
 

 

 

 1994 مارص 22 مؤّرر في 1994 لطىت 597أمز غدد 

 .ًخػلم بضبط مشمىالث وسارة الشؤون الّدًيّيت

 ،حمهىرّيتإّن رئيظ ال

يت،
ّ
ؤون الّدًي

ّ
 باكتراح مً وسيز الش

، اإلاؤرر 1988 لطىت 34غدد بػد الاطالع غلى اللاهىن 

 ، اإلاخػلم باإلاطاحد1988 ماي 3في 

 أوث 18اإلاؤرر في1988 لطىت 97وغلى اللاهىن غدد 

  اإلاخػلم باإلاصاخف اللزآهيت،1988

 حاهفي 17 اإلاؤرر في 1994 لطىت 8وغلى اللاهىن غدد 

 اإلاخػلم بخدىيل الصالخياث اإلاخػللت باإلاطاحد 1994

 إلى الىسيز اإلاكلف بالشؤون الدًييت،

 أفزيل 11 اإلاؤّرر في 1970 لطىت 118وغلى ألامز غدد 

م ،1970
ّ
بدىظيم مصالح الىسارة ألاولى وغلى  اإلاخػل

 ،حميؼ الىصىص التي هلدخه أو جممخه

رر في 1991 لطىت 628وغلى ألامز غدد  ّ
  أفزيل22 اإلاؤ

م ،1991
ّ
بدىظيم مصالح كخاب الدولت لدي  اإلاخػل

 ،الىسيز ألاول اإلاكلف بالشؤون الدًييت

 مارص 9 اإلاؤرر في 1992 لطىت 527وغلى ألامز غدد 

. ، اإلاخػلم بدطميت وسيز الشؤون الدًييت1992

. وغلى رأي اإلادكمت ؤلاداريت

. ًصدر ألامز آلاحي هّصه

جخمثل اإلاهمت الػامت التي جضطلؼ بها - الفصل ألاول 

الػمل غلى جطبيم ضياضت وسارة الشؤون الدًييت في 

الدولت في اإلاجال الدًني بضبط الخطط والبرامج 

الخاّصت بالشؤون الدًييت بما ًيّطز إكامت الشػائز 

 الاوغالقالدًييت ويصىن الليم الزوخّيت ويدرأ أزطار 

والخطّزف ويدفظ ملّىماث الشخصّيت الحضاريت 

م بها
ّ
ي الخػل

ّ
 .الخىوطّيت ويشك

ولهذا الغزض جخىلى وسارة الشؤون الدًييت  - 2الفصل 

 :زاصت

لت بالشؤون الدًيّيت  -
ّ
جيطيم ألاغمال واليشاطاث اإلاخػل

 .بالخػاون مؼ ضائز الدوائز اإلاػىّيت

 .جيطير الليام بشػائز الدًً -

الػىاًت باللزآن الكزيم والدشجيؼ غلى خفظه وجزجيله  -

وجدّبز مػاهيه بدىظيم اإلاطابلاث اللزآهيت وؤلامالءاث 

 .وإخكام ضير الكخاجيب

اإلاشاركت في دغم البدث الػلمي في مجاالث الػلىم  -

ؤلاضالميت والػمل غلى إخياء الترار ؤلاضالمي وخفظه 

 .ووشزه

 .الػىاًت ببيىث هللا وضائز اإلاػالم الدًيّيت -

ؤلاشزاف غلى إطاراث الخفّلد وؤلارشاد الّدًني  -

فين باإلمامت واإلاؤّدبين واللائمين بشؤون بيىث 
ّ
واإلاكل

 .هللا

لت  -
ّ
 مسخلف ؤلاطاراث باهخدابضبط البرامج اإلاخػل

 .الدًيّيت وحػّهد جكىينها

. الخصزف ؤلاداري واإلاالي في مجال الشؤون الدًييت- 

جىظيم مىاضم الحج والػمزة بالخيطيم مؼ الىساراث - 

اإلاػىيت بما ًىفز لحجاج بيذ هللا الحزام واإلاػخمزيً 

أضباب الزاخت ويديذ لهم أداء اإلاىاضك في أفضل 

. الظزوف

النهىض باإلغالم الدًني وجطىيزه جزشيدا للخطاب - 

. الدًني

جىظيم اإلاهزحاهاث والخظاهزاث الدًييت غلى اإلاطخىياث - 

. اإلادليت والجهىيت والىطىيت

جىظيم اإلالخلياث والىدواث الػلميت والدًييت وطىيا - 

. ومدليا وغلى الصػيدًً ؤلاضالمي والدولي

. اإلاشاركت في الىدواث واإلاؤجمزاث الدًييت الدوليت- 

    وزارة الشؤون الدينية



مخابػت وشاط الجمػياث اللزآهيت ووشاط رابطت - 

. الجمػياث اللزآهيت

جأطير الخىوطيين بالخارج مً الىحهت الدًييت خفاظا - 

غلى هىيتهم مً غىامل الطمظ والاضديالب ودغما 

. لصلتهم بالىطً

جىزيم أواصز الخػاون مؼ الدول والهيئاث واإلاىظماث - 

. ؤلاضالميت

ًباشز وسيز الشؤون الدًييت الصالخياث  - 3الفصل 

الخاصت بالشؤون الدًييت اإلاىصىص غليها بالتراجيب 

. الجاري بها الػمل

جلغى حميؼ ألاخكام الطابلت اإلاسالفت لهذا  - 4الفصل 

. ألامز

وسيز الشؤون الدًييت مكلف بدىفيذ هذا - 5الفصل 

. ألامز الذي ًيشز بالزائد الزضمي للجمهىريت الخىوطيت

. 1994 مارص 22جىوظ في 

                           

                                            سيً الػابدًً بً غلي
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