف الدمام رقؿ  34284125وتاريخ1434/7/31هـ،
الؿصادق طؾقف مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ  34353183وتاريخ 1434/11/6هـ
الؿتضؿـ ..« :وبـاء طؾك الؿقاد رقؿ ( )1و( )2و( )3و( )4مـ كظام آتجار بالبشر،
صادق الؿدطك طؾقف باإلتجار بإشخاص طـ صريؼ التسقل بالطػؾ الؿذكقر،
وقررت تعزيره طؾك ذلؽ لؾحؼ العام بالسجـ لؿدة سـة ابتدا ًء مـ تاريخ إيؼافف ،كؿا

شرطا واستقػاء مالف وما طؾقف مـ
أرى إبعاد الؿدطك طؾقف طـ البالد بعد إكػاذ ما تؼرر
ً

حؼقق ] »..اكظر :مجؿقطة إحؽام الؼضائقة ج 22/ص.[231:
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 :العرض /االتجار باألشخاص ،والؼقادة والدطارة /
مـع الؼقادة ،والدطارة ،ودور الدطارة ،واالتجار باألشخاص:

 ف 10/مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك أن الؼقادة ،أو إطداد أماكـ
لؾدطارة  ،مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ.
 الؼــقادة كــقع مـــ أكــقاع جريؿــة غســؾ إمــقال كؿــا كصــت طؾقــف
الؿادة (/3/2ح) مـــ كظــام مؽافحــة غســؾ إمــقال.
 الؿادة ( )2مـ كظام مؽافحة آتجار بإشخاص ،الصادر بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ (م )75/وتاريخ 1431/7/21هـ.
 :العرض /االتجار باألشخاص ،والؼقادة والدطارة /
حظر اكتاج ما مـ شلكف الؿساس بحرمة الحقاة الخاصة ،أو إطداده ،أو إرسالف ،أو
تخزيـف طـ صريؼ الشبؽة الؿعؾقماتقة ،أو أحد أجفزة الحاسب اآللل:

 م( 6/كظــام مؽافحة الجرائؿ الؿعؾقماتقة) الصــادر بالؿرســقم الؿؾؽــل
رقــؿ (م 19/وتاريخ 1438/3/8هـ) يعاقب بالسجـ مدة ٓ تزيد طـ خؿس
سـقات وبغرامة ٓ تزيد طـ ثالثة ماليقـ ريال ،أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ كؾ
شخص يرتؽب أ ًيا مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة أتقة:
 -1إ كتاج ما مـ شلكف الؿساس بالـظام العام ،أو الؼقؿ الديـقة ،أو أداب
العامة ،أو حرمة الحقاة الخاصة ،أو إطداده ،أو إرسالف ،أو تخزيـف طـ صريؼ
الشبؽة الؿعؾقماتقة ،أو أحد أجفزة الحاسب ألل.
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تاضعًا :حسمة املطانً وضانييها
 oمـع تصقير الؿـازل ،والبققت بالطائرات مـ قبؾ هقاة التصقير.
 oمـع دخقل الؿساكـ ،ووجقب آستئذان قبؾ دخقلفا.

 :العرض /حرمة الؿساكـ وساكـقفا /حظر تصقير
227

الؿـازل والبققت بالطائرات مـ قبؾ هقاة التصقير


:

 م( 13/كظام الطقران الؿدين) ٓ :يجقز الطقران يف إقؾقؿ الؿؿؾؽة
بطائرات مجفزة بآٓت التصقير أو الؿسح الجقي أو استعؿال هذه أٓت إٓ
بتصريح مـ الفقئة ووف ًؼا لؾشروط التل تحددها يف هذا الشلن.
 :العرض /حرمة الؿساكـ وساكـقفا /مـع دخقل
الؿساكـ ،ووجقب االستئذان قبؾ دخقلفا:

 م( 96/الـظام األساسل لؾحؽؿ) تحؿل الدولة حؼقق اإلكسان ،وفؼ
الشريعة اإلسالمقة.
 م( 39/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :لؾؿساكـ حرمتفا ،وٓ يجقز دخقلفا
بغقر إذن صاحبفا ،وٓ تػتقشفا ،إٓ يف الحآت التل يبقـفا الـظام.
 م( 71/كظام اإلجراءات الجزائقة) لألشخاص ومساكـفؿ ومؽاتبفؿ
ومراكبفؿ حرمة تجب صقاكتفا ،وحرمة الشخص تحؿل جسده ومالبسف،
ومالف ،وما معف مـ أمتعة ،وتشؿؾ حرمة الؿسؽـ كؾ مؽان مسقر ،أو محاط
بلي حاجز ،أو معدّ ٓستعؿالف ملوى.
 م( 79/كظام اإلجراءات الجزائقة) ٓ يجقز لرجؾ الضبط الجـائل
الدخقل إلك أي مؽان مسؽقن أو تػتقشف إٓ يف إحقال الؿـصقص طؾقفا
كظا ًما ،وبنذن مسبب مـ هقئة التحؼقؼ وآدطاء العام ..الخ.
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 ف 19/مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )9555وتاريخ 1730/6/15هـ كصت طؾك :اكتفاك حرمة الؿـازل
بالدخقل فقفا بؼصد آطتداء طؾك الـػس ،أو العرض ،أو الؿال ،مـ الجرائؿ
الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ.
 م (/كظام الطرق والؿباين) :مقضػق سـؾطة الؿبـاين مؽؾػـقن بعـدم دخـقل
أي مؽان بؼصد التلكد مـ أكـف قـد روطـل فقـف تطبقـؼ جؿقـع التعؾقؿـات وإوامـر
الخاصة بنقامة بـاء أو هدمـف أو إصـالحف أو شـروصف الفـدسـقة والصـحقة إٓ بعـد
آستئذان ،وإذا كـان الؿـراد دخـقل حجـرة أو جـزء مــ مــزل مخصـص لؾـسـاء
فقجب إططاء مفؾة كافقة لؾسـاكـ لقسـتطقع خاللفـا كؼؾفــ أو لقتخـذ مـا يـراه مــ
القسائؾ لتقفقر راحتفـ.
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املــــــــــــــــــــــــال:
 أوالً :حظس االعتداء على املال.
 ثاىيًا :احليواٌ.
 ثالجًا :شزاعة وبيع اليباتات احملسمة.
 زابعًا :البيئة.
 خامطًا :املسافل العامة.
 ضادضًا :الػؼ التجازي.
 ضابعًا :أحهاو متعلكة باملال ،والبيع ،والػساء.
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أوالً :حظس االعتداء على املال
 :الؿال /االطتداء طؾك الؿال /حظر االطتداء طؾك
الؿال.

 ف( 12/الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ) بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )2111وتاريخ 1435/6/11هـ كصت طؾك أن اكتفاك حرمة الؿـازل
بالدخقل فقفا بؼصد آطتداء طؾك الؿال ،مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة
لؾتقققػ.
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ثاىيًا :احليواٌ
 oحظر اإلضرار بالحققاكات.
 oوجقب تغذية الحققاكات.
 oحظر كؼؾ الحققاكات بطريؼة تعرضفا لإلصابة والضرر.
 oحؼقق الحققاكات إلقػة ،طـد كؼؾفا بقاسطة الـاقؾ الجقي.
 oحظر طرض أو آتجار بالحققاكات ،التل يظفر طؾقفا الؿرض أو اإلطقاء.
 oحظر آتجار بالؽائـات الػطرية.
 oحظر ترك الحققاكات يف غقر الؿؽان الؿخصص لفا ،أو تركفا مفؿؾة.
 oحظر استخدام الحققاكات لؾتجارب العؾؿقة.
 oوجقب الرفؼ بالحققان وتقفقر إغذية والرطاية الالزمة لفا.
 oوجقب وقاية الحققاكات مـ إمراض.
ضررا الحققان.
 oحظر تصريػ الصرف الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب ً
 oحظر تؾقيـ صققر الصقص.
 oحظر آطتداء طؾك الحققاكات والطققر ،بالصقد الجائر.
 oمـع اإلضرار بالـحؾ.
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 :الؿال /الحققان /حظر اإلضرار بالحققاكات(:)1

 م 9/مـ (قاكقن (كظام) الرفؼ بالحققان لدول مجؾس التعاون لدول
الخؾقج العربقة ،الؿقافؼ طؾقف مرسقم مؾؽل رقؿ( :م  ) 77 /وتاريخ/ 9 / 96 :
 1737هـ ) كص طؾك :طؾك مالك الحققاكات والؼائؿقـ طؾك رطايتفا اتخاذ
جؿقع آحتقاصات التل تضؿـ طدم اإلضرار أو إلحاق إذى أو التسبب يف ألؿ
أو معاكاة الحققاكات ويجب طؾقفؿ بقجف خاص آلتزام بؿا يؾل:
أ -تقفقر الؿـشآت الؿـاسبة والظروف الؿعقشقة الضرورية إليقاء
الحققاكات.
ب -تقفقر العدد الؽايف مـ العامؾقـ الؿمهؾقـ مؿـ لديفؿ الؼدرة الؿـاسبة
والؿعرفة والؽػاية الؿفـقة بإمقر الؿتعؾؼة بالرفؼ بالحققان.
ج -معايـة الحققاكات وتػؼد أحقالفا مرة واحدة طؾك إقؾ يف الققم.
د -طدم إصالق سراح أي حققان يعتؿد بؼاءه طؾك اإلكسان ،ويف حالة الرغبة
يف التخؾل طـف يتؿ ذلؽ بالتـسقؼ مع الجفة الؿختصة.
هـ -متابعة الحالة الصحقة لؾحققاكات وطرضفا طؾك الطبقب البقطري
لؾؽشػ طؾقفا ومعالجتفا واتخاذ ما يؾزم يف هذا الشلن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؾػائدة يـظر :آحتساب يف الدواب (كصاب آحتساب ،لؾسـامل ص.)368/

234

الؿال /الحققان /وجقب تغذية الحققاكات:

 م 0/مـ (قاكقن (كظام) الرفؼ بالحققان لدول مجؾس التعاون لدول
الخؾقج العربقة ،الؿقافؼ طؾقف مرسقم مؾؽل رقؿ( :م  ) 77 /وتاريخ/ 9 / 96 :
 1737هـ ) كصت طؾك :يجب تغذية الحققاكات بؿا يتـاسب مع طؿرها وكقطفا
وبؽؿقات كافقة تبؼقفا بصحة جقدة(.)1
 :الؿال /الحققان /حظر كؼؾ الحققاكات بطريؼة
تعرضفا لإلصابة والضرر:

 م 6/مـ (قاكقن (كظام) الرفؼ بالحققان لدول مجؾس التعاون لدول
الخؾقج العربقة ،الؿقافؼ طؾقف مرسقم مؾؽل رقؿ( :م  ) 77 /وتاريخ/ 9 / 96 :
1737هـ ) كصت طؾك :يجب كؼؾ الحققاكات بطريؼة تضؿـ سالمتفا ،وطدم
تعريضفا لإلصابات أو الضرر ،وتحدد الالئحة التـػقذية لفذا الؼاكقن (الـظام)
الشروط والؿقاصػات القاجب تقفرها يف وسائؾ الـؼؾ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كتب رئقس هقئة فرسان خطا ًبا بتاريخ 1385/1/28هـ لشقخ شؿؾ جزيرة فرسان
وفقف « :بعد السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ..مـ حقث تقجد (حؿقر) باسؿ
الؿدطق :أحؿد ..ترد فقق أبار ولؿ تجد مـ يستؼبؾفا لسؼقفا والؼقام بقاجبفا،
والؿذكقر غائب بجدة وقد بؾغـا أن حسقـ ...هق القكقؾ طؾقفا مـ صرف الؿذكقر .لذا
كرجق مـ حضرتؽؿ صؾب الؿذكقر لديؽؿ وتؽؾقػف بؿالحظة ذلؽ والؼقام بقاجبفا،
حقث كحـ ما زلـا كشاهدها فقق أبار»( .اكظر مجؾة الحسبة العدد  91ذو الؼعدة
1431هـ ص .)74
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 :الؿال /الحققان/حؼقق الحققاكات األلقػة ،طـد كؼؾفا
بقاسطة الـاقؾ الجقي:

 م( 17/الالئحة التـػقذية لحؿاية الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة
الفقئة العامة لؾطقران الؿدين رقؿ  22-8وتاريخ 1731/8/1هـ ،بـاء طؾك
تـظقؿ الفقئة العامة لؾطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 33
وتاريخ 1796/9/11هـ ،وكظام الطقران الؿدين الصادر بؿقجب قرار مجؾس
القزراء رقؿ  180وتاريخ 1796/9/19هـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
م 77/وتاريخ 1796/9/18هـ):
 oيجب طؾك الـاقؾ الجقي بقان أحؽام كؼؾ الحققاكات إلقػة لؾؿستفؾؽ
قبؾ قبقل كؼؾفا طؾك رحالتف.
 oيف حال طدم قبقل كؼؾ الحققان الذي صدرت لف تذكرة لـؼؾف فنن الـاقؾ
يتحؿؾ الؿصاريػ الؿرتتبة طؾك ذلؽ اإللغاء بؿا ٓ يتجاوز ( )311ثالثؿائة
وحدة حؼقق سحب خاصة.
الؿال /الحققان /حظر طرض أو االتجار بالحققاكات،
التل يظفر طؾقفا الؿرض أو اإلطقاء:

 م 9/مـ (قاكقن (كظام) الرفؼ بالحققان لدول مجؾس التعاون لدول
الخؾقج العربقة ،الؿقافؼ طؾقف مرسقم مؾؽل رقؿ( :م  ) 77 /وتاريخ/ 9 / 96 :
 1737هـ ) كصت طؾك :يحظر طرض أو اإلتجار بلي حققان تظفر طؾقف أطراض
مرضقة أو إطقاء.
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 :الؿال /الحققان /حظر االتجار( )1بالؽائـات
الػطرية(:)2

 م( 3/كظام االتجار بالؽائـات الػطرية الؿفددة باالكؼراض ومـتجاتفا):
مع مراطاة ما تؼضل بف إكظؿة إخرى ،يحظر آتجار بالؽائـات الػطرية أو
بلي مـتج إٓ برتخقص مـ الفقئة ،وٓ يشؿؾ هذا الحظر حققاكات الؿزرطة
آقتصادية ،وكباتات الؿحاصقؾ الزراطقة ،كؿا ٓ يشؿؾ ذلؽ الؽائـ الػطري أو
الؿـتج الذي يتؿ الحصقل طؾقف لغرض البحث العؾؿل.
 :الؿال /الحققان /حظر ترك الحققاكات يف غقر الؿؽان
الؿخصص لفا ،أو تركفا مفؿؾة:

 م 2/مـ (قاكقن (كظام) الرفؼ بالحققان لدول مجؾس التعاون لدول
الخؾقج العربقة ،الؿقافؼ طؾقف مرسقم مؾؽل رقؿ( :م  ) 77 /وتاريخ/ 9 / 96 :
 1737هـ ) كصت طؾك :يحظر ترك الحققاكات يف غقر الؿؽان الؿخصص لفا أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( )1آتجار) كؿا فسرتف م 2/مـ (كظام آتجار بالؽائـات الػطرية الؿفددة بآكؼراض
ومـتجاهتا) آستقراد أو التصدير أو إطادة التصدير أو الـؼؾ أو العرض إذا كان أي مـ
ذلؽ لغرض البقع.
( )2الؽائـات الػطرية كؿا فسرهتا م 2/مـ (كظام آتجار بالؽائـات الػطرية الؿفددة
بآكؼراض ومـتجاهتا) أي حققان أو كبات فطري مفدد بآكؼراض يعقش يف بقئتف
الطبقعقة أو تحت إسر.
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تركفا مفؿؾة ،ويحؼ لؾجفة الؿختصة التصرف يف الحققاكات الؿفؿؾة أو السائبة
صبؼا لؾشروط والضقابط التل تحددها الالئحة التـػقذية لفذا الؼاكقن (الـظام).
 كظام البؾديات والؼرى الصادر بالؿرسـقم الؿؾؽل الؽريؿ رقؿ م 0/يف
1329/9/91هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ  135التاريخ
1329/9/6هـ :الػصؾ الثاين :وضائػ البؾدية ،الؿادة الخامسة :الػؼرة ()19
تاليف أضرار الحققاكات السائبة والؽاسرة والرفؼ بالحققان.
 :الؿال /الحققان /حظر استخدام الحققاكات لؾتجارب
العؾؿقة:

 م 15/مـ (قاكقن (كظام) الرفؼ بالحققان لدول مجؾس التعاون لدول
الخؾقج العربقة ،الؿقافؼ طؾقف مرسقم مؾؽل رقؿ( :م  ) 77 /وتاريخ/ 9 / 96 :
 1737هـ ) كصت طؾك :يحظر استخدام الحققاكات ٕغراض التجارب العؾؿقة
إٓ بعد الحصقل طؾك ترخقص مـ الجفة الؿختصة.
 :الؿال /الحققان /وجقب الرفؼ بالحققان وتقفقر
األغذية والرطاية الالزمة لفا:

 م( 7/كظام الثروة الحققاكقة الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ( :م)13/
وتاريخ  1797 / 3 / 15هـ) كصت طؾك :تؾتزم الجفات الحؽقمقة الؿعـقة
وكؾ ذي صؾة بالثروة الحققاكقة أو مـتجاهتا أو مخؾػاهتا  -بالتعاون مع القزارة،
وف ًؼا لؿا يليت:
238

 -2تطبقؼ التدابقر واإلجراءات الالزمة لؾققاية مـ إمراض أو التؾقث
البقئل الؾذيـ قد تتعرض لفؿا الثروة الحققاكقة  ،وف ًؼا لؿا تحدده الالئحة.
 -3ضؿان سالمة الؿـتجات الحققاكقة والتلكد مـ صالحقتفا وخؾقها مـ
أي بؼايا ضارة مـ محػزات الـؿق أو إدوية البقطرية ،وف ًؼا لؿا تحدده الالئحة.
 -4الؿحافظة طؾك السالٓت الؿحؾقة مـ الثروة الحققاكقة وتطقيرها.
 -5الرفؼ بالثروة الحققاكقة وتقفقر التغذية والرطاية الالزمة لفا.
 :الؿال /الحققان /وجقب وقاية الحققاكات مـ
األمراض:

 م( 15/كظام الثروة الحققاكقة الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ ( :م) 13/
وتاريخ  1797 / 3 / 15هـ) كصت طؾك :يجب طؾك كؾ ذي صؾة بالثروة
الحققاكقة طـد آشتباه يف اصابتفا بلي مرض معد أو وبائل الؼقام بؿا يليت:
 -1طزلفا يف مؽان مـػصؾ وبعقد طـ الثروة الحققاكقة السؾقؿة ،وطدم
التصرف فقفا أو مـتجاهتا أو الؿخالطة لفا ،سقاء كاكت حقة أو مذبقحة أو مقتة.
فقرا ،وخالل مدة أقصاها أربع وطشرون
-2إبالغ القزارة أو أقرب فرع لفا ً
ساطة مـ اشتباهف بالؿرض.
 اكظر :الؿال /الحققان /وجقب الرفؼ بالحققان وتقفقر إغذية
والرطاية الالزمة لفا.

239

 :الؿال /الحققان /حظر تصريػ الصرف الصحل،
ضررا لؾحققان.
بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ً
 اكظر :الؿال /الصحة العامة /الصرف الصحل /حظر تصريػ الصرف
ضررا لإلكسان ،والحققان ،والبقئة.
الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ً
 :الؿال /الحققان /حظر تؾقيـ صققر الصقص (:)1

 م( 7/كظام الثروة الحققاكقة الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ ( :م) 13/
وتاريخ  1797 / 3 / 15هـ) كصت طؾك :تؾتزم الجفات الحؽقمقة الؿعـقة
وكؾ ذي صؾة بالثروة الحققاكقة أو مـتجاهتا أو مخؾػاهتا  -بالتعاون مع القزارة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كشرت وكالة إكباء السعقدية (واس) طؾك مققعفا ][http://www.spa.gov.sa
بتاريخ  18رجب  1438هـ الؿقافؼ  15أبريؾ  2117م الخرب التالل « :جددت وزارة
البقئة والؿقاه والزراطة التلكقد طؾك مـع مشاريع الدواجـ بقع الصقصان إلك محالت
الطققر التل تؼقم بتؾقيـفا باستخدام ألقان صـاطقة بطرق مختؾػة وبقعفا يف السقق
لتـتفل يف أيدي إصػال دون رطاية صحقحة ،وقال مدير طام الصحة والرقابة البقطرية
يف وزارة البقئة والؿقاه والزراطة الدكتقر طؾل الدويرج :إن سبب الؿـع يعقد إلك طدم
تقفر البقئة الؿـاسبة لرطاية الصقصان ،سقاء يف الؿحؾ أو بعد البقع حقـؿا تـتفل يف
أيدي إصػال ،إضافة إلك أن غالب الؿباع مـ الصقصان التل يتؿ تؾقيـفا هق مـ
سالٓت ٓ تستطقع تحؿؾ البقئة الؿحؾقة ...ودطا أولقاء إمقر إلك طدم شراء
الصقصان الؿؾقكة ٕصػالفؿ ،وطدم دطؿ الؿخالػقـ يف ذلؽ ،مشد ًدا طؾك أهؿقة دور
الؿجتؿع يف الرقابة طؾك الجفات الؿخالػة لـظام الرفؼ بالحققان والتبؾقغ طـفا
بآتصال طؾك هاتػ القزارة الؿجاين .»8112471111
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وف ًؼا لؿا يليت:
 -2تطبقؼ التدابقر واإلجراءات الالزمة لؾققاية مـ إمراض أو التؾقث
البقئل الؾذيـ قد تتعرض لفا الثروة الحققاكقة  ،وف ًؼا لؿا تحدده الالئحة.
 :الؿال /الحققان /حظر االطتداء طؾك الحققاكات
والطققر ،بالصقد الجائر:

( كظام صقد الحققاكات والطققر البرية الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
م 8/وتاريخ 1795/7/16هـ) كص طؾك:
 oم ٓ :9/يجقز ٕحد مباشرة الصقد ،دون الحصقل طؾك ترخقص مـ
الفقئة السعقدية لؾحقاة الػطرية ،أو مـ تػقضف وف ًؼا لؿا تحدد الالئحة التـػقذية.
 oم ٓ :7/يجقز الصقد داخؾ الؿدن ،والؼرى ،وٓ يف إماكـ وإوقات
التل يحظر فقفا ،وٓ بالقسائؾ الؿحظقر الصقد هبا ،وذلؽ وف ًؼا لؿا تحدده
الالئحة التـػقذية.
 م( 19/كظام الؿـاصؼ الؿحؿقة لؾحقاة الػطرية) الصادر بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ (م )66/وتاريخ 1436/11/19هـ .مع طدم اإلخالل بؿا تؼضل
بف إكظؿة إخرى :يعد مخالػة ٕحؽام هذا الـظام الؼقام يف الؿـاصؼ الؿحؿقة
بلي طؿؾ مـ إطؿال أتقة :صقد أو قتؾ أي حققان بلي وسقؾة ،ما لؿ يؽـ
الصقد وف ًؼا لؾؼقاطد التل يصدرها مجؾس اإلدارة .
 :الؿال /الحققان /مـع اإلضرار بالـحؾ:
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 م( 2/كظام تربقة الـحؾ) :يؿـع استخدام الؿبقدات الؽقؿقائقة أو
الؿضادات الحققية  -سقاء الؿصرح هبا أو غقر الؿصرح هبا  -يف مؽافحة
أمراض أو آفات الـحؾ أثـاء مقاسؿ تزهقر الـباتات ،وكذلؽ يؿـع استخدام
مبقدات أمراض الـحؾ وآفاتف ،والؿضادات الحققية غقر الؿخصصة لالستخدام
داخؾ خاليا الـحؾ  ،وفؼا لؿا تحدده الالئحة.
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ثالجًا :شزاعة وبيع اليباتات احملسمة
 oحظر زراطة التبغ ومشتؼاتف.
 oحظر بقع التبغ ومشتؼاتف.
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 :الؿال /زراطة وبقع الـباتات الؿحرمة  /حظر زراطة
التبغ ومشتؼاتف:

 م( 3/كظام مؽافحة التدخقـ) تحظر زراطة أو تصـقع التبغ ومشتؼاتف يف
الؿؿؾؽة.
 :الؿال /زراطة وبقع الـباتات الؿحرمة  /حظر بقع التبغ
ومشتؼاتف:

 م( 8/كظام مؽافحة التدخقـ) لؾحد مـ بقع التبغ ومشتؼاتف يراطك ما
يلتل:
 - 1أٓ يباع إٓ داخؾ طبقة مغؾؼة تحتقي طؾك العدد أو الؽؿقة التل
تحددها الالئحة التـػقذية.
 - 2أٓ يباع بآٓت البقع الذايت.
 - 3أٓ يباع داخؾ وسائؾ الـؼؾ العامة.
 - 4أٓ يباع لؿـ تؼؾ أطؿارهؿ طـ ثؿاكقة طشر طا ًما.
 - 5أٓ تسجؾ براءات آخرتاع الؿتعؾؼة بف.
 - 6أٓ يخػض سعره ،وأٓ يؼدم طؾك شؽؾ طقـات مجاكقة أو هدايا.
 - 7طدم استقراد أو بقع أو تؼديؿ مـتجات تحؿؾ دطاي ًة لؾتبغ ومشتؼاتف.
244

تحذيرا صح ًقا بؿضار التدخقـ(.)1
 - 8وضع مؾصؼ يف مؽان البقع يحقي
ً
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( )1كصت الؿادة الثامـة طشرة مـ كظام مؽافحة التدخقـ طؾك أن تخصص جؿقع الغرامات
الؿحصؾة بؿقجب أحؽام هذا لـظام لدطؿ جفقد التقطقة وتشجقع الجؿعقات إهؾقة
طؾك مؽافحة التدخقـ وكشرها طؾك مستقى الؿؿؾؽة .ويـشل لفذا الغرض حساب
بـؽل يصرف مـف بحسب التعؾقؿات التل يصدرها وزير الصحة.
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زابعًا :البيئــــــــــــــة
 oوجقب الؿحافظة طؾك البقئة ،وحظر اإلضرار هبا.
 oمـع تؾقيث الؿقاه السطحقة أو الجقفقة أو الساحؾقة.
 oحظر استخدام الـباتات يف إبحاث التل تضر بالتقازن البقئقة.
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 :الؿال /البقئة /وجقب الؿحافظة طؾك البقئة ،وحظر
اإلضرار بفا(:)1

 م( 39/الـظام األساسل لؾحؽؿ) :تعؿؾ الدولة طؾك الؿحافظة طؾك
البقئة وحؿايتفا وتطقيرها ومـع التؾقث طـفا.
 م( 19/كظام الؿـاصؼ الؿحؿقة لؾحقاة الػطرية) الصادر بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ (م )66/وتاريخ 1736/15/12هـ .مع طدم اإلخالل بؿا تؼضل
بف إكظؿة إخرى :يعد مخالػة ٕحؽام هذا الـظام الؼقام يف الؿـاصؼ الؿحؿقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1لالستزادة؛ اكظـــــــــــر:

 oالـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع إكشطة الؿؼؾؼة لؾراحة ،والؿضرة
بالصحة.
 oالـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /حظر تصريػ الصرف الصحل،
ضررا لإلكسان ،والحققان ،والبقئة.
بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب ً

 oالـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /مـع تػريغ أو تسرب مقاه الصرف

الصحل يف الشقارع.
 oالـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /مـع تسرب الؿقاد الـػطقة يف الشقارع
وكحقها.
 oالـػس /الصحة العامة  /الـػايات ،وطقادم السقارات ،والؿستـؼعات /حظر إلؼاء
الـػايات يف غقر إماكـ الؿخصصة لفا.
 oالـػس /الصحة العامة  /الـػايات ،وطقادم السقارات ،والؿستـؼعات /حظر
اكبعاث الدخان مـ طقادم السقارات.
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بلي طؿؾ مـ إطؿال أتقة :
 oتؾقيث الرتبة أو الؿقاه أو الفقاء ،أو إحداث أي طؿؾ لف أثر غقر حؿقد
طؾك الحقاة الػطرية ،أو مؿتؾؽات الفقئة .
 oإتالف سقا ج ،أو طالمة حدودية ،أو طؼؿ ترابل ،أو لقحة إرشادية ،أو
التعرض لفا .
 oإتالف أي كبات ،أو احتطابف ،أو رطقف ،أو حصده ،أو قطعف ،أو تشقيفف،
أو استئصالف( ،)1أو الزراطة ،أو التبعقؾ  :ما لؿ يؽـ آحتطاب أو الرطل أو
الزراطة أو التبعقؾ وف ًؼا لؾؼقاطد التل يصدرها مجؾس اإلدارة .
 oإدخال أي جـس غريب ،سقاء أكان كباتقا أم حققاكقا .
 oترك الـػايات أو الؿخؾػات ،أو رمقفا ،أو حرقفا .
 oأي مشروع أو طؿؾ دون مقافؼة خطقة معتؿدة مـ رئقس الفقئة.
 م( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك ( :حؿاية البقئة مـ أخطار
التؾقث بلكقاطف).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1طـ طبد اهلل بـ حبشل ،قال :قال رسقل اهلل

« :مـ قطع سدرة صقب اهلل

رأسف يف الـار» ُسئؾ أبق داود طـ معـك هذا الحديث فؼال« :هذا الحديث مختصر،
وضؾؿا بغقر حؼ
يعـل مـ قطع سدرة يف فالة يستظؾ هبا ابـ السبقؾ ،والبفائؿ طب ًثا،
ً
يؽقن لف فقفا صقب اهلل رأسف يف الـار» ســ أبل داود ( ،)361 /4وصححف إلباين.
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 :الؿال /البقئة  /مـع تؾقيث الؿقاه السطحقة أو الجقفقة
أو الساحؾقة:
 اكظر :الـػس /إلحاق الضرر باإلكسان  /مـع تؾقيث الؿقاه السطحقة أو
الجقفقة..
 اكظر :الـػس /الصحة العامة /الصرف الصحل /حظر تصريػ
ضررا لإلكسان ،والحققان،
الصرف الصحل ،بطريؼة غقر صحقحة ،تسبب
ً
والبقئة.
 :الؿال /البقئة  /حظر استخدام الـباتات يف األبحاث
التل تضر بالتقازن البقئقة:

 م( 32/كظام أخالققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) يحظر استخدام
الـباتات يف إبحاث التل تضر بالتقازن والتقزيع البقئل لؾغطاء الـبايت ،ويحظر
كذلؽ آستخدام السؾبل لؾـباتات الؿفددة بآكؼراض .وتحدد الالئحة شروط
أخالققات البحث طؾك الـباتات وإجراءاتف.
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خامطًا :املسافل العامة
 oحظر التعدي طؾك الؿرافؼ العامة.
 oحظر غسؾ السقارات طؾك الطرق العامة.
 oحظر وققف السقارات طؾك إرصػة وصرق الؿشاة.
 oمـع استخدام الؿؼاهل لألرصػة التل أمام الؿؼفك لتؼديؿ الؿشروبات أو
الشقشة أو الؿعسالت.
 oحظر التعدي طؾك الطرق ،والشقارع.
 oحظر قػؾ الشقارع دون تصريح.
 oحظر قطع كقابؾ أطؿدة اإلكارة.
 oحظر إتالف إرصػة ،أو أطؿدة اإلكارة.
 oحظر سؼقط إتربة وما شاهبفا مـ سقارات الـؼؾ.
 oحظر خؾط اإلسؿـت طؾك اإلسػؾت أو إرصػة.
 oحظر ضخ الؿقاه يف مصائد السققل.
 oمـع وضع مطبات صـاطقة بدون مقافؼة مـ الجفة الؿختصة.
 oحظر قطع الحشائش أو إشجار ..أو العبث بالحدائؼ العامة.
 oضرورة وضـع سقاج أو لقحات إرشـادية أو إشـارة تحذيريف طاكسة طـد
خطرا طؾك الؿرور والؿقاصـقـ.
مــطؼة العؿؾ التل تسبب ً
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 oوحقب ردم الحػر بعد آكتفاء مـ العؿؾ يف الؿققع.
 oوجقب إزالة مخؾػات الحػر بعد آكتفاء مـ العؿؾ.
 oمـع تشقيف الجدران أو إسقار بالؽتابة أو الرسؿ...الخ.
 oحظر مخالػة اشرتاصات البـاء.
 oوجقب العـاية بالؿؼابر ،وتسقيرها ،وتـظقػفا ،وآهتؿام هبا.
 oحظر ترك السقارات أو أٓت الؿعطؾة يف الساحات العامة أو
الشقارع...الخ.
 oحظر ترك السقارات مػتقحة ،أو يف وضع التشغقؾ...الخ.
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 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر التعدي طؾك الؿرافؼ
العامة:

 كص كظام حؿاية الؿرافؼ العامة الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل الؽريؿ رقؿ
م 62/يف 1415/12/21هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ 225
وتاريخ 1415/11/21هـ طؾك حظر:
 oإتالف أي مـ تؿديدات أو مـشآت الؿرافؼ العامة أو تعؿد قطعفا أو
تعطقؾفا سقاء كان الػاطؾ أصؾ ًقا أو شري ًؽا.
 oالتعدي طؾك مـشآت الؿرافؼ العامة أو شبؽاهتا بؼصد آستػادة مـ
خدماهتا بطريؼة غقر مشروطة.
 oالعبث بعدادات الؿقاه أو الؽفرباء أو أجفزة الفاتػ العامة أو تؿديداهتا
بؼصد تعطقؾ وضقػتفا أو اإلخالل هبا(.)1
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر غسؾ السقارات طؾك
الطرق العامة:

 م( 0/18/1/05/الئحة كظام الؿرور) :يحظر طؾك سائؼل الؿركبات
غسؾ الؿركبات طؾك الطريؼ العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يـظر العؼقبات يف الؿادة الخامسة وما بعدها مـ ذات الـظام.
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الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر وققف السقارات طؾك
األرصػة وصرق الؿشاة(:)1

 م( 5/1/6/05/الالئحة التـػقذية لـظام الؿرور) :يحظر وققف
السقارات طؾك إرصػة وصرق الؿشاة.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /مـع استخدام الؿؼاهل
لألرصػة التل أمام الؿؼفك لتؼديؿ الؿشروبات أو الشقشة أو الؿعسالت.

 كصت (ٓئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية)،
طؾك أكف« :يؿـع مـ ًعا باتا مؿارسة الـشاط خارج الحدود الؿرخص هبا لؾؿؼفك».
 تؼديؿ الؿؼاهل لؾشقشة أو الؿعسالت ،يف واجفة الؿؼاهل مخالػة لؿا
ورد يف ٓئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية ،والتل
كصت طؾك أكف « :يجب أن يؽقن تؼديؿفا بعقدً ا طـ واجفة الؿؼفك».
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر التعدي طؾك الطرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ورد الـفل طـ الجؾقس يف الطرقات ،طـ أبل سعقد الخدري ،طـ الـبل

قال:

«إياكؿ والجؾقس يف الطرقات» قالقا :يا رسقل اهلل ما لـا بد مـ مجالسـا كتحدث فقفا،
قال رسقل اهلل

« :فنذا أبقتؿ إال الؿجؾس فلططقا الطريؼ حؼف» قالقا :وما حؼف؟،

قال« :غض البصر ،وكػ األذى ،ورد السالم واألمر بالؿعروف ،والـفل طـ الؿـؽر»
صحقح مسؾؿ (.)1675 /3
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والشقارع:

كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oالحػر دون ترخقص ،أو العؿؾ بؿققع مخالػ لؿا كص طؾقف يف
الرخصة.
 oطـدم تجديد ترخقص الحػر أو تجاوز ترخقص الحػر.
 oطـدم قطع صبؼات اإلسػؾت وإساس الحجري حسب الطريؼة الػـقة
التل تحددها البؾدية.
 oطـدم وضـع لقحات تحؿؾ أسؿ صاحب العؿؾ وأسؿ آستشاري
الؿشرف وأسؿ الؿؼاول (لؽؾ مققع).
 oإتالف الشقارع الؿسػؾتة والؿرصقفة طـد استخدام الؿعـدات الؿجـزرة
ضررا.
أو أية معدة أخرى تسبب
ً
 oاستخدام الطرق أو الساحات العامة بؿا يتعارض مع تعؾقؿات البؾدية أو
إزطاجا لؾجؿفقر.
خطرا أو
ً
يسبب ً
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 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر قػؾ الشقارع دون
تصريح:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oقػؾ الشقارع دون تصريح (لؽؾ مققع).
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر قطع كقابؾ أطؿدة
اإلكارة:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oقطع كقابؾ أطؿدة اإلكارة.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر إتالف األرصػة ،أو
أطؿدة اإلكارة:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
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يحظر:
 oإتـالف إرصـػة وحافاهتا  ،أو أطؿدة اإلكارة أو مصـابقحفا  ،أو لقحات
التقزيع أو أي مــ مؿتؾؽات البؾدية إخرى بلي وسقؾة كان اإلتالف.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر سؼقط األتربة وما
شابففا مـ سقارات الـؼؾ:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oسـؼقط إتـربة وما شاهبفا مـ سقارات الـؼؾ  ،أو طدم الحؿاية الالزمة
لفا.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر خؾط اإلسؿـت طؾك
اإلسػؾت أو األرصػة:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oخؾط اإلسؿـت طؾك اإلسػؾت وأرصػة الشقارع.
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 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر ضخ الؿقاه يف مصائد
السققل:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oضخ الؿقاه يف مصايد السققل أو إماكـ غقر الؿصرح هبا.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر وضع مطبات صـاطقة
بدون مقافؼة مـ الجفة الؿختصة:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oوضع مطبات صـاطقة بدون مقافؼة مـ الجفات الؿختصة.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر قطع الحشائش أو
األشجار ..أو العبث بالحدائؼ العامة:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
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يحظر:
 oكزع الحشـائش وإشجار ،أو إتالف أقػـاص حؿايـة إشجار الصغقرة،
أو العبـث بالحدائـؼ العامة  ،أو إتالف الـخقؾ أو إشجار بلي وسقؾة كاكت.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /ضرورة وضـع سقاج أو
خطرا
لقحات إرشـادية أو إشـارة تحذيريف طاكسة طـد مــطؼة العؿؾ التل تسبب ً
طؾك الؿرور والؿقاصـقـ:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oطـدم وضـع سقاج أرضل أو لقحات إرشـادية أو إشـارة تحذيريف طاكسة
خطرا طؾك الؿرور والؿقاصـقـ.
طـد مــطؼة العؿؾ التل تسبب ً
 oطدم صـقاكة السقاج أو الؾقحات اإلرشادية أو الـتحذيرية طــد مــطؼـة
العؿـؾ (لؽؾ مققع).
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /وجقب ردم الحػر بعد
االكتفاء مـ العؿؾ يف الؿققع:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر :طـدم ردم الحػـر وإطادة الحالة طؾك ما كاكـت طؾقف بعد آكتفاء مـ
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العؿؾ يف الؿققع.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /وجقب إزالة مخؾػات الحػر
بعد االكتفاء مـ العؿؾ:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر :طـدم إزالـة مخؾػـات الحػر بعد آكتفاء مـ العؿؾ.
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /مـع تشقيف الجدران أو
األسقار بالؽتابة أو الرسؿ...الخ

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك
حظر:
 oتشـقيف جدران إبـقة أو إسـقار بالؽتابة أو الرسـؿ أو خالفـف أو
استخدامفا لألغراض اإلطالكقة.
 oلصؼ اإلطالكات أو ٓفتة دطائقة قبؾ الحصقل طؾك رخصة.
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 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر مخالػة اشتراصات
البـاء:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك
حظر:
 زيادة طدد إدوار طـ الحد الؿسؿقح بف كظا ًما.
 زيادة مساحة البـاء لؾؿالحؼ العؾقية طـ الحد الؿسؿقح بف كظا ًما.
 زيادة كسبة البـاء يف الؿققع طـ الحد الؿسؿقح بف كظا ًما أو مخالػة
آرتدادات الـظامقة.
 آطتداء طؾك خطقط التـظقؿ.
 إذا كان الؿبـك مخالػا ٕكظؿة البـاء ومؼا ًما بدون رخصة بـاء.
 إذا كان الؿبـك مؼاما بدون رخصة بـاء وغقر مخالػ ٕكظؿة البـاء.
 إذا أققؿ الؿبـك وفؼ مخططات جديده خالف ما تؿ الرتخقص بف  ،وكان
البـاء الؿؼام غقر مخالػ ٕكظؿة البـاء.
 الشروع يف الرتمقؿ بدون رخصة.
 طدم تجديد رخصة البـاء.
 استخدام الؿبـك لغقر ما خصص لف.
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 إذا كػذ الؿبـك مخال ًػا ٓستعؿآت الؿـطؼة.
 أي مؽتب هـدسل يؼقم باإلشراف طؾك تـػقذ أطؿال مخالػة لـظام
البـاء.
 أي مؽتب هـدسل يؼقم باإلشـراف طؾك تـػقذ أطؿـال غقر مخالػف ،
ولؽـ لؿ يتؿ الرتخقص هبا.
 كؾ مؼاول يشرتك يف إقامة مبـك بدون رخصة بـاء.
 كؾ مؼاول يشرتك يف تجاوز حدود رخصة البـاء أو شروصفا.
 البـاء يف أرض مؿؾقكة لؾغقر.
 طدم إزالة إبـقة الخربة أو أيؾة لؾسؼقط خالل شفريـ مـ إبالغ
مالؽفا.
 طدم إزالة مخؾػات البـاء أو الرتمقؿ  ،أو إلؼائفا يف أراضل الغقر أو
إماكـ العامة  ،أو كؼؾ إتربة مـ غقر إماكـ الؿخصصة لذلؽ.
 استخدام الطرق أو الساحات العامة بؿا يتعارض مع تعؾقؿات البؾدية أو
إزطاجا لؾجؿفقر.
خطرا أو
ً
يسبب ً
 ترك البقارات دون أغطقف واققة.
 إقامة الصـاديؼ وإكشاك أو ما يف حؽؿفا بدون رخصة.
 كشر الغسقؾ خارج حدود البـاء الؿطؾ طؾك الشارع.
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 :الؿال/الؿرافؼ العامة /وجقب العـاية بالؿؼابر،
وتسقيرها ،وتـظقػفا ،واالهتؿام بفا:

 كظام البؾديات والؼرى الصـادر بالؿرســقم الؿؾؽــل الؽريؿ رقؿ م 0/يف
1397/2/21هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ  131التاريخ
1397/2/6هـ :الػصؾ الثاين :وضائػ البؾدية ،الؿادة الخامسة :الػؼرة ()18
إكشاء الؿؼابر والؿغاسؾ  ،وتسقيرها وتـظقػفا ودفـ الؿقتك.
تعؿقؿا لجؿقع إماكات
 أصدر وزير الشمون البؾدية والؼروية
ً
والؿديريات وبؾديات الؿـاصؼ وبؾديات محافظات الطائػ وإحساء وحػر
الباصـ يتضؿـ التلكقد بػصؾ الؿساجد ومساكـ العؿال طـ الؿؼابر الؼائؿة
ومراطاة ذلؽ يف الؿشاريع الؿستؼبؾقة وذلؽ بـا ًء طؾك ما رفعف صاحب الػضقؾة

الؿػتل العام لؾؿؿؾؽة العربقة السعقدية ورئقس هقئة كبار العؾؿاء وإدارة

البحقث العؾؿقة واإلفتاء لفذه القزارة بضرورة فصؾ الؿسجد ومساكـ العؿال
الؿجاورة بسقر يعزلفا طـ الؿؼربة(.)1
 :الؿال /الؿرافؼ العامة /حظر ترك السقارات أو
اآلالت الؿعطؾة يف الساحات أو الشقارع أو الؿقاقػ لؿدة تزيد طـ سبعة أيام:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية www.momra.gov.sa
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القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،طؾك أكف
يحظر:
 oتـرك السقارات أو أٓت الؿعطؾة أو الفقاكؾ يف الساحات العامة أو
الشقارع أو الؿقاقػ لؿدة تزيد طـ سبعة أيام.
 :الؿال /حظر ترك السقارات مػتقحة ،أو يف وضع
التشغقؾ...الخ

 م( 3/18/1/05/كظام الؿرور والئحتف) :يحظر طؾك سائؼل
الؿركبات ترك مركباهتؿ مػتقحة بعد مغادرهتا ،أو ترك محركفا يف حالة تشغقؾ،
أو ترك مػتاح الؿركبة طؾقفا.
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ضادضًا :الػؼ التجازي
 oمـع بقع اإلصارات الؿستعؿؾة.
 oوجقب مطابؼة البقاكات التجارية لؾحؼقؼة
 oمـع الؿحالت التجارية مـ ارتؽاب الؿخالػات أثـاء البقع
 oمـع استعؿال مقازيـ ،أو مؼايقس ،أو مؽايقؾ ..غقر صحقحة
 oمـع الؿخابز مـ بخس وزن الخبز طـ الحد الؿسؿقح بف
 oمـع الغش التجاري
 oوجقب تؼقد الؿؿارس الصحل بالـظام.
 oمـع تشغقؾ طؿال لقس لديفؿ شفادات صحقة..الخ
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 :الؿال /الغش التجاري  /مـع بقع اإلصارات
الؿستعؿؾة:
:



 اكظر :الـػس /االطتداء طؾك الـػس /حظر بقع اإلصارات الؿستعؿؾة،
لؿا تشؽؾف مـ خطر طؾك حقاة الـاس.
 :الؿال /الغش التجاري  /وجقب مطابؼة البقاكات
التجارية لؾحؼقؼة:

 م( 9/كظام البقاكات التجارية) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ(م)10/
وتاريخ 1423/4/14هـ :يجب أن يؽقن البقان التجاري مؽتق ًبا بالؾغة العربقة
طؾك إقؾ ،ومطاب ًؼا لؾحؼقؼة مـ جؿقع القجقه ،سقاء أكان مقضق ًطا طؾك
الؿـتجات ذاهتا أم طؾك الؿحال ،أو الؿخازن ،أو طؾك طـاويـفا ،أو إغؾػة ،أو
الػقاتقر ،أو أوراق الخطابات ،أو وسائؾ اإلطالن ،أو غقر ذلؽ مؿا يستعؿؾ يف
طرض البضائع لؾجؿفقر.
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 :الؿال /الغش التجاري /مـع الؿحالت التجارية مـ
ارتؽاب مخالػات أثـاء البقع:

( مـشقرات وزارة التجارة تحت طـقان :اطرف حؼققؽ ) ( ،)1و(الئحــة
الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية) الصادرة بؼرار مجؾس القزراء رقؿ ( )918يف
1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة ،يحظر طؾك الؿحالت التجارية:
 oطدم آلتزام بلحؽام الصقاكة ،وقطع الغقار والضؿان.
 oاختالف القزن الؿطبقع طؾك الؿـتج طـ القزن الحؼقؼل.
 oآمتـاع طـ البقع أو إططاء فاتقرة.
 oطـدما تؽقن الػاتقرة بغقر الؾغة العربقة.
 oسؾع مـتفقة الصالحقة أو فاسدة.
 oطدم وجقد بطاقة السعر طؾك الؿـتجات الؿعروضة.
 oطدم التزام الؿحؾ بسقاسة البقع التل يضعفا.
 oطدم ر ّد الباقل مـ العؿالت الؿعدكقة ،واستبدالفا بسؾع أخرى.
 oالتخػقضات القهؿقة ،أو اشرتاط الشراء لؾدخقل يف الؿسابؼة.
 oإضافة رسقم طؾك البطاقة آئتؿاكقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مققع وزارة التجارة:

http://mci.gov.sa/MediaCenter/Blog/Pages/Blog001.aspx
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 oاختالف السعر الؿعروض طـ السعر طـد الؿحاسبة.
مثال :طـد شرائؽ الجقال يؾزمؽ البائع
 oاإللزام ببقع سؾعة مع أخرىً ،
بشراء اإلكسسقارات.
 :الؿال /الغش التجاري /مـع استعؿال مقازيـ ،أو
مؼايقس ،أو مؽايقؾ ..غقر صحقحة :

 م( 18/كظام مؽافحة الغش التجاري) الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ:
(م )12/وتاريخ  1792 / 7 / 93هـ ،يعاقب بغرامة ال تزيد طؾك
( )1.555.555مؾققن ريال ،أو بالسجـ مدة ال تزيد طؾك ثالث سـقات،
أو بفؿا م ًعا يف الحالة اآلتقة:
 - 1إذا اقرتن فعؾ الخداع  -أو الشروع فقف  -باستعؿال مقازيـ أو مؼايقس
أو مؽايقؾ أو دمغات أو آٓت فحص أخرى مزيػة أو مختؾػة ،أو باستعؿال
صرق ووسائؾ مـ شلهنا جعؾ طؿؾقة وزن الؿـتج أو ققاسف أو كقؾف أو فحصف غقر
صحقحة ،أو كان الؿـتج الؿغشقش أو الؿقاد الؿستعؿؾة يف غشف مضرة بصحة
اإلكسان أو الحققان.
 :الؿال /الغش التجاري /مـع الؿخابز مـ بخس وزن
الخبز طـ الحد الؿسؿقح بف:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة طؾك مـع
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الؿخابز مـ كؼص وزن الخبز طـ الحـد الؿسؿقح بف ،أو مخالػة الؿقاصػات
التل ٓ يـطبـؼ طؾقفا كظام مؽافحة الغش التجاري.
 تعؿقؿ وكقؾ وزرير الشمون البؾدية والؼروية الؿؽؾػ الؿتضؿـ :إلحا ًقا
لتعؿقؿـا رقؿ  43714يف 1428/6/25هـ حقل العؿؾ بؿؼتضك إمر السامل
الؽريؿ رقؿ  8/717يف 1415/4/29هـ الؼاضل « بعدم تغققر السعر والقزن
الؿعتؿديـ حالقا لؾخبز الصقمالل والؿػرود وهؿا ريال واحد لؾربطة زكة
( )641غرام لعدم وجقد مربرات يف الققت الحاضر طؾك أن يقجف مػتشق
البؾديات بالطريؼة الؿـاسبة إلك إخذ بعقـ آطتبار أخطاء اإلكتاج وكسبة
الرصقبة يف الخبز التل تمثر طؾك القزن» .وبحقث ٓ يؼؾ وزن الربطة طـ ()511
غرام بسعر ريال واحد .وحقث ورد لؾقزارة خطاب معالل وزير التجارة
والصـاطة رقؿ /1/1/58ت يف 1429/2/3هـ الؿشار فقف إلك التقصقات
القاردة بؿحضر الؾجـة القزارية الؿشؽؾة بإمر السامل الؿشار إلقف ،
والؿتضؿـ ورود شؽاوى مـ الؿقاصـقـ حقل ققام بعض الؿخابز بنكؼاص طـدد
الخبز  ،مؿــا يمثر طؾك وزكـــف  ،وأن الػؼرة ( )2مـ قرار مجؾس القزراء رقـــؿ
 1971يف 1396/11/17هـ تضؿـت اإلبؼـــاء طؾك سعر الخبز الحالــل كؿـــا
هــق بدون أي زيادة .لذا آمؾ اإلصالع والتلكقد طؾك الؿختصقـ بآستؿرار
بالعؿؾ بؿا قضك بف إمر السامل الؽريؿ وتؽثقػ الجقٓت الرقابقة طؾك
الؿخابز لؾتلكد مـ التزامفا بإوزان الؿؼررة لؾخبز (الصامقلل  ،الؿػرود) وهل
( )641جرام مع إخذ بآطتبار أن الحد إدكك الؿسؿقح بف لقزن الخبز هق
( )511جرام لؾريال القاحد.اكظر( :مققع القزارة :
.)https://www.momra.gov.sa
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 :الؿال /الغش التجاري /مـع الغش التجاري(:)1

 م( 1/كظام البقاكات التجارية) الصدر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ(م)10 /
وتاريخ 1797/7/17هـ ،يعدّ بقاكا تجاريا فقؿا يختص بتطبقؼ هذا الـظام كؾ
إيضاح يتعؾؼ بصػة مباشرة أو غقر مباشرة بؿا يؾل:
 oطدد البضائع ،أو مؼدارها ،أو مؼاسفا ،أو كقؾفا ،أو صاقتفا ،أو وزهنا ،أو
سعرها ،أو تاريخ اإلكتاج  ،أو تاريخ اكتفاء الصالحقة.
 oالجفة أو البالد التل صـعت أو أكتجت فقفا.
 oالعـاصر الداخؾة يف تركقبفا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ يف الؼضقة رقؿ /3/1211ق لعام 143هـ ،وتضؿـ..« :
وحقث إن اإلقرار مـ الؿدطك طؾقف يجعؾ أركان ثبقت الؿخالػة متقافرة بحؼف،
واإلقرار حجة طؾك الؿؼر فنكف يتعقـ إداكتف بتؾؽ الؿخالػة ومعاقبتف طـفا وف ًؼا لؾؿادة
(السابعة) مـ كظام البقاكات التجارية لعدم إيضاح التاريخ طؾك ما تؿ ضبطف مـ زيقت
وماء رديرت ،وكذلؽ لؿخالػتف الػؼرة (الخامسة) مـ الؿادة (الثاكقة) مـ كظام مؽافحة
الغش التجاري الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م )19/بتاريخ 1429/4/23هـ
والؿعاقب طؾقف وف ًؼا لؾؿادتقـ (السادسة طشرة ،والتاسعة طشرة) ..لذلؽ حؽؿت
الدائرة بالحؽؿ التاللً :
أوٓ :ثبقت مخالػة الؿدطك طؾقف ( )....سعقدي الجـسقة لـظام
البقاكات التجارية ،ولـظام مؽافحة الغش التجاري ،ومعاقبتف طـفا بتغريؿف مبؾغ
(خؿسقـ ألػ  51111ريال ) ..حؽؿت محؽؿة آستئـاف بتليقد الحؽؿ فقؿا اكتفك
إلقف مـ قضاء»] .مجؿقطة إحؽام والؿبادئ الجزائقة ص.[833 :
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 oاسؿ الؿـتج أو الصاكع ،أو صػتف.
 oوجقد براءة اخرتاع أو غقرها مـ حؼقق الؿؾؽقة الصـاطقة أو أي
امتقازات أو جقائز أو مؿقزات تجارية أو صـاطقة.
 oآسؿ أو الشؽؾ الذي تعرف بف بعض البضائع أو تؼقم بف طادة.
 م( 9/كظام مؽافحة الغش التجاري) الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ:
(م )12/وتاريخ  1792 / 7 / 93هـ ،يعد مخال ًػا ألحؽام هذا الـظام كؾ مـ:
 -1خدع  -أو شرع يف الخداع  -بلي صريؼة مـ الطرق يف أحد إمقر
أتقة:
أ  -ذاتقة الؿـتج ،أو صبقعتف ،أو جـسف ،أو كقطف ،أو طـاصره ،أو صػاتف
الجقهرية.
ب  -مصدر الؿـتج.
ج  -قدر الؿـتج ،سقاء يف القزن ،أو الؽقؾ ،أو الؿؼاس ،أو العدد ،أو
الطاقة ،أو العقار.
 - 2غش أو شرع يف غش الؿـتج.
ً
مغشقشا ،أو طرضف.
مـتجا
 - 3باع ً
ً
مغشقشا بؼصد الؿتاجرة.
مـتجا
 - 4حاز ً
 - 5صـع مـتجات مخالػة لؾؿقاصػات الؼقاسقة الؿعتؿدة ،أو أكتجفا أو
حازها ،أو باطفا ،أو طرضفا.
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 - 6استعؿؾ آكقة ،أو أوطقة ،أو أغؾػة ،أو طبقات ،أو مؾصؼات ،مخالػة
لؾؿقاصػات الؼقاسقة الؿعتؿدة ،وذلؽ يف تجفقز أو تحضقر ما يؽقن معدا لؾبقع
مـ الؿـتجات.
مـتجا ،أو حزمف ،أو ربطف ،أو وزطف ،أو خزكف ،أو كؼؾف ،بالؿخالػة
 - 7طبل ً
لؾؿقاصػات الؼقاسقة الؿعتؿدة.
 - 8استقرد طبقات ،أو أغؾػة ،أو مطبقطات تستعؿؾ يف الغش ،أو صـعفا،
أو صبعفا ،أو حازها ،أو باطفا ،أو طرضفا.
 :الؿال /الغش التجاري /وجقب تؼقد الؿؿارس
الصحل بالـظام:

 م( 0/كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) :يزاول الؿؿارس الصحل مفـتف
لؿصؾحة الػرد والؿجتؿع ..مبتعدً ا طـ آستغالل.
 م(1/0/الالئحة التـػقذية لـظام مزاولة الؿفـ الصحقة) :طؾك الؿؿارس
الصحل احرتام حؼ الؿريض يف آختقار وفؼ الحدود الشرطقة والـظامقة.
 :الؿال /الغش التجاري /مـع تشغقؾ طؿال لقس لديفؿ
شفادات صحقة..الخ:

 كصت الئحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس
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القزراء رقؿ ( )918يف 1799/8/6هـ والتعؾقؿات التـػقذية لالئحة طؾك مـع:
 تشغقؾ طؿال لقس لديفؿ شفادات صحقة أو لديفؿ شفادات صحقة
مـتفقة.
 وجقد طؿال تظـفر طؾقفؿ أطراض مرضقة أو هبؿ جروح أو بثقر.
 تدين مستقى الـظافة الشخصقة لؾعامؾقـ.
 استخدام الؿحؾ لؾـقم.
 طدم ارتداء الزي الؿخصص.
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ضابعًا :أحهاو متعلكة باملال ،والبيع ،والػساء
 oالرشقة
 oحظر تزيقػ الـؼقد
 oمـع التزوير بشتك صقره.
 oغسؾ إمقال
 oالؿسابؼات التجارية الؿحرمة
 oاستخدام الؾغة العربقة يف جؿقع الػقاتقر وبطاقات السعر واإلطالكات،
والبقاكات التجارية..الخ
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 :الؿال /أحؽام متعؾؼة بالؿال ،والبقع ،والشراء/
الرشقة:

 يـظر( :كظام مؽافحة الرشقة ،الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ ( :م) 36/
وتاريخ 1719 / 19 / 92 :هـ) يف مققع:

www.boe.gov.sa
 :الؿال /أحؽام متعؾؼة بالؿال ،والبقع ،والشراء /حظر
تزيقػ الـؼقد:

 يـظر( :الـظام الجزائل الخاص بتزيقػ وتؼؾقد الـؼقد) الؿعدلة بالؿرسقم
الؿؾؽل رقؿ (م )78/وتاريخ  1796 / 8 / 9هـ (الؿقاد  9 /و  3و  7و  6 0و
 ) 9يف مققع:

www.boe.gov.sa
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 :الؿال /أحؽام متعؾؼة بالؿال ،والبقع ،والشراء /مـع
التزوير بشتك صقره:

 يـظر( :الـظام الجزائل لجرائؿ التزوير ،الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ
مرسقم مؾؽل رقؿ :م  11 /وتاريخ 1730 / 9 / 18 :هـ) يف مققع:

www.boe.gov.sa
 :الؿال /أحؽام متعؾؼة بالؿال ،والبقع ،والشراء /غسؾ
األمقال(:)1

 يـظر( :كظام مؽافحة غسؾ األمقال الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ:
(م )31/و تاريخ1733 / 0 / 11 :هـ) يف مققع:

www.boe.gov.sa

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة بحؼ بعض إشخاص الذيـ مارسقا جريؿة
غسؾ إمقال .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة  339 /24وما بعدها [.
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 :الؿال /أحؽام متعؾؼة بالؿال ،والبقع ،والشراء /
الؿسابؼات التجارية الؿحرمة:

 م( 12/الالئحة التـػقذية لـظام مؽافحة الغش التجاري):
ٍ
كشرط لالشرتاك فقفا أو وضع قسقؿة
 oيجب أٓ تشرتط الؿسابؼة الشراء
الؿسابؼة داخؾ السؾعة.
الؿسابؼة ما يخؾ بؿبادئ الشريعة وإطراف
 ٓ oيجقز أن
تتضؿـ ُ
ّ
الؿرط ّقة يف الؿؿؾؽة.
 م( 13/الئحة تـظقؿ إجراءات الؿسابؼة التجارية) الصادرة بؼرار وزير
التجارة رقــؿ  356لسـة 1419هـ بتاريخ 1419 / 3 / 7هـ ٓ :يجقز أن
تتضؿـ أسئؾة الؿسابؼة ما يخؾ بؿبادئ الشريعة اإلسالمقة أو التؼالقد أو العادات
أو أداب أو الـظام العام أو أن يعتؿد يف إجابتفا طؾك التخؿقـ كؿا ٓ يجقز
استخدام أسؾقب السحب والقاكصقب وإرقام يف إجراء الؿسابؼة.
 :الؿال /أحؽام متعؾؼة بالؿال ،والبقع ،والشراء/
استخدام الؾغة العربقة يف جؿقع الػقاتقر وبطاقات السعر واإلطالكات ،والبقاكات
التجارية..الخ:

 م( 9/كظام البقاكات التجارية) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ(م)10/
وتاريخ 1423/4/14هـ :يجب أن يؽقن البقان التجاري مؽتق ًبا بالؾغة العربقة
طؾك إقؾ ،ومطاب ًؼا لؾحؼقؼة مـ جؿقع القجقه ،سقاء أكان مقضق ًطا طؾك
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الؿـتجات ذاهتا أم طؾك الؿحال ،أو الؿخازن ،أو طؾك طـاويـفا ،أو إغؾػة ،أو
الػقاتقر ،أو أوراق الخطابات ،أو وسائؾ اإلطالن ،أو غقر ذلؽ مؿا يستعؿؾ يف
طرض البضائع لؾجؿفقر(.)1
 أكدت وزارة التجارة والصـاطة طؾك كافة الؿـشآت وإسقاق
والؿحالت التجارية استخدام الؾغة العربقة يف جؿقع الػقاتقر وبطاقات السعر
واإلطالكات والعؼقد وطروض إسعار ،وجؿقع الؿطبقطات وشفادات
الضؿان مع إمؽاكقة استخدام الؾغة اإلكجؾقزية كؾغة إضافقة ()2

.

( دلقؾ مخالػات أكشطة الـؼؾ البري( ))3مـ الؿخالػات ،التل يحظر
ارتؽاهبا يف مؽاتب تلجقر سقارات إجرة العامة :طدم استخدام الؾغة العربقة يف
طؼقد تلجقر الؿركبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعؿقؿا لجؿقع إماكات باطتؿاد الؾغة العربقة يف
( )1أصدر وزير الشئقن البؾدية والؼروية
ً
جؿقع الؾقحات اإلطالكقة وغقر اإلطالكقة بشؽؾ واضح والؾغة إخرى اختقارية
وتؽقن أسػؾ الؾغة العربقة ،وأن ٓ يطغك بلي حال مـ إحقال طؾك آسؿ بالؾغة
العربقة  ،وإلزام جؿقع الؿحالت التجارية والشركات والؿمسسات باطتؿاد كتابة
آسؿ بالؾغة العربقة يف لقحاهتا بشؽؾ واضح وإذا رغبقا يف كتابة آسؿ بالؾغة إجـبقة
فقؽقن تحت آسؿ الؿقجقد بالؾغة العربقة  ،وشدد سؿقه طؾك إماكات والبؾديات
لتطبقؼف ومراقبة ذلؽ ومعاقبة مـ لؿ يؾتزم بف] .مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية[.
( )2اكظر] :مققع وزارة التجارة . [http://mci.gov.sa
( )3اكظر :الدلقؾ يف مققع وزارة الـؼؾwww.mot.gov.sa :
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العكـــــــــــــــــــل:
 الـــنطهسات ،واملخدزات.
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املطهسات ،واملخدزات
 oمـع دخقل الخؿقر إلك البالد.
 oحظر صـع أو ترويج الؿسؽرات ،أو هتريبفا ،أو حقازهتا ..الخ.
 oحظر ققادة الؿركبة تحت تلثقر الؿسؽرات ،أو الؿمثرات العؼؾقة.
 oحظر الؽحقل والؿسؽرات ،والؿخدرات طؾك متـ الطائرات.
 oحظر استخدام الطػؾ يف أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة ،أو الؿمثرات
العؼؾقة.
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 :العؼؾ /الؿسؽرات ،والؿخدرات /مـع دخقل
الخؿقر إلك البالد:

 الؿرسقم الؿؾؽل رقؿ ( )92بتاريخ  9الؿحرم 1399هـ ،الؿتضؿـ مـع
دخقل الخؿق إلك بالدكا بجؿقع أكقاطفا ،وأسؿائفا ،ومسؿقاتفا؛ لؽائـ مـ كان
مـ الؿسؾؿقـ ،وغقر الؿسؾؿقـ ،ووصـققـ ،وغقر وصـققـ ،وكؾ مـ خالػ أمركا
هذا فتطبؼ طؾقف العؼقبات الشديدة ..الخ(.)1
 :العؼؾ /الؿسؽرات ،والؿخدرات/حظر صـع أو
ترويج الؿسؽرات ،أو تفريبفا ،أو حقازتفا ..الخ(:)2

 فؼرة( 16/قرار صاحب السؿق الؿؾؽل وزير الداخؾقة) رقؿ 2111
وتاريخ1435 / 6 /11هـ كص طؾك أن( :صـع أو ترويج الؿسؽرات ،أو
هتريبفا ،أو حقازهتا بؼصد الرتويج) مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ.
 م( 3/الـظام الصحل) تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة ،كؿا
لؾؿجتؿع بؿا يؽػؾ العقش يف بقئة صحقة سؾقؿة ،ويشؿؾ
ُتعـك بالصحة العامة ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر] :جريدة أم الؼرى يقم الجؿعة  7محرم الحرام سـة 1372هـ  -الؿقافؼ 16
سبتؿرب سـة 1952م[.
( )2صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة ،بؿعاقبة العديد مـ الؿتفؿقـ يف قضايا تصـقع
الؿسؽرات ،وحقازتف .اكظر] :مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 16/ص 326 :وما بعدها[.
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ذلؽ طؾك وجف الخصقص ما يليت:
والؿسؽرات.
الؿخدرات ُ
الؿجتؿع مـ آثار أخطار ُ
 - 5حؿاية ُ
 :الـػس /الؿسؽرات ،والؿخدرات /حظر ققادة
الؿركبة تحت تلثقر الؿسؽرات ،أو الؿمثرات العؼؾقة:

 ف 17 /مـ (الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري
رقؿ ( )9555وتاريخ 1730/6/15هـ) كصت طؾك :أن حقادث السقر أثـاء
ققادة الؿركبة تحت تلثقر الؿسؽر أو الؿخدر أو الؿمثر العؼؾل ..مـ الجرائؿ
الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ.
 :العؼؾ /الؿسؽرات ،والؿخدرات  /حظر الؽحقل
والؿسؽرات ،والؿخدرات طؾك متـ الطائرات:

 م( 12/كظام الطقران الؿدين) :يحظر طؾك مالؽ أي صائرة مسجؾة يف
الؿؿؾؽة ،أو مشغؾفا أن يؼدم ،أو يبقع ٕي شخص طؾك متـفا أي مشروبات
كحقلقة ،أو مقاد مخدرة ،أو أي مقاد محظقر دخقلفا إلك الؿؿؾؽة.
 م( 12/كظام الطقران الؿدين) :يحظر طؾك كؾ شخص قادم إلك الؿؿؾؽة
حقازة الؿشروبات الؽحقلقة ،أو الؿقاد الؿخدرة ،أو الؿحرم دخقلفا إلك
الؿؿؾؽة .ويتعقـ طؾك مشغؾ الطائرة وقائدها تحذير الركاب الؼادمقـ مـ ذلؽ.
 م( 12/كظام الطقران الؿدين) :مع مراطاة إكظؿة والتعؾقؿات الؿطبؼة
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يف الؿؿؾؽة ،يحظر طؾك كؾ صائرة أن تـؼؾ أي مقاد مسؽرة ،أو مخدرة ،أو
مؿـقطة إلك الؿؿؾؽة.
 م( 150/كظام الطقران الؿدين) :يحظر طؾك أي شخص ركقب الطائرة
إذا كاكت تبدو طؾقف طالمات السؽر أو الؿخدر.
 م( 156/كظام الطقران الؿدين) :يحظر طؾك أي شخص أن يؼقد صائرة أو
أن يعؿؾ كلحد أفراد صاقؿفا مادام تحت تلثقر مسؽر ،أو مخدر ،أو دواء يمدي
إلك إضعاف مؼدرتف طؾك الؼقام بقاجباتف طؾك القجف إكؿؾ ،ويف كؾ إحقال
يحظر طؾقف تـاول أي شلء مـ ذلؽ صقال فرتة طؿؾف.
 :العؼؾ /الؿسؽرات ،والؿخدرات  /حظر استخدام
الطػؾ يف أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة ،أو الؿمثرات العؼؾقة:

 اكظر :مقضقع :الـػس /حؼقق اإلكسان /حؼقق الطػؾ /حظر
استخدام الطػؾ يف أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة ،أو الؿمثرات العؼؾقة.
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الـملحقات
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منوذج للنسضوو امللهي
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منوذج لكساز دللظ الوشزاء
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