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لو أوصى بالبلدية
فٓ ان التفبيت المبلى ثٕه الحج الجلدْ ي الحج المٕمبتٓ : الجُّ الثبوّٕ•

َل ٔىتمل الى الًازث مطلمب أي ٔصسف فٓ يجًٌ الجسّ للمٕت  اقلتسة   
فبقلسة فٓ وظسٌ ي جُبتٍ أي ان فٓ َرٌ الجُّ تفصتٕ  ثتٕه رتًزِ    

الًرّٕ ي ثٕه مب إذا لم ٔىه َىبن يرّٕ 
ففٓ الصًزِ الثبوّٕ ال ثد مه الحىم ثبالوتمتب  إلتى الًز تّ قوتٍ ثؼتد      •

سمًط يجًة الحج الجلدْ ي تحمك ثساءِ ذمتّ المٕت  ي ػتدق ثمتبء     
مًضًع لًجًة الحج أي إتٕبن الممدمبت ي المفتسي  ػتدق  جتًت    

يرّٕ فٓ الجٕه ف  محبلّ ٔىتمل الى الًازث 
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لو أوصى بالبلدية
ي فٓ الصًزِ اقيلى ٔصسف فٓ يجًٌ الجس للمٕ  ثبلىحً المروًز الن •

المتفبَم ػسفب مه الًرّٕ اومب ًَ وًوُب ثىحتً تؼتدا المطلتًة ي لتد     
المتمدمّ التًازاِ فتٓ   ( فسلدوب)ػسف  ان ممتضى زيأّ ػلى ثه مصٔد 

مًزا ػدق يفبء التسوّ ثبلحج المًرى ثٍ الرْ وبن َتً الحتج ثىحتً    
التمتغ االوتمب  الى حج االفساا ي مغ ػدق يفبء التسوّ ثٍ االوتمتب  التى   
التصدق ػه المٕ  ي لؼلٍ ٔستفبا مه السيأتبت اٖرتس أٔضتب ي َترا     

. الًجٍ ًَ الظبَس
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لو أوصى بالبلدية
• ٍ اوتٍ فتٓ   : ي أمب ثبلىسجّ إلى اوتمب  التسوّ إلى الًازث ففٍٕ تفصٕل حبرتل

مًزا الحج الثبث  فٓ ذمّ المٕ  إذا رًلت  ي استترجس مته المٕمتبت أي     
تجسع ػىٍ متجسع ٔىتمل مب تسوٍ مه اقمًا  ثإشاء الحتج أي الممتدمبت إلتى    
الًز ّ إذ لم ٔجك مًضًع لًجًة الحج أي إتٕبن الممدمبت حتتى ٔصتسف   
المب  فٓ ذله ف  مبوغ مه االوتمب  وظٕس الدٔه إذا تجسع ػىٍ متجسع ي أمتب  
فٓ مًزا الًرّٕ ثبلحج فبلمب  الصائد ال ٔجت رسفٍ فتٓ الحتج  بوٕتب الن    
مًضًع الًرّٕ لد اوتفى، ي لىىٍ ال ٔىتمل إلى الًز ّ ثل ًَ ثبق فٓ مله 
المٕ  ي ٔصسف فٓ يجًٌ الجس اقلسة فبقلسة فٓ وظس المٕت  ي جُبتتٍ،   
لمب ػسف  ثمب ال مصٔد ػلٍٕ ان الًرتّٕ ثتبلحج ي وحتًٌ مته ثتبة تؼتدا       
.المطلًة ي تىحل إلى أمسٔه ي إذا تؼرز أحدَمب ٔصسف المب  فٓ اقرس
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لو أوصى بالبلدية
 إومب الى ق فٓ رتحّ اججتبزِ إذا رتبل  الًرتّٕ ي استتمجسٌ مته       •

المٕمبت، ي الظبَس فسبا اججبزِ قن المسرص مه التصسف فتٓ متب    
المٕ  اومب ًَ االستئجبز مه الجلد ي إمب مه غٕسٌ فغٕس متمذين فٕتٍ ي   
لىه المرجس ٔضمه للمستمجس أجسِ المثل ي فسبا اججتبزِ ال ٔىتبفٓ   

.رحّ الؼمل الصباز مه المستمجس ي فساؽ ذمّ المٕ  ثٍ
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لو أوصى بالبلدية
فظُس ان المب  الصائد فٓ مًزا الحج الثبث  فٓ ذمّ المٕ  ٔىتمل إلتى  •

.الًز ّ ي فٓ مًزا الًرّٕ ثبق ػلى مله المٕ  ي ٔصسف فٓ جُبتٍ
مًَمّ الوتمب  المب  إلى الًز ّ فتٓ وت    ( لدٌ)ي ال ٔخفى ان ػجبزتٍ •

. المًزأه ي لد ػسف  ر فٍ
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