
 

 

                                        
                                                                                               

 

 

  يمات()ا نايبلا
 نع رداصلا

ملا ةيمقرلا تالمعلا ةودن
ُ

فش
َّ

 ةر
 

 ةيدوعسلا ةي7رعلا ةكلمملا ،ةدج ةنيدمب تدقع&ا $#لا

 م٢٠٢١ OPمفون ٨ قفاوملا ـ١٤٤٣I ي&اثلا عي7ر ٣ ن?نثالا موي

 

  يمالسإلا نواعتلا ةمظنم نع قث;نملا 89ودلا يمالسإلا ھقفلا عمجم نم ميظن"ب

 ةدحتملا ةيDرعلا تارامإلا ،ي?دب ي>;:9ا لمعلاو ةيمالسإلا نوؤشلا ةرئاد عم نواعتلاب
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 ميحرلا نمحرلا لا مسب
 
 يملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو ,تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا ل دمحلا

   ,دعبو ,يعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس
 نع قثبنملا ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجمل ةماعلا ةنامألا تدقع ,ىلاعت لا نم قيفوتب هنإف
 نم ٨ قفاوملا ـه١٤٤٣ ماعل يناثلا عيبر رهش نم ٣ ينثالا موي ,يمالسإلا نواعتلا ةمظنم
 ةدج ولب نوسيدار قدنفب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدج ةنيدمب م٢٠٢١ ماعل ربمفون رهش
 ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبدب يريخلا لمعلاو ةيمالسإلا نوؤشلا ةرئاد عم نواعتلاب مالسلا
 يذ عمجملا رارقل اًذيفنت كلذو ,"ةرَّفشُملا ةيمقرلا تالمعلا" :ناونعب ةيملع ةودن ةدحتملا
 يتلا نيرشعلاو ةعبارلا ةرودلا نع رداصلاو ,ةينورتكلإلا تالمعلا نأشب )٢٤ /٨( ٢٣٧ :مقرلا
 ماعل لوألا عيبر ٩ - ٧ يب ام ةعقاولا ةرتفلا ف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبدب تدقعنا

 سلجم نم ًةيصوت رارقلا كلذ نّمضت ثيح ,م٢٠١٩ ماع ربمفون ٦ - ٤ قفاوملا ـه١٤٤١
 تالمعلا ف عرشلا مكح ف ةرّثؤملا اياضقلل تاساردلاو ثحبلا نم ٍديزم ىلإ وعدت عمجملا
	 :اهُمهأ ,ةرَّفشمُلا ةيمقرلا

	
ملا ةَّيمقَّرلا تالُمُعلاب ف)رعتلا .1

ُ
ش
َ

ف
َّ

 .)ة)زكرملاو ةرقتسملا( اDعاونأو ا<=أش; :ةر

ملا ةَّيمقَّرلا تالمُعلا مNأل ضرع .2
ُ

Dع ةنميQR تالمُعلا قوس. 

ملا ةَّيمقَّرلا تالُمُعلا رادصإ .3
ُ

ش
َ

ف
َّ

  .اNراش]ناو اDلوادتو ةر

ملا ةَّيمقَّرلا تالُمُعلاب ا<aنراقمو ن)وكتبلا ةيNام .4
ُ

ش
َ

ف
َّ

 ةميقلاو ةَّيقوسلا ةميقلا ثيح نم ىرخألا ةر

 .ةيلدابتلا

   .ةرقتسملا ةَّيمقَّرلا تالُمُعلاب ا<aلص ثيح نم )Blockchain( لتكلا ةلسلسو ةلمُعلا لوكوترب .5

ملا ةَّيمقَّرلا تالُمُعلل lmقفلا فييكتلا .6
ُ

ش
َ

ف
َّ

 :ةيلاتلا لئاسملا qr لوقلا قيقحت عم ةر

ملاو نمثلا( ةعفنم وأ ةعلس تالُمُعلا هذN نوك ىدم نايب .أ
ُ

 .)نمث

 .ةلَّومتُمو ةمَّوقتُم ةَّيمقَّرلا تالمُعلا نوك ىدم نايب .ب

 ةيمالسإلا نوؤشلا ةرئاد عم ةكارشلاب عمجملل ةماعلا ةنامألا تبتكتسا ,اذه ىلع ًءانبو
 لجأ نم يخسارلا ةعيرشلا ءاملعو نيزرابلا داصتقالا ءاملع نم اًددع يبدب يريخلا لمعلاو
 .اًفنآ اهيلإ راشملا اياضقلا قيقحتلاو ليلحتلاو ةساردلاب لوانتت ةّيملع ثاحبأ دادعإ

 اًثحب )١٥( رشع ةسمخ ةودنلا ىلإ ةمَّدقملا ثوحبلا عومجم غلب هقيفوتو لا لضفبو
 لوصولا ةيغب اهيلع بيقعتلاو ثوحبلا كلت ةشقانمل ةودنلا تدقُعو ,اًّيهقفو اًّيداصتقا اًّيملع
   .ىلاعت لا نذإب مداقلا عمجملا سلجم عامتجا ىلإ اهُعفر متي ٍتايصوت ىلإ
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 تحتتفا ثيح ,ةيملع تاسلج ثالثو ,حاتتفا ةسلج ىلع ةودنلا ُتايلاعف تلمتشا دقو
 ةيحاتتفالا ةمل5لا ىقلأ مث ،.-يمتلا هللادبع خيشلا اهالت يركلا نآرقلا نم تانّيب تايآب ةودنلا

 ىقلأو ،ABودلا يمالسإلا ھقفلا عمجم سLئر ،ديمح نب هللا دبع نب GHاص روتكدلا خيشلا ABاعم ةودنلل

 ةداعس ىقلأ امك ،عمجملل ماعلا نXمألا وناس ىفطصم بطق روتكدلا ذاتسألا ABاعم ،ةيXYطأتلا ةمل5لا

ةملl يkدب يGiXYا لمعلاو ةيمالسإلا نوؤشلا ةرئاد ماع ريدم يeابLشلا دمحأ خيشلا نب دمح روتكدلا
ً

 

noةبسانملا هذ. 

 مهثاحبأ صخلم تاثحابلاو نوثحابلا مّدق ثيح ,ثالثلا ةودنلا تاسلج تأدب مث
خو ييلوألا يتسلجلا ف مهتايصوتو

ُ
 تاقيلع{و تابيقع{و تالخادمل ةثلاثلا ةسلGyا تصِّص

 .ةودنلل ةمّدقملا قاروألاو ثاحبألا �~ع تاlراشملاو نXكراشملا

 تالمعلاب ةلصّتملا ةيداصتقالاو ةي�قفلا اياضقلا فلتخم لوح ةضيفتسم تاشقانم دعkو

ملا ةيمقرلا
ُ

 تايصوت عمجملل ةماعلا ةنامألا �~ع تاlراشملاو نوlراشملا ح�Yقا ،اًمكحو اًمو�فم ةرَّفش

ةبغر لب ،ا�عونتو ،تايصوتلا كلت ة�Yك �Aإ اًرظنو ،ةدّدعتم
ً

 �B كأ ل5ش� تايصوتلا كلت ةغايص ةداعإ�Y 

 نم ءا�oنالا نXح �Aإ ةودنلا تايصوت نالعإ ليجأت عمجملل ةماعلا ةنامألا تررق ،كلذل ،ةيلومشو ةقد

 ا�دامتعا لبق ا�oلع م�oاقفاومو م�oارآ ذخأل تاlراشملاو نXكراشملا �~ع ا�ضرعو ،ا�ر�رحتو ا�حيقنت

 .عم�yا سلجم �Aإ ا�عفرو

 ا�د�و¡�ب مركتلا تاlراشملاو نXكراشملا نم عمجملل ةماعلا ةنامألا تّجرت دقف ،ھيلع ًءان و

¥ل ةدد£�ا ة�Yفلا لالخ م�oاظو£¢مب
َ

لس
ُّ

 ةحَّقنملا ةªi©لا �~ع قيلعتلا مدع نأب اًملع ،تاليدعتلا م

المع ةح�Yَقملا تايصوتلا �~ع ةّينمِض ةقفاوم عَمجَملل ةماعلا ةنامألا هY»تعتس
ً

 ىلإ بسنُي ال"  :ةدعاقب 
 ةماعلا ةنامألا تدعو دقو اذه  ."نايب نايبلا ىلإ ةجاحلا ضرعَم ف توكسلا ّنكل ,ٌلوق تكاس

 .�Aاع{ هللا نذإب نآلا نم عوبسأ لالخ ةح�Yقملا تايصوتلا لاسرإب عمجملل

 ةكلمملا ،ِّرقملا ةلود �Aإ نانتمالا ل�زجو ركشلا صلاخب ةودنلا تمّدقت نايبلا اذ� ماتخ �Bو

5لم ،ةيدوعسلا ةي رعلا
ً

ةدايقو ا
ً

 ةياعرو ريدقتو معد نم ةماعلا ةنامألا ھب ىظحت ام �~ع ،اًبعشو 

 ةودنلا تمّدق امك ،ءازGyا XYخ هللا م�ازج ،ة¡Xجو ة�Yف �B ةودنلا هذ� ةماقإ �B تم�سأ تالي�س{و

الثمم ABودلا يمالسإلا ھقفلا عمجم �Aإ ل�زGyا ركشلا
ً

 �B ئرLا س�yاعم عمAB اص روتكدلا خيشلاGH نبا 

 نوؤشلا ةرئاد �²Aو ،وناس ىفطصم بطق روتكدلا ذاتسألا ABاعم ماعلا ھنيمأو ،ديمح نب هللا دبع

 م³oواعتل ينابيشلا دمحأ خيشلا نب دمح روتكدلا ةداعس �B الثمم يkدب يGiXYا لمعلاو ةيمالسإلا
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 با£´أل ريدقتلا مظع{و ركشلا عمجملل ةماعلا ةنامألا لزجت امك ، ةودنلا هذ� دقع XY �Bبكلا

 ةيملع دو�ج نم هولذب ام �~ع تاlراشملاو نXكراشملاو تاثحابلاو نXثحابلاو تاملاعلاو ءاملعلا ةليضفلا

 مكئلوأل صخألا ركشلاو ،ةفلت�iا مالعإلا لئاسولو نXشقانملاو نXبقعملا ةداسلل اًضيأ ركشلاو ،ةبّيط

شجت نيذلا تاوخألاو ةوخإلا
ّ

 كلذك ركشلاو ،ةودنلا هذ� �B ةكراشملل �Bايفلا اوعطقو ّقاشملا اوم

 .ءاقللا اذ� لي�س{ �B ةقفوم دو�ج نم هولذب ام �~ع ة�راتركسلاو قدنفلا ةرادإ �Aإ لوصوم

 .·لا نم لضفأ نو5ت نأ نكمي ناl .·لا تامدGiا ميدقت XY �Bصقت يأ نع ةماعلا ةنامألا رذتع{و
ق
ُ

  .مكل تمّد

 .قيفوتلا ABُّو هللاو

  .نXعمجأ ھب£́و ھلآ �~عو ،دمحم انديس �~ع هللا �~صو


