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 حبخب حتى أول أيظ 13.913.1.وصىل 
 

 96/96/5992ايػبت  دس٠–ٚاؽ 

 .سادا 913961351بًؼ عسز اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ؿر ٖصا ايعاّ َٓص بس٤ ايكسّٚ ست٢ ْٗا١ٜ أٍٚ أَؼ 

 .سادا 951653سادا ، ٚعٔ ططٜل ايبشط  351555سادا، ٚعٔ ططٜل ايرب  915411943ٚنإ زخٛهلِ ع٢ً ايٓشٛ ايتاي7ٞ عٔ ططٜل اؾٛ 

 .% 5سادا عٔ عسز ايكازَني يٓفؼ ايفرت٠ َٔ ايعاّ املاعٞ بٓػب١ قسضٖا  591195ٚشيو بٓكط 
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 عٍبداث طبٍت بًعغكشاث انكشبفت فً يكت وانًشبعش 8
 

عٝازات طب١ٝ يف َه١ املهط١َ َٚؿعطٟ ٢َٓ ٚعطفات يتكسِٜ اـس١َ ايع٬د١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥  5ايهؿاف١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ دٗعت مجع١ٝ 

نؿاف ٚدٛاٍ ٚقا٥س ٜعًُٕٛ يف َعػهطات اـس١َ اييت تكُٝٗا اؾُع١ٝ ـس١َ سذاز بٝت اهلل اؿطا1ّ ٚأٚعح  1999ٚايتٛع١ٜٛ يــ 

تٛض ص٬ح أبا اـٌٝ إٔ ايعٝازات تٗسف إىل تععٜع صش١ ايعاًَني يف َعػهطات اـس١َ َٓػل ايعٝازات ايطب١ٝ باملعػهطات ايسن

ايعا١َ باؿر َٔ قاز٠ ٚدٛاي١ ٚنؿاف١ ٚعُاٍ سٝح تكسّ هلِ ايطعا١ٜ ايضش١ٝ ٚاـسَات ايع٬د١ٝ ايؿا١ًَ يًُشافع١ ع٢ً صشتِٗ 

1 ٚبني إٔ ايهٛازض ايطب١ٝ امل٪١ًٖ تعٌُ ع٢ً َطاقب١ ب١٦ٝ ٚتكسِٜ اـسَات ايٛقا١ٝ٥ ٚايتٛع١ٜٛ هلِ ي٬ضتكا٤ باؾٛاْب ايػًٛن١ٝ 

املعػهطات ٚايتػص١ٜ ٚاملٝاٙ فٝٗا، سٝح تكسّ ٚفل دسٍٚ ظَين قسز بطاَر تٛع١ٜٛ تٗتِ بت١ُٝٓ املعطف١ ايضش١ٝ ملٓػٛبٞ نٌ َعػهط 

 .ٚتػٝري غًٛنِٗ إىل ايػًٛى ايضشٞ ايػًِٝ يًُشافع١ ع٢ً صشتِٗ ٚٚقاٜتِٗ َٔ ا٭َطاض
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 حبخب ببنًغدذ انحشاو فً أول خًعت يٍ ري انحدت 14ٌُقز » ً انًذَ»
 

 96/96/5992ايػبت  َه١ –طايب ايصبٝاْٞ 

 

سادا َٔ كتًف اؾٓػٝات تعطعٛا يٛعه١ صش١ٝ دطا٤ ايػكٛط ٚايعساّ  15متهٓت ق٠ٛ ايسفاع املسْٞ باملػذس اؿطاّ َٔ إْكاش 

ىل َٔ ؾٗط شٟ اؿذ1١ ٚتٓٛعت سا٫ت اإلْكاش اييت باؾطتٗا ق٠ٛ ايسفاع املسْٞ ٚاإلدٗاز أثٓا٤ ٚدٛزِٖ باؿطّ ٭زا٤ ص٠٬ اؾُع١ ا٭ٚ

ْكط١ زاخٌ ٚخاضز املػذس اؿطاّ َا بني َغاعفات صش١ٝ يعسز َٔ نباض ايػٔ ْتٝذ١ اضتفاع  29باؿطّ ٚاييت تٓتؿط يف أنجط َٔ 

مل املتشطن١ ٚايػكٛط يف َساخٌ اؿط1ّ ٚأٚعح قا٥س زضد١ اؿطاض٠ ٚاإلدٗاز يف صشٔ ايطٛاف ٚاملػع٢، ٚسٛازخ ا٫ْع٫م ع٢ً ايػ٬

 قٛات ايسفاع املسْٞ باؿطّ ايعكٝس َٗسٟ بٔ ظاٜس ايفُٗٞ إٔ مجٝع اؿا٫ت اييت تًكت اإلغعافات ا٭ٚي١ٝ يف َٛاقع اإلخ٤٬ ٚايفطظ ايطيب

َع ٚسسات ٚفطم اهل٬ٍ ا٭محط ٚايؿ٪ٕٚ  زاخٌ ٚخاضز اؿطّ، ٚإخ٤٬ عسز َٓٗا إىل أقطب املػتؿفٝات ٚاملطانع ايضش١ٝ متت بايتٓػٝل

ايضش١ٝ املتٛادس٠ زاخٌ املػذس اؿطاّ ٚغاسات٘ اـاضد1١ٝ ٚأؾاض إىل إٔ اؾع٤ ا٭نرب َٔ اؿا٫ت اييت مت إْكاشٖا قبٌ ٚأثٓا٤ ص٠٬ 

ػط ٚايػهطٟ عاَا ٚبعض اؿذاز ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ أَطاض َع١َٓ َجٌ ايغ 69ٚ 49اؾُع١ نإ ؿذاز َٔ نباض ايػٔ َا بني 

 ٚعٝل ايتٓفؼ
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 طبنبًب يٍ خىانت خبيعت انذيبو ٌشبسكىٌ فً خذيت انحدبج 65
 

 96/96/5992ايػبت  ايسَاّ –عبساهلل املاْع 

 

طايًبا َتطًٛعا َٔ عؿا٥ط دٛاي١ داَع١ ايسَاّ املؿاضن١ يف أعُاٍ خس١َ عٝٛف ايطمحٔ يف َٛغِ اؿر ٖصا ايعاّ، بكٝاز٠  32ٚاصٌ 

ٚشنط املؿطف ايعاّ ع٢ً اؾٛاي١ ظاَع١ ايسَاّ ايسنتٛض عازٍ ايسٚغطٟ  .ٛاي١ ايسنتٛض عازٍ ايسٚغطٟاملؿطف ايعاّ ع٢ً اؾ

طايب َٔ عؿا٥ط دٛاي١ اؾاَع١ ؾاضنٛا يف خس١َ عٝٛف ايطمحٔ خ٬ٍ اـُؼ غٓٛات املاع١ٝ، َٛعًشا إٔ  9599إٕ مٛ « املس١ٜٓ«يـ

، َٛعشا إٔ عُاز٠ ؾ٪ٕٚ ايط٬ب «خس١َ عٝٛف ايطمحٔ ؾطف يٓا» طايبا، ؼت ؾعاض 32فطم ٚ 2َؿاضن١ ٖصا ايعاّ دا٤ت بـ

 .باؾاَع١ ٚفطت ايسعِ املازٟ يًذٛاي١ ٚناف١ املػتًعَات ٚا٫ستٝادات اييت تػاعس يف عٌُ ط٬ب ايهؿاف١ بايؿهٌ املطًٛب
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 وكٍم وصاسة انحح: ال تغبهم فً يعبقبت يخبنفً خذاول انتفىٌح نهدًشاث
 

 91/91/5992السبت  لمكرمةمكة ا -محمد رابع سليمان 

 

زعا ٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر ايسنتٛض سػني ايؿطٜف َهاتب ؾ٪ٕٚ اؿذاز ٚفُٛعات اـس١َ املٝسا١ْٝ ي٬يتعاّ باؾساٍٚ ايع١َٝٓ املٛظع١ 

 .َٔ قبٌ ايٛظاض٠ يتفٜٛر اؿذاز ملٓؿأ٠ دػط اؾُطات، ٚأنس أْ٘ ٫ تػاٌٖ يف َعاقب١ كايفٞ دساٍٚ ايتفٜٛر يًذُطات

ايعٌُ ع٢ً تٛع١ٝ اؿذاز ٚإضؾازِٖ بهٌ ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات اـاص١ بايتفٜٛر ٚضَٞ اؾُاض ٚإيعاَِٗ بايتكٝس بٗا، َع أ١ُٖٝ ٚطايب ب

ا٫يتعاّ باـط١ ٚاؾسٚي١ ايع١َٝٓ يًتفٜٛر َٚٛاعٝسٖا املكطض هلا َٔ قبٌ ايٛظاض٠ بعٝسا عٔ نٌ تًو ايعًُٝات ايعؿٛا١ٝ٥ اييت قس َٔ 

ٚسصض ايؿطٜف َٔ َػب١ كايف١ اؾساٍٚ، ٫فتا يٛدٛز ضقاب١ َؿسز٠ َٔ قبٌ ايٛظاض٠ ع٢ً تفٜٛر  .ايتفٜٛر املُهٔ إٔ ؼضٌ ؿع١

ٚأؾاض ٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر إىل  .اؿذاز ملٓؿأ٠ دػط اؾُطات، َٚطاقب١ نٌ كِٝ ؿع١ ع١ًُٝ ايتفٜٛر يطفع ايتكاضٜط ٚا٭زا٤ بٗصا ايؿإٔ

دا٤ شيو خ٬ٍ ايًكا٤ ايتعطٜفٞ  .١ٝ يف ع١ًُٝ تفٜٛر اؿذاز ملٓؿأ٠ اؾُطات املٛغِ املكبٌأْ٘ غٝتِ ا٫غتفاز٠ َٔ ا٭غٛاض اإليهرتْٚ

ايعاؾط يربْاَر تفٜٛر اؿذاز ملٓؿأ٠ اؾُطات ملٛغِ سر ٖصا ايعاّ، ٚايصٟ ْعُت٘ امل٪غػ١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؼت 

ٚؾٗس ايًكا٤ َؿاضن١ َػتؿاض ٚظٜط اؿر يًعًُٝات ٚايطٛاض٨ ايًٛا٤  .فضعا١ٜ ٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر يؿ٪ٕٚ اؿر ايسنتٛض سػني ايؿطٜ

ايسنتٛض قُس ايكطْٞ، ٚضنٔ ايعًُٝات بك٠ٛ إزاض٠ تٓعِٝ املؿا٠ ايعكٝس فٛاظ املتٝٗٞ، ٚض٥ٝؼ امل٪غػ١ املطٛف املٗٓسؽ عباؽ قطإ، 

ا٤ َهاتب ؾ٪ٕٚ اؿذاز ٚأعغا٤ ايتفٜٛر يف ْٚا٥ب٘ املطٛف قُس َعادٝين، ٚعسز َٔ ض٩غا٤ ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ املدتًف١ ٚض٩غ

َٔ دٗت٘ أنس َػتؿاض ٚظٜط اؿر يًعًُٝات ٚايطٛاض٨ ايًٛا٤ ايسنتٛض قُس ايكطْٞ ع٢ً إٔ ٚظاض٠ اؿر  .فُٛعات اـس١َ املٝسا١ْٝ

إىل َػازضت٘ 1َ٘ٓ ٚأبإ إٔ ( َطس١ً بس٤ا َٔ زخٍٛ اؿاز َٔ املٓفص  95تٛىل ايتفٜٛر دٌ اٖتُاَٗا، سٝح ٚععت ي٘ آي١ٝ َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ ) 

ٚأؾاض إىل إٔ َطس١ً تفٜٛر اؿذاز َٔ  .( َٓفصا 91أٍٚ َطس١ً ٖٞ َطس١ً ايكسّٚ ٚاغتكباٍ اؿاز َٔ املٓافص ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚعسزٖا ) 

ا أْ٘ مت َه١ إىل املس١ٜٓ يف ايفرت٠ ايع١َٝٓ َٔ اـاَؼ إىل اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط شٟ ايكعس٠ اْتٗت بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١، َٛعش

سادا إىل املس١ٜٓ بٓٗا١ٜ ٖصٙ املطس1١ً ٚأفاز إٔ عسز اؿذاز ايصٜٔ مت تفٛهِٗ َباؾط٠ إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ َٚه١  323( أيفا 16ٚتفٜٛر )

( أيف ساز، َؿريا يٛدٛز َطس١ً أخط٣ يًتفٜٛر ٖٞ ْكٌ اؿذاز َٔ غهِٓٗ إىل ٢َٓ ّٜٛ ايرت١ٜٚ، ثِ ٜتبعٗا َطس١ً 259املهط١َ بًؼ )

ٚؾسز ايًٛا٤ ايكطْٞ ع٢ً أ١ُٖٝ َطس١ً اإلفاع١ َٔ  .(تضعٝس إىل َؿعط عطفات يهٌ اؿر بعس٠ ططم )ايٓكٌ ايعاّ، ايرتززٟ، ايكطاضاي

عطفات إىل َعزيف١ يكضط ايٛقت ٚتٛفري املهإ املٓاغب ؿذاز، ثِ َطس١ً أخط٣ يًتفٜٛر ٖٞ َطس١ً تفٜٛر اؿذٝر َٔ َعزيف١ إىل 

ػاضات امل١ُٗ امل٪ز١ٜ يًذُطات اـاص١ عذاز ايسٍٚ ايعطب1١ٝ ٚأنس ع٢ً أ١ُٖٝ اتباع ايتعًُٝات ٚايتكٝس ٚعسز ايكطْٞ امل .َؿعط ٢َٓ

بايتٛدٝٗات ٚاؾساٍٚ ايع١َٝٓ املكطض٠ َٔ قبٌ ٚظاض٠ اؿر يف ع١ًُٝ تفٜٛر اؿذاز ؾػط اؾُطات يغُإ غ١َ٬ سذاز بٝت اهلل 

املٝسا١ْٝ ايتابع١ يًُ٪غػ١ َٚهاتب ؾ٪ٕٚ اؿذاز ع٢ً ٚدٛب ا٫غتفاز٠ َٔ  اؿطاّ، َؿسزا ع٢ً مجٝع ض٩غا٤ فُٛعات اـسَات

َٔ دٗتِٗ أنس ض٩غا٤ ٚممجًٛ َهاتب بعجات سذاز ايسٍٚ ايعطب١ٝ ايتعاَٗا ايتاّ  .سغٛض ٚإقا١َ َجٌ ٖصٙ ايًكا٤ات ايتعطٜف١ٝ اهلا١َ

سغ١، َؿٝسٜٔ بغطٚض٠ ايتكٝس بايتعًُٝات اييت غٓتٗا ٚظاض٠ مبٛاعٝس ايتفٜٛر خ٬ٍ َطاسٌ اؿر ٚتٓكًِٗ بني َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املك

 .اؿر ٚاؾٗات اؿه١َٝٛ املٓع١ُ أَٛض اؿر
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 ٌطهع عهى خطظ ششكت انكهشببء خالل يىعى انحح« انفٍصم»
 

 96/96/5992ايػبت  دس٠ –أْٛض ايػكاف 

 

ملطنع١ٜ صاسب ايػُٛ املًهٞ خايس ايفٝضٌ، ايتك٢ َػتؿاض خازّ اؿطَني ايؿطٜفني، أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر ا

يف َهتب٘ ظس٠، ايط٥ٝؼ ايتٓفٝصٟ يًؿطن١ ايػعٛز١ٜ يًهٗطبا٤ املٗٓسؽ ظٜاز بٔ قُس ايؿٝش1١ ٚاغتعطض ا٭َري خايس ايفٝضٌ 

ٛظف َٗٓسؽ ٚفين َٚ 9299خطط ؾطن١ ايهٗطبا٤ ملٛغِ سر ايعاّ اؾاضٟ، سٝح أٚعح املٓٗسؽ ايؿٝش١ أْ٘ مت ايسفع بأنجط َٔ 

ٚبّّّّٔ املٗٓسؽ ايؿٝش١ خ٬ٍ ايًكا٤  .إىل املٛاقع باملؿاعط املكسغ١ يتكسِٜ اـسَات اي٬ظ١َ يغٝٛف ايطمحٔ أثٓا٤ تأزٜتِٗ َٓاغو اؿر

ايصٟ سغطٙ ض٥ٝؼ قطاع ايهٗطبا٤ يف املٓطك١ ايػطب١ٝ املٗٓسؽ عبساملعني ايؿٝذ إٔ إمجايٞ ايكسضات ايتٛيٝس١ٜ يٛسسات ايتٛيٝس باملؿاعط 

َٝذا ٚات، َغًٝفا7 مت تٓفٝص عسٜس َٔ ؾبهات ايٓكٌ ٚايتٛظٜع، ٚتؿػٌٝ ايعسٜس َٔ َؿطٚعات قطات ايتشٌٜٛ  95359كسغ١ امل

ٚؾطعت ؾطن١ ايهٗطبا٤ يف تٓفٝص ايعسٜس  .«ايط٥ٝػ١ يف َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١، اغتعساًزا ٭ٟ ظٜاز٠ قت١ًُ يف ا٭محاٍ

يتربٜس تٛغع١ املًو عبساهلل يًُػذس اؿطاّ بإمجايٞ  (CUC) ُجٌ يف قط١ اـسَات املطنع١َٜٔ املؿطٚعات يف َه١ ٚاملؿاعط، تت

1ّف1أ(، تعسٌٜ َعاٜط٠ عـسازات املطس١ً ا٭ٚىل َٔ تٛغع١  1ّ59143ف1أ(، َؿطٚع دبٌ عُط مبه١ املهط١َ بإمجايٞ محٌ ) 999محٌ )

1ّف1أ(، َؿطٚع  4ف1أ(، َؿطٚع ايططٜل ايسا٥طٟ ا٭ٍٚ عٌُ دع٥ٞ ٜبًؼ )1ّ 49املًو عبس اهلل يًُػذس اؿطاّ يٝضبح محًٗا اإلمجايٞ )

1ّف1أ  1ّ312ف1أ(، َؿطٚع َعػهط اإلٜٛا٤ باملعٝضِ بإمجايٞ محٌ )  19املكطات ا٭١َٝٓ باجملُع اؿهَٛٞ يًُؿاعط املكسغ١ بإعاف١ )

 (1ّ ف أ 1َاظ١َ يف ايتدضضٞ بإمجايٞ محٌ )1ّف1أ (، ٚأخرًيا َؿطٚع َهتب ايع 313(، َؿطٚع ٚظاض٠ ايسفاع مب٢ٓ بإعاف١ ) 
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 نغت 1.تىعٍت انحدبج تقًٍُب بـ « : األيش ببنًعشوف»

 تىظٍف اإلعالو انبصشي عبش حبفالث يتُقهت

 
 96/96/5992ايػبت  ايطٜاض –َؿاضٟ ايهطمشٞ 

 

هلل ايػٓس باغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتك١ٝٓ ٚدّّ٘ ايط٥ٝؼ ايعاّ هل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ايؿٝذ ايسنتٛض عبسايطمحٔ بٔ عبسا

يػ١ تؿٌُ ناف١ ؾطا٥ح اؿذاز ممٔ ٜضعب عًِٝٗ ايكطا٠٤ يف َطبٛعاتٗا ٚشيو يتبػٝط  92اؿسٜج١ يف تٛع١ٝ اؿذاز ٚإضؾازِٖ بـ 

عٔ ايبسع ا٭فهاض، ٚغٗٛي١ تٛصٌٝ املعًَٛات يًشاز ايهطِٜ، ٚبٝإ املؿطٚع َٔ ا٭عُاٍ ٚاؿح عًٝٗا ٚتطغٝب اؿاز فٝٗا ٚؼصٜطٙ 

ٚيف ٖصا اجملاٍ ضنعت ايط٥اغ١  احملسث١ اييت مل تطز عٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، نٌ شيو َسعِ بأزي١ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ

غ١ ع٢ً اغتدساّ أبطظ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ أ٫ ٖٚٞ ايؿاؾات اؿسٜج١ بأسذاَٗا املدتًف١ ست٢ ايع٬ُق١ َٓٗا ايجابت١ ٚاملتٓك١ً ٚاييت ٚظفتٗا ايط٥ا

أضدا٤ املؿاعط املكسغ١ إلفاز٠ اؿذاز ٚتٛعٜٛتِٗ مما ىايف ايعكٝس٠ ايضشٝش١ أٚ ٜفػس سذِٗ ببح بطافٗا ايتٛد١ٝٗٝ ٚايتٛع١ٜٛ يف 

يتٛعح ايتٛدٝٗات ٚاإلضؾازات نُا تعطض َا أْتذ٘ املطنع اإلع٬َٞ يف ايط٥اغ١ َٔ  99-52ع٢ً َساض ايػاع١ ابتسا٤ َٔ تاضٜذ 

َا ٜتعًل باستٝادات اؿاز َٔ قِٝ ٚغًٛى1 نُا أطًكت ايط٥اغ١ عسًزاا َٔ املٛاز ايتٛد١ٝٗٝ ع٢ً ؾبه١  بطاَر تٛد١ٝٗٝ ٚتٛع١ٜٛ ؼٟٛ

ًَا تع١ًُٝٝ عٔ َٓاغو اؿر ٚؼصًٜطا َٔ بعض املدايفات، ٚأعست تطبٝكات يًٗٛاتف ايصن١ٝ تتغُٔ تٓبٝٗات  اإلْرتْت ؼٟٛ أف٬

 .ات اإلضؾاز١ٜ اييت مت ؼسٜجٗا بعس٠ يػات يعطض ا٭ف٬ّ ايتٛد١ٝٗٝملدايفات اؿر ٚفُٛع١ َٔ ايرباَر ايتٛع١ٜٛ ٚايًٛس

دٗاظ )تابًت( ع٢ً َػ٪ٚيٞ اؿ٬ُت املتٓٛع١ ايكاز١َ  9999نُا مت تٛظٜع شٚانط َتٓك١ً ؼٟٛ َكاطع َضٛض٠، ٚمت تٛظٜع أنجط َٔ 

١ٜ ع٢ً ضأغٗا، َتغ١ًُٓ عسًزاا َٔ ايهتٝبات َٔ نٌ زٍٚ ايعامل، ؼٌُ َكاطع َضٛض٠ َرتمج١ يًػات َتعسز٠ تأتٞ ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع

ٚاملطٜٛات اييت تعني ع٢ً ْؿط ايعكٝس٠ ايضشٝش1١ ٜٚتِ إضؾاز اؿذاز يفغا٥ٌ ا٭عُاٍ ٚتٛعٝتِٗ ٚؼصٜطِٖ َٔ املدايفات، ٜٚتِ تٛظٜع 

١ٝٗٝ ْٚكاط ايتٛظٜع يٛس١ تٛد١ٝٗٝ، تٛظع عرب املطانع ايتٛد 49أيف شانط٠ ف٬ش، نُا إٔ ايط٥اغ١ ٚفطت أنجط َٔ  39أنجط َٔ 

 .َطنًعا، ٚؼٟٛ أًٜغا ع٢ً مخػ١ ٬َٜني ٚغ١ًٝ تٛع١ٜٛ ٚتٛد١ٝٗٝ 13اييت تبًؼ 
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 حبًخب بًُفز حبنت عًبس 45014تطعٍى سببعً نـ

 
 96/96/5992ايػبت  تبٛى –أمحس ايعطٟٛ 

 

ًٝا ٚع٬دًٝا، سٝح مت ايتأنس َٔ سضٍٛ  53925تعاٌَ َطنع املطاقب١ ايضش١ٝ عاي١ عُاض ست٢ َػا٤ أَؼ َع  ساي١ ؿذاز ٚقا٥

ًٝا يعسّ ٚدٛز ؾٗاز٠ تجبت  3529سذاز ع٢ً ايتطعِٝ ايطباعٞ يًش٢ُ املد١ٝ ايؿٛن١ٝ يف بًساِْٗ، أعطٞ  94594 ساًدا ع٬ًدا ٚقا٥

ساًدا قسَٛا َٔ زٍٚ ظٗط فٝٗا املطض، نُا قسّ  3529تطعِٝ ؾًٌ ا٭طفاٍ ٚ ١ٝ1511، ٚأعطٞ تطعُِٝٗ عس اؿ٢ُ املد١ٝ ايؿٛن

ساًدا ٖٚٞ سا٫ت بػٝط١ ْاػ١ عٔ إضٖام ايػفط ٚأَطاض نباض ايػٔ ٚسا٫ت َطع١ٝ َع١َٓ ٚدطٚح  929املطنع اـسَات ايع٬د١ٝ يـ

ٟٛ عٔ ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ ٚططم سفغ ا٭طع١ُ َٚعًَٛات عٔ نُا مت تعٜٚس غا٥كٞ اؿاف٬ت مبًف صشٞ تٛع .بػٝط١ أثٓا٤ ايػفط

ا٭َطاض اييت قس ؼسخ يف اؿر ٚأ١ُٖٝ غػٌٝ ا٭ٜسٟ ٚاحملافع١ ع٢ً ايٓعاف١ ايؿدض١ٝ ٚايعا١َ ٚتعٜٚسِٖ باملػتؿفٝات يف املٓطك١ 

املػتؿفٝات أغ٠ٛ باملػتؿفٝات يف املٛدٛز٠ ع٢ً ايططٜل ٚأضقاّ ايطٛاض٨ ٚتعطٜفِٗ بإٔ اـسَات ايضش١ٝ تكسّ هلِ باجملإ يف ٖصٙ 

نُا مت ايهؿف ع٢ً ا٭ز١ٜٚ املضاسب١ يًبعجات ايطب١ٝ ٚاؿذاز ٚمت َٓع ا٭ز١ٜٚ احملعٛض٠ يف املًُه١ ٚاييت ٫ ٜػُح  .املؿاعط املكسغ١

يف ساف٬ت  صطفٗا إ٫ يف سسٚز عٝك١، ٚظٚزت بعجات اؿر ايطب١ٝ باملطٜٛات ايضش١ٝ، ٚمت٢ٓ املطاقبٕٛ ايضشٕٝٛ خ٬ٍ ٚدٛزِٖ

 .اؿذاز زٚاّ ايضش١ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٚسجِٗ ع٢ً إٔ تهٕٛ ططٜك١ دًٛغِٗ َطو١ خاص١ خاص١ نباض ايػٔ

َٚٔ د١ٗ أخط٣ دٗعت نؿاف١ تعًِٝ تبٛى عطبات ايٓكٌ يهباض ايػٔ أثٓا٤ ٚدٛزِٖ زاخٌ َس١ٜٓ اؿذاز عاي١ عُاض ٖٚٛ عٌُ ٜسعِ 

٢ قغا٤ سٛا٥ذِٗ ٚايتٓكٌ بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١ يف َس١ٜٓ اؿذاز، ٜٚػتعس املطنع بعس عٝس ا٫ٖتُاّ صشًٝا باؿذاز ٜٚػاعسِٖ عً

 .ا٫عش٢ املباضى يتٛزٜع عٝٛف ايطمحٔ بعس تأزٜتِٗ َٓاغو اؿر
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 حبج يٍ أعش شهذاء فهغطٍٍ إنى خذة 100وصىل 
 

 96/96/5992ايػبت  دس٠ –عبسايطمحٔ ايػٝايٞ 

 

 اؿطَني خازّ عٝٛف بطْاَر َٔ فًػطني ؾٗسا٤ أغط سذاز َٔ ساز 299ع١ ا٭ٚىل ٚصًت إىل َطاض املًو عبسايععٜع ظس٠ ايسف

 اإلمجايٞ يٝهٕٛ غس َػا٤ ساز 299 ايجا١ْٝ ايسفع١ غتضٌ فُٝا اؿطَني خازّ بُٗا أَط خاصتني طا٥طتني َنت ع٢ً ٚشيو ايؿطٜفني

َٚا داٚضٖا قس تٛدٗت َٔ َطاض َطاض ايكاٖط٠  ٚناْت ايسفع١ ا٭ٚىل ٚاييت قسَت َٔ َٓطك١ غع٠  .املهط١َ مشًتِٗ( ساز9999)

ٚنإ يف َكس١َ َٛزعٞ ايغٝٛف ٚاملؿطف ع٢ً تفٛهِٗ املسٜط ايعاّ يًع٬قات اـاضد١ٝ يف ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ ايؿٝذ عبساجملٝس 

 .١ يف ايكاٖط٠بٔ قُس ايعُطٟ َٚسٜط قط١ ايػعٛز١ٜ يف ايكاٖط٠ ا٭غتاش ٜٛغف ايؿُطٟ ٚممجًني عٔ ايػفاض٠ ايفًػطٝٓٝ

ٚ قس أبس٣ عسز َٔ املؿُٛيني باملهط١َ املًه١ٝ َٔ أغط ايؿٗسا٤ ايفًػطٝٓٝني عٔ غعازتِٗ بتشكٝل أَٓٝاتِٗ ٚضغباتِٗ يف اؿر يبٝت 

ك١ اهلل اؿطاّ ٚقايٛا7 إٕ َهاضّ خازّ اؿطَني ايؿطٜفني خففت عًٝٓا آ٫َٓا َٚضابٓا َٚٔ غبكْٛا ممٔ سعٛا باؿر ملػٛا ايعٓا١ٜ ايفا٥

ًُا  اييت وع٢ بٗا اؿاز ايفًػطٝين َٔ قبٌ ايكا٥ُني ع٢ً ايربْاَر ٖٚٛ أَط غريب َػتػطب َٔ أبٓا٤ املًُه١ قٝاز٠ ٚ ؾعًبا ٚايصٜٔ زا٥

ٚأؾاز قُس دٛز٠ ايٓشاٍ ٚنٌٝ َ٪غػ١ أغط ؾٗسا٤ فًػطني   .َا لس َِٓٗ ايٛقفات املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ػاٙ أؾكا٥ِٗ ايفًػطٝٓٝني

اع سذاز قطاع غع٠ بتٛغع١ اؿطَني ايؿطٜفني ٚدٗٛز سه١َٛ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بكٝاز٠ خازّ اؿطَني املؿطف ع٢ً قط

 . -سفع٘ اهلل-ايؿطٜفني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع 
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 دسعب ٌىيٍب نهحدبج فً انحشو 22
 

 املهط١َ َه١ - سصٜف١ عبسايطمحٔ

 

زضغا َٜٛٝا يتٛع١ٝ اؿذاز ٚتبضريِٖ بأَٛض زِٜٓٗ عُٔ بطافٗا اإلضؾاز١ٜ  55تعكس اإلزاض٠ ايعا١َ يًتٛدٝ٘ ٚاإلضؾاز باملػذس اؿطاّ 

ٚايتٛع١ٜٛ ملٛغِ اؿر اؿايٞ، إعاف١ إىل تٛظٜع املطٜٛات ٚايهتٝبات اإلضؾاز١ٜ ٚاؿطظ ع٢ً احملافع١ يتشكٝل اهلس٤ٚ ٚايػه١ٓٝ 

ٚأٚعح املؿطف ع٢ً اإلزاض٠ ايعا١َ يًتٛدٝ٘ ٚاإلضؾاز ايسنتٛض سػٔ  . املٓار ايتعبسٟ ا٭َجٌ زاخـٌ املػذس اؿطاّٚايطُأ١ْٓٝ ٚتٛفري

غاضٟ إٔ اؿًكات تٓعِ َٜٛٝا بتٛغع١ املًو فٗس بعس ص٠٬ ايفذط ٚايعضط ٚاملػطب، سٝح ًٜكٞ ايسضٚؽ عسز َٔ ايعًُا٤ يف َٛاقع 

ع١ ايػعٛز١ٜ ا٭ٚىل ٚتٛغع١ املًو فٗس، ٫فتا إىل إٔ ٖٓاى عسزا َٔ ايعًُا٤ املؿاضنني يف كتًف١ َٔ اؿطّ، ٖٚٞ املطاف ٚايتٛغ

غاع١ ٜٚٛدس َرتمجٕٛ إىل عسز  51ايتٛدٝ٘ ٚاإلضؾاز يإلداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ ٚا٫غتفػاضات املتعًك١ بأَٛض ايعبازات ٚاملٓاغو ع٢ً َساض ايـ

ٛدٝ٘ ٚاإلضؾاز تكع بتٛغع١ املًو فٗس، ٚنصيو ميهٔ تٛدٝ٘ ا٭غ١ً٦ ٚأعاف غاضٟ إٔ َٛاقع نطاغٞ َٚهاتب ايت .َٔ ايًػات

ٚا٫غتفػاضات عرب ا٭نؿاى املٛظع١ بػاسات املػذس اؿطاّ، ٚباملطاف خًف املكاّ َٚٔ د١ٗ باب ايعُط٠ ٚع٢ً ميني ايساخٌ يتٛغع١ 

 .ٛاض َعطض صف١ ايعُط٠(، ٚد64(، ٜٚػاض ايساخٌ َٔ باب )51(، ٜٚػاض ايساخٌ َٔ باب )63املًو فٗس َٔ باب )

(، نُا أْ٘ ٜتِ تٛظٜع 63ٚأبإ إٔ اإلزاض٠ تكسّ خس١َ تطمج١ خطب اؾُع١ بًػ١ اإلؾاض٠ بايسٚض ا٭ضعٞ َٔ تٛغع١ املًو فٗس أَاّ باب ) 

املتٕٛ إعاف١ إىل  CD املطٜٛات اإلضؾاز١ٜ ٚايتٛع١ٜٛ بعس٠ يػات يف كتًف ا٭َٛض املتعًك١ باؿر ٚايعبازات، ظاْب سكا٥ب ؼٟٛ

 .ايع١ًُٝ
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 تذعٍى يُفز انىدٌعت العتقببل حدبج انًٍٍ
 

 لطإ – َه١

 

ٚد٘ أَري َٓطك١ لطإ دًٟٛ بٔ عبسايععٜع بتهجٝف اؾٗٛز ٚتصيٌٝ نٌ ايعكبات ٫غتكباٍ ط٥٬ع اؿذاز ايُٝٓٝني، ايصٜٔ تٛافسٚا 

كبًت اؾٗات ايعا١ًَ يف املٓفص أٚىل ط٥٬ع اؿذاز ٚاغت .أَؼ عرب َٓفص ايٛزٜع١ اؿسٚزٟ، ٚإلاظ إدطا٤ات زخٛهلِ بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١

ايُٝٓٝني بهٌ سفا٠ٚ، سٝح نإ يف اغتكباهلِ عسز َٔ َػ٪ٚيٞ ايكطاعات ٚاإلزاضات يف املٓطك١، ٜتكسَِٗ قافغ ؾطٚض٠، ٚقا٥س 

ٓطك١ لطإ ايضٝسيٞ ٚأٚعح َسٜط ايؿ٪ٕٚ ايضش١ٝ مب .سطؽ اؿسٚز، َٚسٜط اؾٛاظات، َٚسٜط َٓفص ايٛزٜع١، َٚسٜط مجاضى املٓفص

صاحل امل٪ْؼ داٖع١ٜ َطنع املطاقب١ ايضش١ٝ مبٓفص ايٛزٜع١ ٫غتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ َٔ خ٬ٍ ايهؿف عًِٝٗ َٚطابك١ 

ؾٗازاتِٗ ايضش١ٝ ٚإعطا٥ِٗ ايع٬ز ايٛقا٥ٞ اي٬ظّ، إعاف١ إىل تػًُِٝٗ َطٜٛات صش١ٝ تٛع١ٜٛ عٔ ا٭َطاض املعس١ٜ ناإلْفًْٛعا 

َٛظفا  15ؿٛن١ٝ ٚايططم ايٛقا١ٝ٥ َٓٗا أثٓا٤ أزا٤ َٓاغهِٗ، ٚتٛفري ايع٬دات ٚايًكاسات هلِ، َغٝفا أْ٘ مت زعِ املطنع بـٚاؿ٢ُ اي

 .َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايف١ٝٓ َٔ كتًف ايف٦ات
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 يشكض نهقٍبدة وانتحكى ٌضى أطببء وعهًبء وببحثٍٍ فً انشعبٌت انصحٍت وانتخطٍظ نهطىاسئ

 ٌقبً نالعتقصبء انىببئً فً يغتشفٍبث يكت وانًشبعشفش 51فشق وقبئٍت و 106

 

 نٞ ايػاَسٟطت –َه١ املهط١َ 

 

اغتٓفطت ٚظاض٠ ايضش١ إَهاْاتٗا ايبؿط١ٜ ٚايتك١ٝٓ يتكسِٜ خسَاتٗا ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ اإلغعاف١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ ؿذاز بٝت اهلل     

اؿطاّ، ٚاؽصت عسًزا َٔ ا٫سرتاظات ٚا٫غتعسازات ٚاإلدطا٤ات اييت متجًت يف تطبٝل ا٫ؾرتاطات ايضش١ٝ ع٢ً مجٝع اؿذاز 

َطنعا يًُطاقب١ ايضش١ٝ، ٚتهجٝف فطم ا٫غتكضا٤  92املطاقب١ ايٛبا١ٝ٥ املبهط٠ بطًا ٚعطًا ٚدًٛا، عرب ايكازَني، ٚتهجٝف أعُاٍ 

ٚأٚعح املتشسخ ايطمسٞ يٛظاض٠ ايضش١ فٝضٌ بٔ غعٝس ايعٖطاْٞ، إٔ ايٛظاض٠ ضفعت زضد١ ايتأٖب .ايٛبا٥ٞ يٮَطاض املعس١ٜ ٚغري املعس١ٜ

تعًك١ ظُٝع ا٭َطاض خ٬ٍ َٛغِ اؿر هلصا ايعاّ خضٛصًا فريٚؽ نٛضْٚا، ٚتععٜع ٚا٫غتعساز ػاٙ ايطٛاض٨ ٚاملػتذسات امل

ايٛظاض٠ ممج١ً يف َطنع ايكٝاز٠ ٚايتشهِ تكّٛ »ٚأعاف7  .إدطا٤ات املطاقب١ ايٛبا١ٝ٥ ٚايٛقا١ٝ٥ َٔ ٖصا ايفريٚؽ ٚغريٙ َٔ ا٭َطاض

ش مت عٌُ زٚضات تسضٜب١ٝ مل٪غػات ايطٛاف١، ٚايبعجات ايطب١ٝ بتطبٝل إدطا٤ات َؿسز٠ ملهافش١ ايعس٣ٚ خ٬ٍ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ، إ

« يًتعاٌَ َع اؿا٫ت املؿتب١ٗ، إعاف١ إىل تعٜٚسِٖ بأضقاّ ايتٛاصٌ املباؾط٠ يف ساٍ ٚدٛز أٟ اؾتباٙ مبت٬ظ١َ ايؿطم ا٭ٚغط ايتٓفػ١ٝ

ٍ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ ٚفكا ـطتٗا يتتِ ع١ًُٝ ايتسخٌ َٔ ٚظاض٠ ايضش١ يف ؾهٌ غطٜع دسًا، ايٛظاض٠ قاَت خ٬« نٛضْٚا

فطم تكسّ اـسَات ايٛقا١ٝ٥ َٔ تٛع١ٝ ٚتجكٝف يف نٌ َٔ َه١ املهط١َ  993اإلغرتاتٝذ١ٝ بتطبٝل ْعاّ َطاقب١ زقٝل، ٚمت تؿهٌٝ 

ادس اؿذاز فطٜكًا َٝساًْٝا ي٬غتكضا٤ ايٛبا٥ٞ يف َػتؿفٝات ايٛظاض٠ اييت تػطٞ أَانٔ تٛ 32ٚاملؿاعط املكسغ١، ع٠ٚ٬ ع٢ً تؿهٌٝ 

فطٜكا اغتكضا٥ٝا ٚبا٥ٝا  33ُخضضت »ٚاغتططز7  .«ؼت إؾطاف فطم تغِ نب١ َتُٝع٠ َٔ اـربا٤ ٚا٫غتؿاضٜني يف ا٭َطاض املعس١ٜ

 95يف َػتؿفٝات املًو عبسايععٜع، ٚايٓٛض ايتدضضٞ، ٚاملًو فٝضٌ، َٚػتؿف٢ سطا٤، ٚاي٫ٛز٠ ٚا٭طفاٍ، َٚػتؿف٢ أدٝاز، َٓٗا 

فطٜكًا َٝساًْٝا ٜؿطف عًٝٗا ث٬ث١ فطم إؾطاف١ٝ، إعاف١ إىل غت١ فطم اغتكضا١ٝ٥ ٚبا١ٝ٥ يٛسس٠  92ا ٚبا٥ٝا ثابتا، ٚ فطٜكا اغتكضا٥ٝ

فطٜكا اغتكضا٥ٝا ٚبا٥ٝا َٓٗا تػع١ فطم  95نُا دٗعت يف َؿعط ٢َٓ »ٚٚاصٌ 7  .«ايبعجات ايطب١ٝ املطافك١ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ

١ ؼت إؾطاف فطم اغتكضا٤ ٚبا٥ٞ ٚشيو بٛاقع غت١ فطم ثابت١ َٚٝسا١ْٝ مبػتؿف٢ ٢َٓ ايطٛاض٨ ثابت١ ٚتػع١ فطم اغتكضا٤ َٝساْٝ

ٚأضبع١ فطم مبػتؿف٢ ٢َٓ ايٛازٟ، ٚأضبع١ مبػتؿف٢ ٢َٓ اؾػط، إعاف١ إىل أضبع١ مبػتؿف٢ ٢َٓ ايؿاضع اؾسٜس، نُا ؾهًت 

َٓٗا اضبع١ مبػتؿف٢ عطفات ايعاّ ٚأضبع١ مبػتؿف٢ منط٠  فطٜل اغتكضا٤ ٚبا٥ٞ ثابت َٚٝساْٞ مبػتؿفٝات َؿعط عطفات 91ايٛظاض٠ 

ٚأفاز ايعٖطاْٞ إٔ َطنع  .«ٚأضبع١ مبػتؿف٢ دبٌ ايطمح١، إىل داْب فطٜل اغتكضا٤ ٚبا٥ٞ ثابت َٚٝساْٞ مبػتؿف٢ ؾطم عطفات

ت اإلؾطاف املباؾط َٔ ٚظٜط ايكٝاز٠ ٚايتشهِ ٜغِ أطبا٤ ٚعًُا٤ ٚباسجني ٚخربا٤ ايطعا١ٜ ايضش١ٝ ٚايتدطٝط ؿا٫ت ايطٛاض٨ ٜعٌُ ؼ

 .ايضش١، بايتعإٚ َع خربا٤ عاملٝني َٚٓعُات زٚي١ٝ َجٌ َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ ٚٚناي١ َطانع َهافش١ ا٭َطاض ٚايٛقا١ٜ َٓٗا

َٓض١، ؽتط نٌ ٚاسس٠ َٓٗا بايتعاٌَ َع َٛعٛع قسز، ٚتعٌُ مجٝعٗا ؼت إؾطاف ٚتٓػٝل َٓض١ بطز  99ٜٚؿٌُ املطنع اٯٕ 

قب١ ٚاييت تؿهٌ ايعضب املطنعٟ يعٌُ َطنع ايكٝاز٠ ٚايتشهِ أبطظٖا َٓض١ ايتٓػٝل اؿهَٛٞ املؿرتى يتٓػٝل اؾٗٛز املطا

ايغطٚض١ٜ َع ايؿطنا٤ اؿهَٛٝني ٚتٛفريِٖ باملعًَٛات احملسّّث١، َٚٓض١ ايضش١ ايعا١َ ٖٚسفٗا مجع ايبٝاْات ٚايتكضٞ عٔ ا٭ٚب١٦ 

ٌُ اجملًؼ ايطيب ا٫غتؿاضٟ ايصٟ ٜٗسف يٛعع دسٍٚ ايعٌُ ٚإزاض٠ ا٭عاخ ايبؿط١ٜ ٚايبٝطط١ٜ ٜٚع .ٚايتٓػٝل َع ايؿطنا٤ ايسٚيٝني

ٚتكسِٜ ا٫غتؿاضات اي٬ظ١َ يربز املطاقب١ ٚباقٞ املٓضات يإلداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ ايع١ًُٝ ٚايطب١ٝ، َٚٓض١ املدتربات ٚايتؿدٝط يًتأنس َٔ 
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ا خ٬ٍ فرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠، َٚٓض١ زعِ َهافش١ ا٭ٚب١٦ اييت تكسّّّ َعًَٛات َٛثك١ مجع ايعٝٓات ٚفشضٗا ٚتكسِٜ ايتكاضٜط اي٬ظ١َ عٓٗ

ٚتعٌُ َٓض١  .با٭زي١ يضاْعٞ ايكطاض ٚتكسِٜ ايتٛصٝات اي٬ظ١َ ٫ؽاش ايتسابري ايٛقا١ٝ٥ ٚإدطا٤ات املهافش١ خ٬ٍ َٛمسٞ ايعُط٠ ٚاؿر

يطعا١ٜ ايضش١ٝ ٚإع٬ّ اؾُٗٛض بايططم ايٛقا١ٝ٥ املٓاغب١، َٚٓض١ َهافش١ ايعس٣ٚ ع٢ً ايٛقا١ٜ َٔ ايعس٣ٚ َٚهافشتٗا يف َٓؿآت ا

ت١ُٝٓ ايكسضات يًتأنس َٔ تٛافط اإلَهاْات اي٬ظ١َ يف َٓؿآت ايطعا١ٜ ايضش١ٝ يًعٓا١ٜ باملطع٢ زٕٚ خطط اْتكاٍ ايعس٣ٚ، نُا ٜغِ 

ت اييت ظٗطت عًٝٗا أعطاض َت٬ظ١َ ايؿطم ا٭ٚغط َٓض١ ايعًُٝات ايع٬د١ّّ يتكسِٜ ايطعا١ٜ ايضش١ٝ ا٭َجٌ يًشا٫ت امل٪نس٠ ٚاؿا٫

 .ايتٓفػ١ٝ ٚفل املعاٜري ايعامل١ٝ املعتُس٠
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 يتطىعبً ويتطىعت فً خذيت ضٍىف انشحًٍ 315.هٍئت انهالل األحًش تشبسك ة 

 

 مجعإ ايهٓاْٞ –َه١ املهط١َ 

 

طٛع باؿر عٔ اغتعساز ٚداٖع١ٜ املتطٛعني أنس َسٜط عاّ ايتطٛع باملًُه١ ز1 أمحس بٔ عبساهلل ايػ١َ٬ ٚض٥ٝؼ ؾ١ٓ ايت    

َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ َػاْسٜٔ يف  162َٔ َه١ املهط١َ  539ٚبني أْ٘ مت تكػُِٝٗ إىل .َتطٛعا َٚتطٛع١ 9323ٚاملتطٛعات ايبايؼ عسزِٖ 

طب ٚمتطٜض َِٚٓٗ  اؿطَني ايؿطٜفني َع أطبا٤ َٚػعفٞ اهل١٦ٝ ٚيف املؿاعط املكسغ١ املتطٛعٕٛ ِٖ َٔ أطبا٤ ٚطبٝبات ٚط٬ب

َضٓفٕٛ َٔ ١٦ٖٝ ايتدضضات ايطب١ٝ ِٖٚ َٔ كتًف َٓاطل املًُه١ مشطٚا غٛاعسِٖ يتكسِٜ املػاعس٠ يغٝٛف بٝت اهلل اؿطا1ّ 

ٚأعاف ايػ١َ٬ إىل إٔ ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٫محط ٚفطت يًُتطٛعني مجٝع اـسَات َٔ غهٔ ٚإعاؾ١ َٚٛاص٬ت ٚاملػتًعات ايطب١ٝ اييت 

 .ِٜ اـسَات ايطب١ٝ يًشذاز ايبٝت اؿطاّتػاعسِٖ يف تكس
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 َغبئً خٍشٌت انًضاحًٍت ٌُظى يحبضشة عٍ انحح
 

 :ايجاقب قُس - املعامح١ٝ

ْعِ ايكػِ ايٓػا٥ٞ باؾُع١ٝ اـري١ٜ مبشافع١ املعامح١ٝ قاعط٠ عٔ َٓاغو ٚأسهاّ اؿر يًُطأ٠، قسَٗا ايسنتٛض إبطاِٖٝ 

ٝٗا ا٭َٛض اييت ٜٓبػٞ ع٢ً نٌ ساد١ إٔ تعطفٗا قبٌ ايصٖاب ٭زا٤ فطٜغ١ اؿر، يٝهٕٛ ايعَاَٞ عرب ايسا٥ط٠ ايتًفع١ْٜٝٛ، أٚعح ف

سذٗا صشٝشًا ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌ نُا ؾطع اهلل ٚبني يٓا شيو ْبٝٓا قُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚتططقت احملاعط٠ إىل تفػري قٛي٘ 

 .«٫ دساٍ يف اؿراؿر أؾٗط َعًَٛات فُٔ فطض فٝٗٔ اؿر ف٬ ضفح ٫ٚ فػٛم ٚ»تعاىل 
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 انشؤوٌ اإلعاليٍت تُؤكذ عهى انذعبة غشط يببدئ انتٍغٍش فً انحح
 

 

 :ايٖٛٝيب ٖٚٝب - اؾعٜط٠

 

قاٍ ٚنٌٝ ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ يؿ٪ٕٚ املػادس ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ايسنتٛض تٛفٝل بٔ عبس ايععٜع ايػسٜطٟ عكب اْط٬م املطس١ً 

إٕ ٖصٙ املطس١ً تتٛظع يف كتًف َٓاطل املًُه١ ٚاحملافعات ٚاملسٕ، ٚاملٛاقٝت، ٚاملٓافص »ا٭ٚىل َٔ بطاَر ايتٛع١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف اؿر7 

شط١ٜ ٚايرب١ٜ، ٚزاخٌ َػانٔ اؿذاز، ٚبني املدُٝات ٚػُعات اؿذاز يف َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚاملؿاعط اؾ١ٜٛ ٚايب

ٚأملح ايػسٜطٟ، إىل سطظ ايٛظاض٠ عٓس تٓفٝص ايرباَر ايتٛع١ٜٛ ع٢ً تطٜٛط قسضات املؿاضنني ٚضفع  .«املكسغ١، ٚيف ٚغا٥ٌ ايٓكٌ

صٖا، ٚمت شيو عرب تٓعِٝ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ، يتشكٝل ايتُُّع املبين ع٢ً ايط١ٜ٩ ايٛاعش١ ٚاإلعساز َػتٜٛات أزا٥ِٗ يًُٗاّ املهًفني بتٓفٝ

املٓاغب، ٚؾّهًت ايٛظاض٠ ؾاًْا َتدضض١ يتٓفٝص اـط١ مبؿاضن١ فطٚعٗا يف َٓاطل املًُه١ َٚطانع ايسع٠ٛ، ؼت إؾطاف ايًذ١ٓ 

يؿٝذ، ٚعغ١ٜٛ ٚن٤٬ ايٛظاض٠ ٚاملػاعسٜٔ ٚاملسٜطٜٔ املعٓٝني1 ٚأنس ايػسٜطٟ إٔ ايعًٝا ٭عُاٍ ايٛظاض٠ يف اؿر بط٥اغ١ ايٛظٜط آٍ ا

دٛاَع َٚػادس املًُه١، خضٛصًا ايٛاقع١ يف خطٛط َٚػاضات اؿاف٬ت ٚٚغا٥ٌ ْكٌ اؿذاز ُدٗعت با٫ستٝادات ايغطٚض١ٜ، َجٌ »

يرتادِ، ْٚفصت بٗا أعُاٍ ايضٝا١ْ ٚايٓعاف١ مبا ٜػاِٖ يف تػٝري ايػذاز ٚا٭دٗع٠ ايضٛت١ٝ ٚاإلْاض٠ ٚايتربٜس، ٚٚفطت هلا املضاسف ٚا

 .«ا٫ضتكا٤ غس١َ اؿذاز
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 يحبفع انقُفزة ٌذشٍ يخٍى خذيت انحدبج
 

 :املطسيب غطبٞ - ايكٓفص٠

 

ايؿطٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ ا٭َري خايس ايفٝضٌ، زؾٔ قافغ ايكٓفص٠ ا٭غتاش فغا مبٛافك١ َػتؿاض خازّ اؿطَني 

، يًػ١ٓ اـاَػ١ ع٢ً ايتٛايٞ، بسعِ ٚضعا١ٜ «داظإ –دس٠ »كِٝ اغتكباٍ سذاز اؾٓٛب ٚايُٝٔ ع٢ً ايططٜل ايػاسًٞ ايبكُٞ، 

مجع١ٝ ايرب اـري١ٜ بايكٓفص٠ َٚؿاضن١ ايعسٜس َٔ اؾٗات اؿه1١َٝٛ ٚبني َسٜط املدِٝ قُس ايعبٝسٟ، إٔ املدِٝ ٜكسّ خسَات 

٧ َطنع صشٞ َتهاٌَ وتٟٛ ع٢ً عٝاز٠ نؿف يًطداٍ ٚأخط٣ يًٓػا٤، نُا ٜكسّ ايهؿف ٚايع٬ز ايطيب اجملاْٞ، سٝح أْؿ

املدِٝ بٝع غٓسات ا٭عاسٞ بايتعإٚ َع ايربٜس ايػعٛزٟ ، ٚقس اغتفاز َٔ خسَات٘ خ٬ٍ ايػٓٛات املاع١ٝ َٓص اْط٬قت٘ أنجط َٔ 

 .ساز 53999
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 شؤوٌ انحشيٍٍ تغتقبم انحدبج ببنًطبس

 

 زايب٬–َه١ املهط١َ 

 

بسأت ايط٥اغ١ ايعا١َ يؿ٪ٕٚ املػذس اؿطاّ ٚاملػذس ايٓبٟٛ ممج١ًً بإزاض٠ ؾ٪ٕٚ اؿر ٚايعُط٠ يف ٚقت َبهط َٔ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ 

ٖـ، فعايٝات اغتكباٍ اؿذاز ٚتكسِٜ اهلساٜا هلِ بضاي١ اؿذاز مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس1٠ ٚأٚعح َسٜط إزاض٠ ؾ٪ٕٚ 9133

ط٥اغ١ أمحس بٔ قُس ايسخٌٝ، أْ٘ مت ت١٦ٝٗ َٛقع خاظ بايط٥اغ١ يف صاي١ اؿذاز مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ اؿر ٚايعُط٠ باي

 ظسٙ ٫غتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٚايرتسٝب بِٗ ٚتكسِٜ اهلساٜا َٚا٤ ظَعّ املباضى ٚاملطٜٛات ٚايهتٝبات اإلضؾاز١ٜ ٚايتٛد١ٝٗٝ هلِ

ٖـ ٫غتكباٍ اؿذاز ٚاؿفا٠ٚ بِٗ، َٚٔ ثِ تٛزٜعِٗ بعس 9133صا املٛقع غٝعٌُ خ٬ٍ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ ٚبَّٔ ايسخٌٝ إٔ ٖ .ٚبًػاتِٗ

  .اْتٗا٤ َٓاغهِٗ
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 تحغٍٍ انطشق انًؤدٌت نًكت انًكشيت وانًشبعش انًقذعت

 

 ؽٚا –دس٠ 

 

مل٪ز١ٜ مله١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١ أْٗت ٚظاض٠ ايٓكٌ عرب فطم ايضٝا١ْ ايتابع١ هلا َ٪خًطا، عسًزا َٔ ايتشػٝٓات ع٢ً ايططم ا

  .ٚاملٛاقٝت، سٝح تتغُٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ ايهؿط ٚإعاز٠ ايػفًت١ َع تٓفٝص مجٝع ٚغا٥ٌ ايػ١َ٬ ٚاإلْاض٠

عرب نؿط ٚإعاز٠ غفًت١ ايططٜل ”، َه١ املهط١َ / ايهط“ٚتؿٌُ ٖصٙ ا٭عُاٍ إعاز٠ ايػفًت١ يعسز َٔ ايططم، ٚؼػني ططٜل 

بطٍٛ أضبع١ نًٝٛ َرتات، ” ايػٌٝ ايضػري/ ايطا٥ف “ات، ٚنصيو نؿط ٚإعاز٠ غفًت١ مجٝع َػاضات ططٜل بطٍٛ غت١ نًٝٛ َرت

َه١ املهط١َ / “نًِ، ٚنؿط ٚإعاز٠ غفًت١ ططٜل ” 45“بطٍٛ ” ايػٌٝ ايهبري/ َه١ املهط١َ“ٚنؿط ٚإعاز٠ غفًت١ ططٜل 

  .نًِ” 319“بطٍٛ ” دس٠ / َه١ املهط١َ ايػطٜع” ٢ ططٜل نًِ، ٚنؿط ٚإعاز٠ غفًت١ عً” 4911“بطٍٛ ” ملس١ٜٓ املٓٛض٠ ايػطٜعا

َه١ “نًِ، ٚنؿط ٚإعاز٠ غفًت١ ططٜل ” 913“بطٍٛ ” دس٠ / َه١ املهط١َ ايكسِٜ” نُا مت نؿط ٚإعاز٠ غفًت١ ع٢ً ططٜل 

ٚإعاز٠  نًِ، ٚنؿط” 43“بطٍٛ ” ايطٜاض / ايطا٥ف“نًِ، ٚنؿط ٚإعاز٠ غفًت١ ططٜل ” 19“بطٍٛ ” املهط١َ / ايًٝح ايكسِٜ

” 51193“بطٍٛ ” دس٠ / املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايػطٜع” نًِ، ٚنؿط ٚإعاز٠ غفًت١ ططٜل ” 9916“بطٍٛ ” ثٍٛ / ضابؼ ايكسِٜ” غفًت١ ططٜل 

نُا مشًت ا٭عُاٍ اييت اْتٗت َٓٗا ايٛظاض٠، أعُاٍ اإلْاض٠ يف ايططم ايط٥ٝػ١ٝ ٚططم املؿاعط املكسغ١، سٝح قاَت ايٛظاض٠   .نًِ

بطٍٛ ” َه١ املهط١َ / ايهط“اٌَ ٭عُاٍ اإلْاض٠ مبٛاقف عطفات اؾسٜس غطب ٚازٟ عط١ْ، ٚاغتهُاٍ إْاض٠ ططٜل بايتٓفٝص ايه

نًِ، يٝضبح ايططٜل َغا٤ً بايهاٌَ َٔ َه١ املهط١َ إىل ايطا٥ف، ٚأْٗت اغتهُاٍ إْاض٠ ايططم امل٪ز١ٜ ملٝكات اؾشف١ ” 53“

ٚأْٗت ٚظاض٠ ايٓكٌ نصيو يف ايعاّ اؿايٞ إْاض٠  .َٝكات اؾشف١ َغا٤ً بايهاٌَنًِ، يٝضبح ناٌَ ايططٜل َٔ دس٠ إىل ” 39“بطٍٛ 

عسٍز َٔ ايططم ايساخ١ًٝ يف ايعاص١ُ املكسغ١ ٚاغتهُاٍ إْاض٠ تكاطع ايسا٥طٟ ا٭ٚغط مبه١ املهط١َ ع٢ً ططٜل اهلذط٠، 

سا٤، ٚاغتهُاٍ املطتك٢ امل٪زٟ إىل دس٠ ٚاغتهُاٍ إْاض٠ ايٓفل َع َغدات اؿطٜل، ٚاغتهُاٍ املٓشسض امل٪زٟ إىل ؾاضع ايؿٗ

 .ظاْب َ٪غػ١ َطٛيف سذاز ايسٍٚ ايعطب١ٝ
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 حبج أيشٌكً 100قُصم انىالٌبث انًتحذة ٌغتقبم 

 

 املهط١َ خايس اؿاَسَه١ 

اغتكبٌ ايكٓضٌ ايعاّ ي٫ًٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ تٛز ٖٛملػرتّٚ، مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ يف دس٠ أَؼ ا٭ٍٚ فٛدا َٔ اؿذاز 

ٚمثٔ ايكٓضٌ ايعاّ زٚض املًُه١ يف خس١َ اؿذاز  .أيف ساز غٝضًٕٛ يًًُُه١ تباعا 99ساز، َٔ أصٌ  199ا٭َطٜهٝني قٛاَ٘ 

ملتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ خضٛصا، َعطبا عٔ غعازت٘ بٛدٛزٙ يف املطاض ٫غتكباٍ ٚفس اؿذاز ا٭َطٜهٝني ٭زا٤ عَُٛا ٚسذاز اي٫ٜٛات ا

ٚأٚعح َسٜط ايع٬قات ايعا١َ ٚاإلع٬ّ يف َطاض املًو عبسايععٜع ظس٠ ايسٚيٞ، تطنٞ ايصٜب إٔ فُع صا٫ت اؿر ٚايعُط٠  .املٓاغو

ضس١ً د١ٜٛ يٝضبح  555أيف ساز قسَٛا َٔ كتًف زٍٚ ايعامل ع٢ً َنت  49ـُٝؼ مٛ مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ اغتكبٌ ا

 .أيف ساز 429إمجايٞ اؿذاز ايكازَني عرب َطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ست٢ ّٜٛ أَؼ مٛ 
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 فً يُطقت يكت نتغهٍم حشكت انحدبج تُفِّز يشبسٌع طشق« انُقم»

 ايؿطمدس٠ 

 

ّْفصت ٚظاض٠ ايٓكٌ عسزًا َٔ املؿاضٜع ع٢ً ططم َٓطك١ َه١ املهط١َ، اييت غتػِٗ بفاع١ًٝ يف ؼكٝل اْػٝاب١ٝ ايتٓكٌ َٔ ٚإىل ايعاص١ُ 

ٖس٣ ايؿاّ بتكاطع سط َع ططٜل  -َٚٔ بني املؿاضٜع املٓف ّّص٠ َؿطٚع ضبط ططٜل بطميإ .ٖـ9133املكسغ١ خ٬ٍ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ 

نًِ، ٚإْاض٠ َٓاطل ايسٚضاْات يٝهٕٛ ططٜكًا غطٜعًا إعافًٝا ٜطبط َه١  55ٛادع خطغا١ْٝ يهاٌَ ايططٜل بطٍٛ اهلذط٠، ٚتٓفٝص س

املهط١َ بؿُاٍ قافع١ دس٠، إىل داْب َؿطٚع تٛغع١ ٚؼػني َسخٌ َه١ املهط١َ ايكازّ َٔ ايًٝح ٚؼٌٜٛ ايططٜل َٔ ططٜل 

نًِ، يٝهٕٛ َسخ٬ً إعافًٝا  991399ػاٙ َع سٛادع خطغا١ْٝ ٚإْاض٠ بطٍٛ َفطز إىل ططٜل َعزٚز ٜؿتٌُ ع٢ً ث٬خ ساضات يف نٌ ا

َٚٔ َؿاضٜع ايٛظاض٠ نصيو اغتهُاٍ تٓفٝص ايتكاطع اؿط امل٪زٟ إىل َه١ املهط١َ ع٢ً ططٜل دس٠  .إىل َه١ يًكازّ َٔ دس٠ ٚايًٝح

داظإ َٚسخٌ َه١ اؾٓٛبٞ، َٚؿطٚع  –س٠ داظإ َع تٓفٝص سٛادع خطغا١ْٝ يف اؾعٜط٠ ايٛغط١ٝ يتشػني ايطبط َٔ ططٜل د –

اغتهُاٍ تكاطعات ايضاي١ ايؿُاي١ٝ ٚصاي١ اؿذاز ٚتكاطع َس١ٜٓ املًو عبساهلل ايطٜاع١ٝ ع٢ً نٌٍّ َٔ ططٜل اؿطَني ٚططٜل املس١ٜٓ 

طٜل املس١ٜٓ، ططٜل ططٜل اؿطَني، ط»َٚا ٜطبطٗا َٔ ططم، يتػٌٗٝ ايٛصٍٛ َٔ ٚإىل املطاض ٚصاي١ اؿذاز َٔ ناف١ ايططم ايط٥ٝػ١ 

نًِ َع إْاض٠ ا٭دعا٤ املٓفص٠  11299دس٠ ايكسِٜ بطٍٛ  –نُا ْفصت ايٛظاض٠ َؿطٚع اغتهُاٍ تٛغع١ ٚؼػني ططٜل َه١  .«عػفإ

نًِ، ٚغٛف ٜػاِٖ ٖصا اؾع٤ َٔ ايتٛغع١ يف اْػٝاب١ٝ ؼطى ساف٬ت اؿذاز ايٛاقع١ َكطاتٗا ع٢ً  91غابكًا َٔ ايتٛغع١ بطٍٛ 

إىل دػط َٛاقف « املٝٓا٤»دس٠ ايكسِٜ، َٚؿطٚع إعاف١ َػاض خاَؼ يف اؾعٜط٠ ايٛغط١ٝ َٔ ْٗا١ٜ دػط اؿطَني  -ططٜل َه١

نًِ، أَا باقٞ  231699َه١ املهط١َ ايػطٜع، ٚعٌُ سادع خطغاْٞ يه٬ املػاضٜٔ بطٍٛ  –ايػٝاضات ايضػري٠ ع٢ً ططٜل دس٠ 

 .ين املعتُس َػبكًااملؿطٚع فػٝتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ تٓفٝصٙ سػب اؾسٍٚ ايعَ
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 فً يغتشفٍبث انًشبعش« انصحت»كشبف ٌغبَذوٌ  400

 

 خايس اؿاَس، َغشٞ ايبكُٞايطا٥ف –املهط١َ َه١ 

 

نؿاف يًعٌُ َع ٚظاض٠ ايضش١ يف ع١ًُٝ تٓعِٝ زخٍٛ اؿذاز ٚاملطادعني ٚتٛدِٝٗٗ إىل  199دَّست مجع١ٝ ايهؿاف١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

أٚعح قا٥س فُٛع١ ايضش١ فٗس ايسعذاْٞ إٔ ٚ .ايعٝازات ٚاملدتربات ايطب١ٝ ٚايضٝسي١ٝ يف َػتؿف٢ املًو فٝضٌ مبه١ املهط١َ

ايفطم ايهؿف١ٝ مت تسضٜبٗا يًتعاٌَ َع اؿذاز زاخٌ املػتؿفٝات ٚاملطانع ايضش١ٝ يف َه١ ٚاملؿاعط املكسغ١ بٗسف تكسِٜ أفغٌ 

ٚتٛظٜعِٗ ع٢ً اـسَات ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ بايتعإٚ َع ٚظاض٠ ايضش١، سٝح ٜتِ تٛظٜع ايهؿافني بؿهٌ َٓعِ زاخٌ ايعٝازات 

نؿاف يًعٌُ َع ٚظاض٠ ايضش١ عُٔ  199ٚبني ايسعذاْٞ إٔ مجع١ٝ ايهؿاف١ دٓست  .فرتات يتػط١ٝ ايعٌُ املػتُط يف َٛغِ اؿر

أعُاهلا يف َعػهطات اـس١َ ايعا١َ، ٚغٝهٕٛ عًُِٗ يف َػتؿفٝات ٚظاض٠ ايضش١ َٚطانعٖا ايضش١ٝ يف َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط 

تٓعِٝ زخٍٛ اؿذاز ٚاملطادعني، ٚتٓعُِٝٗ ٚتٛدِٝٗٗ زاخٌ ايعٝازات، َٚباؾط٠ اؿا٫ت اإلغعاف١ٝ ايبػٝط١، املكسغ١ مب٢ٓ ٚعطفات ب

ٚيف ايػٝام شات٘، تؿاضى اإلزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ يف  .ٚاملػاعس٠ بٓكًِٗ إىل ٚدٗاتِٗ يف ساٍ استادٛا إىل إضؾاز ملدُٝاتِٗ يف املؿاعط

ايهؿفٞ يف َعػهطات اـس١َ ايعا١َ بعسز َٔ ايفطم ايهؿف١ٝ ٚايكاز٠ ايهؿفٝني يتكسِٜ  قافع١ ايطا٥ف ممج١ً يف قػِ ايٓؿاط

ٚأنس املسٜط ايعاّ يًتعًِٝ يف قافع١ ايطا٥ف ايسنتٛض قُس بٔ سػٔ ايؿُطاْٞ إٔ اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ  .اـسَات يغٝٛف ايطمحٔ

أنٝس ضٚح ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚا٫ْتُا٤ ايٛطين يس٣ املؿاضن١ يف َعػهطات اـس١َ ايعا١َ يف اؿر ٖٛ خس١َ عٝٛف ايطمحٔ ٚت

باؾطت « تعًِٝ ايطا٥ف»قاز٠ نؿفٝني َٔ  4فطم نؿف١ٝ ٚ 3ايهؿاف١ ٚاؾٛاي١ ٚايكاز٠ ايهؿفٝني1 ٚيفت ايسنتٛض ايؿُطاْٞ إىل إٔ 

ؿاضنني يف َعػهط اـس١َ أعُاهلا يف َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١ َٓص اإلثٓني املاعٞ، َؿريًا إىل أْ٘ مت اختٝاض ايهؿافني امل

 .ايعا١َ ؿر ٖصا ايعاّ ٚفل َعاٜري قسز٠
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 وكٍم انذاخهٍت ٌتفقذ يشكض انقٍبدة وانغٍطشة أليٍ انحح

 

ايتك٢ صاسب ايػُٛ ا٭َري َٓضٛض بٔ قُس ٚنٌٝ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ يؿ٪ٕٚ املٓاطل، أَؼ، مبسٜط ا٭َٔ ايعاّ ايفطٜل عجُإ بٔ ْاصط 

ٚاطًع مسٛٙ خ٬ٍ ايعٜاض٠ ع٢ً املطنع اإلع٬َٞ َٚطنع ايكٝاز٠  . قاّ بٗا مسٛٙ ملكط ا٭َٔ ايعاّ يف ٢َٓاحملطز أثٓا٤ ايعٜاض٠ اييت

عكب شيو عكس  .ٚايػٝطط٠ ٭َٔ اؿر، ٚاغتُع مسٛٙ إىل ؾطح ٚاٍف عٔ املطنع َٚا وتٜٛ٘ َٔ ػٗـٝعات ٚأبطظ اـسَات اييت ٜكسَٗا

َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، تفكس َسٜط ا٭َٔ  .قا٥س قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبس ايععٜع ايضٛيٞ ادتُاعا سغطٙ عسز َٔ قٛات أَٔ اؿر ٜتكسَِٗ

ايعاّ ايفطٜل عجُإ احملطز، أَؼ، َكط ايكٛات املػاْس٠ ملٓػٛبٞ ٚظاضتٞ ايسفاع ٚاؿطؽ ايٛطين املؿاضن١ يف اؿر، عُٔ اؾ٫ٛت 

ٚايتك٢ ايفطٜل احملطز خ٬ٍ اؾٛي١ اييت ضافك٘ فٝٗا  .ر هلصا ايعاّاييت ٜكّٛ بٗا ملدتًف قٝازات قٛات أَٔ اؿر املؿاضن١ يف أعُاٍ اؿ

عسز َٔ قٝازات قٛات أَٔ اؿر، بايكٝازات ا٭١َٝٓ، ٚاغتُع يؿطح ٚاف جملٌُ ا٭زا٤ ٚاملٗاّ َٔ اؾٗات املػاْس٠ يف ق٠ٛ ٚظاض٠ ايسفاع 

ٚأث٢ٓ ايفطٜل احملطز ع٢ً ايسٚض ايصٟ ٜكّٛ ب٘ َٓػٛبٛ ٚظاضتٞ ايسفاع ٚاؿطؽ  .ٚاؿطؽ ايٛطين املؿاضن١ يف ١َُٗ اؿر ٖصا ايعاّ

 .ايٛطين يف خس١َ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ، ٚسجِٗ ع٢ً َعٜس َٔ اؾٗس ٚايعطا٤ يًتػٌٗٝ ع٢ً اؿذاز
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 وصٌش انصحت: ال حبالث وببئٍت بٍٍ انحدبج

 

ض٠ مل تػذٌ أٟ ساي١ ٚبا١ٝ٥ بني سذاز بٝت اهلل اؿطاّ َٓص بس٤ تٛافسِٖ أنس ٚظٜط ايضش١ املٗٓسؽ خايس بٔ عبسايععٜع ايفاحل إٔ ايٛظا

ٚظٜط ايضش١ ايكطاضات اييت أصسضٖا خازّ اؿطَني ايؿطٜفني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع، ٫غُٝا تًو  ٚمثٔ .إىل املًُه١ ست٢ اٯٕ

ايكاع١ٝ بسعِ أغط ايؿٗسا٤ ٚاملضابني يف سازخ ٚقٛع ايطافع١ باؿطّ املهٞ ايؿطٜف، ٚاصفا ٖصٙ ايكطاضات بـ)اؿه١ُٝ ٚاإلْػا١ْٝ( 

١ٓ عٝٛف ايطمحٔ، ٚزيٌ ايفاحل ع٢ً شيو بعٜاض٠ املًو غًُإ ٚمسٛ ٚيٞ عٗسٙ ٚمسٛ اييت ت٪نس َس٣ سطظ ايكٝاز٠ ع٢ً ضاس١ ٚطُأْٝ

 .ٚيٞ ٚيٞ ايعٗس ملضابٞ اؿازخ ٚا٫ط٦ُٓإ ع٢ً سا٫تِٗ ٚايتٛدٝ٘ بتٛفري مجٝع اإلَهاْٝات يتٛفري غبٌ ع٬دِٗ ٚضاستِٗ

ايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ بهٌ صطا١َ ملٓع زخٍٛ ا٭َطاض ٚيفت إىل إٔ ايٛظاض٠ تطبل ناف١ ا٫ؾرتاطات ايضش١ٝ يف َٓافص ايسخٍٛ اؾ١ٜٛ ٚ

ايٛبا١ٝ٥ ٚمحا١ٜ اؿذاز َٔ اإلصاب١ بأٟ َطض َعس، نُا تكسّ ايٛظاض٠ خسَاتٗا ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ يغٝٛف ايطمحٔ يف َطانعٖا 

١َ ايؿطم ا٭ٚغط نٛضْٚا ٚتططم ايٛظٜط يًٛعع اؿايٞ ملت٬ظ .ايضش١ٝ َٚػتؿفٝاتٗا املتكس١َ مبا يف شيو ايعًُٝات اؾطاس١ٝ ايهرب٣

ٚاغتعسازات ايٛظاض٠ ٫ستٛا٥٘ َٚٓع ٚصٛي٘ يًشذاز، َغٝفا أْ٘ بسأ ا٫ضتفاع يف تػذٌٝ سا٫ت فريٚؽ نٛضْٚا يف بسا١ٜ ؾٗط أغػطؼ 

يف ؾٗط أغػطؼ غذٌ َا »ٚشيو بػبب ايتفؿٞ ايصٟ سسخ يف َػتؿف٢ َس١ٜٓ املًو عبسايععٜع ايطب١ٝ يف اؿطؽ ايٛطين، ٚقاٍ 

ساي١ ٚنإ َععُٗا شات ع٬ق١ بٗصا ايتفؿٞ ٚقضٛض٠ يف ايطٜاض، نُا ؾٗس عسز اؿا٫ت املطتبط١ بايتفؿٞ  199فُٛع٘ 

 49انفاعا َططزا يف ا٭غابٝع املاع١ٝ، فإشا ْعطْا إىل اؿا٫ت امل١َٛٓ يف املػتؿفٝات فكس بًػت يف َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتفؿٞ مٛ 

ٚبني إٔ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ غبع سا٫ت، ناْت  «.ساي١ ٖصا ايّٝٛ 19نفض عسز املَٓٛني إىل ساي١ َٚع ايتٓاقط يف اؿا٫ت اؾسٜس٠ ا

َطتبط١ باؿا٫ت اييت غذًت يف ايطٜاض يف َععُٗا، ٚعًُت ايٛظاض٠ ع٢ً ْكٌ اؿا٫ت اييت ٜػُح ٚععٗا ايضشٞ إىل خاضز املس١ٜٓ 

ٚأؾاض إىل إٔ َػتؿفٝات  . ُس أٟ سا٫ت نٛضْٚا بني اؿذاز ست٢ اٯٕاملٓٛض٠ بعٝسا عٔ َٓاطل اؿر، َبٝٓا أْ٘ مل تػذٌ ٚهلل اؿ

َه١ ٚاملس١ٜٓ ٚاملؿاعط املكسغ١ مت ػٗٝعٖا يًتعاٌَ َع اؿا٫ت املؿتب١ٗ، ٚمت تٛفري أزٚات اؿُا١ٜ ايؿدض١ٝ ٚغطف ايععٍ ايتٓفػٞ يف 

ض٠ ايعا١َ يًع٬قات ٚاإلع٬ّ ٚايع٬قات ايسٚي١ٝ بايٛظاض٠ َٔ دٗت٘ أٚعح املتشسخ ايطمسٞ يٛظاض٠ ايضش١ َٚسٜط اإلزا .ناف١ املػتؿفٝات

َػتؿفٝات فٗع٠ بأسسخ ايتذٗٝعات، إعاف١ ٭نجط َٔ  5فٝضٌ ايعٖطاْٞ، إٔ فُٛع املػتؿفٝات ايتابع١ يًٛظاض٠ مب٢ٓ ٚعطفات 

ا٤ املؿاعط مب٢ٓ ٚعطفات َطنعا صشٝا َٔ كتًف ايف٦ات، َٓٗا ايُٓٛشدٞ ف١٦ )أ( َٚٓٗا ف١٦ )ب( ٚف١٦ )ز( تٓتؿط يف أضد 959

 .َٚعزيف١، يتكسِٜ اـس١َ ايطب١ٝ ؾُٝع اؿذاز يف َٛاقعِٗ زٕٚ اؿاد١ يف غايب ا٭ٚقات يٓكٌ اؿاز املطٜض إىل أٟ َػتؿف٢
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 ششكت نخذيت حدبج انذاخم «202»

 

عبسايطمحٔ بٔ عًٞ  ٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر املػاعس يؿ٪ٕٚ اؿذاز ٚاملهًف مبٗاّ فطع ايٛظاض٠ مبه١ املهط١َ« عهاظ»أنس يـ 

ؾطن١ زخًت يف بطْاَر اؿر ايعاّ،  595ايٓفٝعٞ، إٔ ايؿطنات املضطح هلا بتكسِٜ اـس١َ ؿذاز ايساخٌ ٖصا ايعاّ بًػت مٛ 

ٖـ، ٚسطٜض١ ع٢ً ايتٛغع فٝ٘ 9131/9133ٖـ ٚيف عاّ 9139ٚاملدفض، ٚاملٝػط1 ٚأٚعح إٔ ايٛظاض٠ تطبل بطْاَر اؿر املدفض َٔ عاّ 

١ٓٝ، بعس إٔ سكل يف ايعاّ املاعٞ ايٓتا٥ر املطد٠ٛ َٓ٘ ْتٝذ١ يًرباَر اـس١َٝ ايصٟ تتٛفط فٝ٘ ٚا٭غعاض املعكٛي١ ٚاحملسٚز٠، بغٛابط َع

 ..أيف ساز ٖصا ايعاّ 29أيف إىل مٛ  96َؿريا إىل أْ٘ ْتٝذ١ اإلقباٍ ايؿسٜس ع٢ً اؿر املدفض ٚاملٝػط مت ظٜاز٠ ْػب اؿر عربٙ َٔ 
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 وسة يٍبِ ببنًشبعشأنف د 49إَدبص 

 

أْؿأت ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ، ممج١ً يف اإلزاض٠ املطنع١ٜ يًُؿطٚعات ايتطٜٛط١ٜ، غطف١ عًُٝات َطنع١ٜ مبكط ايٛظاض٠ مبؿعط 

عطاٍ ٢َٓ ملتابع١ أعُاٍ تؿػٌٝ ٚصٝا١ْ َؿطٚع َٓؿأ٠ اؾُطات ٚقطاض املؿاعط ٚقط١ َعاؾ١ ْفاٜات ايصبح ٚزٚضات املٝاٙ ٚإص٬ح أٟ أ

َفاد١٦ قس ؼسخ يف َؿاضٜع ايٛظاض٠ خ٬ٍ َٛغِ اؿر1 ٚأٚعشت اإلزاض٠ املطنع١ٜ يًُؿطٚعات ايتطٜٛط١ٜ بٛظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايبًس١ٜ 

أيف زٚض٠ َٝاٙ باملؿاعط املكسغ١ يف  33ٚايكط١ٜٚ إٔ غطف١ ايعًُٝات املطنع١ٜ باملؿاعط تتابع تؿػٌٝ املطس١ً ايطابع١ َٔ َؿطٚع إْؿا٤ 

أيف زٚض٠ َٝاٙ َٓٗا قبٌ بس٤ َٛغِ اؿر ٖصا ايعاّ ٚتأَني ناف١ قطع ايػٝاض يف مجٝع  56، ٚعطفات، ٚاييت مت إلاظ ٢َٓ، َٚعزيف١

ٚبٝٓت إٔ اإلزاض٠ اعتُست آي١ٝ زقٝك١، يتًكٞ أٟ ب٬غات عٔ ٚدٛز أعطاٍ  .املػتٛزعات اـاص١ بايٛظاض٠ يف ايعاص١ُ املكسغ١ ٚاملؿاعط

طٚع قطاض املؿاعط، أٚ قط١ َعاؾ١ ْفاٜات ايصبح ٚغريٖا َٔ املؿطٚعات ٚاملطافل ايبًس١ٜ ع٢ً َساض طاض١٥ يف َٓؿأ٠ اؾُطات أٚ َؿ

 .ايػاع١ ٚتٛدٝ٘ فُٛعات ايضٝا١ْ املٝسا١ْٝ إلص٬سٗا يف أغطع ٚقت ممهٔ
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