
 

 

 

 

 

 

 

 

 األياكٍ انًخصصة إلقاية شعائر انذيٍ اإلساليي فيها
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صادر  84844850يعتبر بًثابة قاَىٌ رقى  ظهير شريف

يتعهق باألياكٍ  (8984أكتىبر  2) 8405يحرو  6 في

 4انًخصصة إلقاية شعائر انذيٍ اإلساليي فيها
 

 

 كًا ذى ذؼذٚهّ:

( 7..4ياسط  43) 6241ستٛغ األٔل  3طادس فٙ  60.70.1ششٚف سلى  ظٓٛش -

انظٓٛش انششٚف انًؼرثش تًثاتح  انماضٙ ترغٛٛش ٔذرًٛى 400.2ترُفٛز انمإٌَ سلى 

( انًرؼهك 6012أكرٕتش  4) ..62يحشو  1انظادس فٙ  ..601206  لإٌَ سلى

 ػذد انشعًٛح ؛ انجشٚذجشؼائش انذٍٚ اإلعاليٙ فٛٓا تاألياكٍ انًخظظح إللايح

 0 ..66 ؛ ص(7..4 أتشٚم 4) 6241ستٛغ األٔل  63 تراسٚخ 63..
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صادر  84844850يعتبر بًثابة قاَىٌ رقى  شريف ظهير

( يتعهق باألياكٍ 8984أكتىبر  2) 8405يحرو  6 في

انًخصصة إلقاية شعائر انذيٍ اإلساليي فيها
1

 

   

 ٔحذِ؛انحًذ هلل 

 تذاخهّ : –انطاتغ انششٚف 

 )انحغٍ تٍ يحًذ تٍ ٕٚعف تٍ انحغٍ هللا ٔنّٛ(

 أػض أيشِ أَُا :ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا أعًاِ هللا ٔ

 يُّ، 60تُاء ػهٗ انذعرٕس ٔالعًٛا انفظم 

  ٚهٙ:أطذسَا أيشَا انششٚف تًا 

انفصم األول
2

 

ٚفشع فٙ جًٛغ أَحاء يًهكرُا انششٚفح انحظٕل انحظٕل ػهٗ سخظح انثُاء 

تانرؼًٛش، لثم انمٛاو تثُاء أٔ  انًرؼهك .6400يٍ انمإٌَ سلى  .2انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج 

 ذٕعٛغ أ٘ يكاٌ يٍ األياكٍ انًخظظح إللايح شؼائش انذٍٚ اإلعاليٙ فٛٓا0

يٍ أجم ذطثٛك أحكاو ْزا انُض، ذؼرثش أياكٍ يخظظح إللايح شؼائش انذٍٚ اإلعاليٙ  

 ٛح0فٛٓا، انًغاجذ ٔانضٔاٚا ٔجًٛغ األياكٍ األخشٖ انرٙ ًٚاسط فٛٓا انًغهًٌٕ شؼائشْى انذُٚ

انفصم انثاَي
3

 

 26انًرؼهك تانًٛثاق انجًاػٙ ٔانًادج  ..710يٍ انمإٌَ سلى  ..خالفا ألحكاو انًادج 

انغانف انزكش، ذغهى سخظح انثُاء انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم  .6400يٍ انمإٌَ سلى 

 ذضى:األٔل أػالِ يٍ نذٌ انٕانٙ أٔ انؼًانح أٔ اإللهٛى انًؼُٙ تاأليش تؼذ اعرطالع سأ٘ نجُح 

  انًؼُٛح؛يًثهٙ انمطاػاخ انٕصاسٚح 

 سئٛظ انًجهظ اإللهًٛٙ انًؼُٙ تاأليش أٔ يًثهّ ؛ 

                                                           

 0470؛ ص (6012 أكرٕتش 3) ..62يحشو  7 تراسٚخ 37.3 ػذد انشعًٛح انجشٚذج -1

 ترغٛٛش انماضٙ 400.2ٔنٗ يٍ انمإٌَ سلى تًٕجة انًادج األ .ٔ 3ٔ 4ٔ 6ل ذى ذغٛٛش ٔذرًٛى أحكاو انفظٕ -2

( 6012 أكرٕتش 4) ..62 يحشو 1 فٙ انظادس ..601206 سلى لإٌَ تًثاتح انًؼرثش انششٚف انظٓٛش ٔذرًٛى

 ستٛغ 63 تراسٚخ 63.. ػذد انشعًٛح انجشٚذج فٛٓا؛ اإلعاليٙ انذٍٚ شؼائش إللايح انًخظظح تاألياكٍ انًرؼهك

 0 ..66 ص ؛(7..4 أتشٚم 4) 6241 األٔل

 انغانف انزكش0 400.2أَظش انًادج األٔنٗ يٍ انمإٌَ سلى  - 3
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 ؛ُٙ أٔ يًثهّ يٍ تٍٛ أػضاء انًجهظسئٛظ انًجهظ انؼهًٙ انًؼ 

  ثالثح شخظٛاخ ػهٗ طؼٛذ انؼًانح أٔ اإللهٛى انًؼُٙ تاأليش يشٕٓد نٓا تاإلعٓاو

ذج ػايح انًغهًٍٛ، ٚؼُٛٓا ٔصٚش انفؼهٙ فٙ يجال انؼًم انخٛش٘ ٔاإلحغاَٙ نفائ

 األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح0

  0ٚشأط ْزِ انهجُح سئٛظ انًجهظ انؼهًٙ أٔ يًثهّ يٍ تٍٛ أػضاء انًجهظ

انفصم انثانث
4

 

تاإلضافح إنٗ انششٔط انرٙ ٚجة أٌ ذغرٕفٛٓا جًٛغ األتُٛح تًمرضٗ أحكاو انثاب انثانث 

ٔاألَظًح انًرخزج نرطثٛمّ، ٔال ذغهى سخظح انثُاء حٍٛ انغانف انزكش  .6400يٍ انمإٌَ سلى 

ٚرؼهك األيش تاألتُٛح انًٕيأ إنٛٓا تانفظم األٔل أػالِ إال إرا كاٌ طاحة انطهة ًٚهك أٔ ذؼٓذ 

أٌ ٚثُٙ أٔ ٚمرُٙ، لثم االَرٓاء يٍ تُائٓا، ػماساخ ٚحثغٓا ػهٗ األتُٛح انًزكٕسج ٔرنك 

 ايح انشؼائش انذُٚٛح فٛٓا0نظٛاَرٓا ٔأداء أجـٕس انًُظثٛـٍ إلل

ػالٔج ػهٗ رنك، ٚجة أٌ ٚكٌٕ انثُاء انًضيغ إَجاصِ يرطاتما يغ انثشَايج انؼاو نثُاء  

 انًغاجذ ٔدفرش انرحًالخ انًُٕرجٙ انز٘ ذحذدِ ٔصاسج األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح0

يكرر 3انفصم 
5

 

نٗ أػالِ، يمذيا يٍ نذٌ ػُذيا ٚكٌٕ طهة تُاء أحذ األياكٍ انًشاس إنٛٓا فٙ انًادج األٔ

يحغٍُٛ، ٚجة ػهٗ ْؤالء أٌ ٚكَٕٕا جًؼٛح نٓذا انغشع ذُشأ طثما ألحكاو انظٓٛش انششٚف 

( ترُظٛى حك ذأعٛظ 60.1َٕفًثش  .6) 6371دٖ األٔنٗ جًا 3تراسٚخ  60.10371 سلى

انجًؼٛاخ كًا ذى ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ٔذخضغ نُظاو أعاعٙ ًَٕرجٙ ذضؼّ اإلداسج، ٚرضًٍ ػهٗ 

ٔجّ انخظٕص، كٛفٛاخ يُح اإلػاَاخ انرٙ لذ ذمذيٓا انذٔنح نهجًؼٛح ألجم ذحمٛك غشضٓا 

 ح ألَشطح انجًؼٛح انًزكٕسج0ٔكزا كٛفٛاخ يشالثح ٔصاسج األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛ

أدَاِ، ٔيغ يشاػاج أحكاو  2تؼذ ذغهٛى شٓادج انًطاتمح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم 

أدَاِ، ٚجٕص نٕصٚش األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح، ػُذ االلرضاء، أٌ  7يٍ انفظم  3انفمشج 

ٛح انًزكٕسج أٔ ٚؼٓذ ترذتٛش ٔذغٛٛش األياكٍ انًشاس إنٛٓا فٙ انًادج األٔنٗ أػالِ، إنٗ انجًؼ

إنٗ غٛشْا يٍ انجًؼٛاخ انًؤعغح تظفح لإََٛح، تُاء ػهٗ اذفالٛح ذثشو نٓزا انغشع تٍٛ 

 انطشفٍٛ تؼذ اعرشاسج اإلداساخ انًؼُٛح0

 انفصم انرابع

ٕٚدع طهة سخظح انثُاء انًرؼهمح تاألتُٛح انًشاس إنٛٓا تانفظم األٔل أػالِ نذٖ ػايم 

 ـك انششٔط ٔاإلجشاءاخ انًمشسج تًشعٕو0انؼًانح أٔ اإللهٛى انًؼُٙ، ٔف

                                                           

 انغانف انزكش0 400.2أَظش انًادج األٔنٗ يٍ انمإٌَ سلى  - 4

يكشس تًٕجة انًادج  .ٔيكشس  2ٔيكشس  3تانفظٕل  ..601206 ذى ذرًٛى انظٓٛش انششٚف تًثاتح لإٌَ سلى - 5

 انغانف انزكش0 400.2انثاَٛح يٍ انمإٌَ سلى 
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ٔتؼذ اَرٓاء انثُاء ٔلثم فرح انًكاٌ إللايح انشؼائش انذُٚٛح فٛـّ ٚرحمك انؼايم أٔ يٍ 

ُٕٚب ػُّ يٍ يطاتمح األتُٛح نًا ذمضٙ تّ سخظح انثُاء ٔيٍ انٕفاء تانششط انًٕيأ إنّٛ 

 رنك0 تانفظم انثانث أػالِ، ٔٚغهى شٓادج انًطاتمح إٌ الرضٗ انحال

يكرر 4انفصم 
6

 

أكرٕتش  64) 6306يٍ شؼثاٌ  46انظادس فٙ   2076.. خالفا ألحكاو انمإٌَ سلى

نرًاط نإلحغاٌ انؼًٕيٙ تٓذف ( انًرؼهك تانرًاط اإلحغاٌ انؼًٕيٙ، ٚخضغ كم ا6076

جًغ أيٕال نثُاء أحذ األياكٍ انًشاس إنٛٓا فٙ انًادج األٔنٗ أػالِ أٔ طٛاَرٓا، كهًا ذؼهمد 

أػًال انظٛاَح تأشغال كثشٖ، نرشخٛض يغثك يٍ انؼايم انًؼُٙ تاأليش تؼذ اعرطالع سأ٘ 

 ٔصاسج األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح0

ًؼٓا نٓزا انغشع نضٔيا فٙ حغاب تُكٙ تاعى ٚجة أٌ ذٕدع األيٕال انرٙ ذى ج 

 انجًؼٛح انًشخض نٓا، ٔرنك ٔفك كٛفٛاخ ذحذد تُض ذُظ0ًٙٛ

ذحجض األيٕال انرٙ ذى جًؼٓا خشلا نألحكاو انغاتمح، أٚا كاٌ حائضْا، تطهة يٍ انؼايم 

  تُاء ػهٗ أيش يٍ سئٛظ انًحكًح االترذائٛح تظفرّ لاضٛا نهًغرؼجالخ0

 7انفصم انخايس

انًشاس إنّٛ  .6400أػالِ أٔ ألحكاو انمإٌَ سلى  3ٔ 4ٔ 6خانفح ألحكاو انفظٕل كم ي

أػالِ، ٚؼالة ػهٛٓا تانؼمٕتاخ انًمشسج فٙ انثاب انشاتغ يٍ انمإٌَ انًزكٕس، ٔٚأيش ػايم 

أٔ اإللهٛى فٕسا، تانشغى يٍ كم طؼٍ، تٕلف األشغال أٔ ْذو األتُٛح يٕضٕع انًخانفح انؼًانح 

 ػهٗ َفمح انًخانف0ٔٚكهف يٍ ٚمٕو ترُفٛز رنك 

  

 

يكرر 5انفصم 
8
4 

يكشس أػالِ تغشايح ذؼادل خًظ  2ذؼالة كم يخانفح ألحكاو انفمشج األٔنٗ يٍ انفظم 

 ( يشاخ انًثهغ انًحجٕص0.)

 ذأيش انًحكًح تًظادسج انًثانغ انًحجٕصج نفائذج انذٔنح0 ٔػالٔج ػهٗ رنك، 

 ًٔٚكٍ كزنك أٌ ذأيش انًحكًح تُشش أٔ ذؼهٛك انحكى تاإلداَح0

يٍ انمإٌَ  6.7ٔفٙ حانح انؼٕد، حغة انششٔط انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم 

انجُائٙ، ٚؼالة يشذكة انًخانفح تانحثظ ػهٗ انُحٕ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفظم انًزكٕس 

   دسْى0 ...0..4شايح ذغأ٘ ػشش يشاخ انًثهغ انًحجٕص دٌٔ أٌ ذمم ػٍ ٔتغ

                                                           

 0انزكش انغانف 400.2 سلى انمإٌَ يٍ انثاَٛح أَظش انًادج - 6

 انغانف انزكش0 400.2أَظش انًادج األٔنٗ يٍ انمإٌَ سلى  - 7

 0انزكش انغانف 400.2 سلى انمإٌَ يٍ انثاَٛح أَظش انًادج - 8
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 انفصم انسادس

ذؼرثش ٔلفا ػهٗ ػايح انًغهًٍٛ ٔال ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ يحم يهكٛح خاطح جًٛغ األتُٛح  

انرٙ ذماو فٛٓا شؼائش انذٍٚ اإلعاليٙ عٕاء يُٓا يا ْٕ يٕجٕد اٌٜ أٔ يا عٛشٛذ فٙ انًغرمثم 

  يٍ يغاجذ ٔصٔاٚا ٔأضشحح ٔيضافاذٓا0

 انفصم انسابع

ـٙ ٔجـّ ػايـح انًغهًٍٛ إللايح شؼائش ذفرح األتُٛح انًشاس إنٛٓا تانفظم األٔل أػالِ ف

 انذٍٚ اإلعاليٙ تٓا0

ٔذرٕنٗ ٔصاسج األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح إداسذٓا ٔذغٛٛشْا ٔفك انششٔط انًحذدج  

 فٙ األَظًح انًؼًٕل تٓا فٙ ْزا انشأ0ٌ

ٔٚؼٍٛ ٔصٚش األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح انخطثاء ٔاألئًح ٔانٕػاظ انًُظثٍٛ تٓا تؼذ  

  سأ٘ ػايم انؼًانح أٔ اإللهٛى ٔاعرشاسج انًجهظ انؼهًٙ اإللهًٛٙ انز٘ ٚؼُّٛ األيش0اعرطالع 

 انفصم انثايٍ

ال ذطثك أحكاو انفظم األٔل ٔيا ٚهّٛ إنٗ انفظم انخايـظ يـٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا 

انًؼرثش تًثاتح لإٌَ ػهٗ األتُٛـح انًخظظح إللايح شؼائش انذٍٚ اإلعاليٙ تٓـا إرا كاَـد 

  نـح ْٙ انمائًح ترشٛٛذْا0انذٔ

 انفصم انتاسع

ُٚشش ظٓٛشَا انششٚف ْزا انًؼرثش تًثاتح لإٌَ تانجشٚذج انشعًٛح، ُٔٚغخ انظٓٛش 

( تئخضاع األياكٍ 6061فثشاٚش  66) 6331يـٍ ستٛـغ اٜخش  40انششٚف انظـادس فـٙ 

 انًخظظح إللايح شؼائش انذٍٚ اإلعاليٙ تٓا نًشالثح األٔلاف0

    

 (60120أكرٕتش  4) ..62يحشو  1فاط فٙ ٔحشس ت

  

 ٔلؼّ تانؼطف

  

 انٕصٚش األٔل

 : يحًذ كشٚى انؼًشاَٙ اإليضاء


