
 الرئبسة العبمة لهيئة األمر ببلمعروف والنهي عن تنظيم
 المنكر

 
ْـ1434-03-16 ٔتبسٚخ (73) سلى انٕصساء يجهظ ثمشاس انظبدس انتُظٛى َض  

أخشٖ/ انٕثٛمخ  َٕع  

عبسٚخ ٔثٛمخ/ انٕثٛمخ حبنخ  

ْـ16/3/1434اإلطذاس  تبسٚخ  

ْـ 12/4/1434انمشٖ  أو فٙ انُشش تبسٚخ  
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 :المبدة األولى

انشئبعخ انؼبيخ نٓٛئخ األيش ثبنًؼشٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش جٓبص يغتمم تشتجظ تُظًٛٛبً ثشئٛظ 

يجهظ انٕصساء، ٔتتجؼٓب جًٛغ انٓٛئبد انفشػٛخ نأليش ثبنًؼشٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش، ٔٚشبس إنٛٓب 

 .(انٓٛئخ)فٙ ْزا انتُظٛى ثـ

 :المبدة الثبنية

ٚكٌٕ انشئٛظ انؼبو نهٓٛئخ ثًشتجخ ٔصٚش ٚؼٍٛ ثأيش يهكٙ، ٔٚهحك ثبنٓٛئخ انؼذد انكبفٙ يٍ 

 .انمٛبداد اإلداسٚخ ٔانًٕظفٍٛ ٔانًفتشٍٛ ٔاألػضبء ٔانؼبيهٍٛ

 :المبدة الثبلثة

تكٌٕ فٙ كم يُطمخ ْٛئخ فشػٛخ نأليش ثبنًؼشٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش، ٚظذس ثتشكٛهٓب لشاس يٍ 

انشئٛظ انؼبو، ٔٚهحك ثٓب انؼذد انكبفٙ يٍ انًٕظفٍٛ ٔانًفتشٍٛ ٔاألػضبء ٔانؼبيهٍٛ، ٔتُشأ 

 .فٙ كم يذُٚخ ٔيحبفظخ ٔيشكض- ثحغت انحبجخ - يشاكض نهٓٛئبد انفشػٛخ 

 :المبدة الرابعة

انشئٛظ انؼبو نهٓٛئخ ْٕ انًغؤٔل ػٍ إداستٓب ٔتظشٚف شؤَٔٓب ٔانًشجغ انُٓبئٙ نهٓٛئبد 

انفشػٛخ، ٔرنك ٔفمبً ألحكبو ْزا انتُظٛى ٔاألَظًخ األخشٖ راد انظهخ، ٔنّ ٔيب نهٕصٚش يٍ 

 .طالحٛبد فٙ ٔصاستّ

 :المبدة الخبمسة

يغ ػذو اإلخالل ثًب تمضٙ ثّ َظى انخذيخ انًذَٛخ، ٚجت أٌ ٚتٕافش فًٍٛ ٚجبشش انًًٓبد 

 :انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انتُظٛى يٍ يٕظفٙ انٓٛئخ يب ٚأتٙ

 .أٌ ٚكٌٕ يٍ رٔ٘ انًؤْالد انؼهًٛخ انًُبعجخ، انتٙ تحذدْب انالئحخ انتُفٛزٚخ نٓزا انتُظٛى -1

 .أٌ ٚكٌٕ يٍ انًشٕٓد نٓى ثحغٍ انغًؼخ َٔمبء انغٛشح -2

 .أال ٚكٌٕ لذ عجك أٌ طذس فٙ حمّ حكى جُبئٙ فٙ جشًٚخ يخهخ ثبنششف أٔ األيبَخ -3

 :المبدة السبدسة

انمٛبو ثٕاجت األيش ثبنًؼشٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش ٔحًم - ٔفمبً ألحكبو ْزا انتُظٛى - ػهٗ انٓٛئخ 

- انُبط ػهٗ رنك ثبنشفك ٔانهٍٛ ٔاألخز ثبنتٙ ْٙ أحغٍ، يمتذٚخ فٙ رنك ثغٛشح انشعٕل 

ٔخهفبئّ انشاشذٍٚ يٍ ثؼذِ، يغ اعتٓذاف انًمبطذ انششػٛخ، ػهٗ أٌ - طهٙ هللا ػهّٛ ٔعهى 

تتضًٍ انالئحخ انتُفٛزٚخ نٓزا انتُظٛى ثٛبَبً ثبنٕاججبد ٔطشق األيش ثٓب، ٔثٛبَبً ثبنًحشيبد 

 .ٔانًًُٕػبد ٔطشق إَكبسْب

 :المبدة السببعة

يٍ ْزا انتُظٛى، تتٕنٗ انٓٛئخ يًٓخ األيش ثبنًؼشٔف  (انثبيُخ)دٌٔ إخالل ثًب ٔسد فٙ انًبدح 

ٔانُظح ٔاإلسشبد ٔانتٕجّٛ ثبنتضاو انٕاججبد انششػٛخ، ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش، ٔانحٛهٕنخ دٌٔ استكبة 

يٍ ْزا انتُظٛى، ٔتحذد انالئحخ انتُفٛزٚخ نٓزا  (انغبدعخ)انًحشيبد ٔانًًُٕػبد، ٔفك نهًبدح 

 .انتُظٛى اإلجشاءاد ٔانتذاثٛش ٔانضٕاثظ انالصيخ نزنك

 :المبدة الثبمنة

ثضجظ - ٔفمبً نألحكبو ٔاإلجشاءاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ َظبو اإلجشاءاد انجضائٛخ - تمٕو انٓٛئخ 

ثًغبَذح أفشاد انششطخ انًشافمٍٛ نٓب، ػُذ - يشتكجٙ انًحشيبد أٔ انًشتجّ ثٓى فٙ رنك 

 .ٔتحذد انالئحخ انتُفٛزٚخ نٓزا انتُظٛى انًًٓبد ٔانضٕاثظ انالصيخ نزنك- انحبجخ 



 :المبدة التبسعة

ثحغت يب تحذدِ انالئحخ انتُفٛزٚخ نٓزا - ػهٗ انٓٛئخ ثشكم فٕس٘ أٌ تتخز اإلجشاءاد انُظبيٛخ 

 .يٍ ْزا انتُظٛى (انثبيُخ)فٙ حك يٍ ٚغتذػٙ األيش ضجطّ ٔفمبً نهًبدح - انتُظٛى 

 :المبدة العبشرة

يغ انجٓبد انًختظخ، - انًشًٕنخ ثبختظبطٓب - نهٓٛئخ حك انًشبسكخ فٙ يشالجخ انًًُٕػبد 

 .ٔتحذد انالئحخ انتُفٛزٚخ نٓزا انتُظٛى كٛفٛخ يشبسكتٓب فٙ رنك. ٔطجمبً نألٔايش ٔانتؼهًٛبد

 :المبدة الحبدية عشرة

تضٔد انٓٛئخ ثؼذد كبف يٍ أفشاد انششطخ، ٔتحذد انخطٕاد ٔاإلجشاءاد انتٙ تكفم انمٛبو ثًًٓبد 

انٓٛئخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انتُظٛى ػهٗ انٕجّ انًطهٕة، ٔرنك ثبالتفبق ثٍٛ ٔصٚش انذاخهٛخ 

 .ٔانشئٛظ انؼبو نهٓٛئخ

 :المبدة الثبنية عشرة

 .ػهٗ انجٓبد انؼبيخ ٔانخبطخ أٌ تتؼبٌٔ يغ انٓٛئخ ثًب ٚحمك يب ٔسد فٙ ْزا انتُظٛى

 :المبدة الثبلثة عشرة

 .تظذس انالئحخ انتُفٛزٚخ نٓزا انتُظٛى، ٔتؼذل، ثأيش يٍ سئٛظ يجهظ انٕصساء

 :المبدة الرابعة عشرة

ٚحم ْزا انتُظٛى يحم َظبو ْٛئخ األيش ثبنًؼشٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش انظبدس ثبنًشعٕو انًهكٙ 

 .ْـ، ٔٚهغٗ كم يب ٚتؼبسع يؼّ يٍ أحكبو1400-10-26ٔتبسٚخ  (37/و)سلى 

 :المبدة الخبمسة عشرة

 .ٕٚيبً يٍ تبسٚخ َششِ (تغؼٍٛ)ُُٚشش ْزا انتُظٛى فٙ انجشٚذح انشعًٛخ، ٔٚؼًم ثّ ثؼذ 

 


