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 طالئغ حدبج يصز حصم إنٗ انًذُٚت انًُٕرة

 
 املد١ٜٓ املٓٛز٠ -عبدايسسِٝ اؿدادٟ 

 03/09/2015اـُٝظ 

 

اضتكبٌ ز٥ٝظ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ سامت دعؿس بايٞ ط٥٬ع سذاز 

مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ َطا٤ أَظ مبكس ضهِٓٗ باملٓطك١ املسنص١ٜ 

َٔ ا٭عكا٤ ا٭د٤٫ سٝح نإ ٚؾد اؿذاز املؿسٜني  عكٛز عدد

ٚؾٛز ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاؾ٬ت قدَت هلِ « املد١ٜٓ«ايرٜٔ ٚؾًٛا يـ

َٝاٙ شَصّ َع سبات ايتُس ٚباقات ايٛزد تسسًٝبا بكٝٛف ايسمحٔ سذاز 

بٝت اهلل اؿساّ ٚشٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أؾكٌ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ٚعرب 

تِٗ بايٛؾٍٛ يًدٜاز املكدض١ ٚبٗرا اؿذاز ايهساّ عٔ ضعاد

 ا٫ضتكباٍ ايػري َطتػسب ع٢ً أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ أسؿاد املٗادسٜٔ ٚا٭ْؿاز. ٚأعسب سامت بايٞ عٔ سسف امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ع٢ً

ب١ٝ ِٖ بني أًِٖٗ اضتكباٍ اؿذاز ايهساّ ٚتكدِٜ خدَاتٗا هلِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ َبًٝٓا إٔ اؿذاز ايهساّ َٔ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعس

ٚذِٜٚٗ َعسًبا عٔ غهسٙ ملهتب غ٪ٕٚ سذاز َؿس ع٢ً ايتٓعِٝ اؾٝد ٚايتٓطٝل املطتُس َع ا٭د٤٫ يساس١ اؿذاز َٓر قدَِٚٗ 

يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚست٢ َػادزتٗا ٖرا َٚا شايت ط٥٬ع اؿذاز املؿسٜني تتٛاؾٌ ًَٜٛٝا ع٢ً َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ. َٔ 

٘ قاٍ ايًٛا٤ بٗذت ز٥ٝظ ٚؾد سذاز َؿس: قدَٓا ٭دا٤ ؾسٜك١ اؿر ٚشٜاز٠ املطذد ايٓبٟٛ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ دٗت

ٚضًِ، ٚقد ْٛٙ ايًٛا٤ باـدَات اؾ١ًًٝ اييت تٛؾسٖا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني َٔ خ٬ٍ املػسٚعات ٚاـدَات اييت تكدَٗا 

ٚاييت تعهظ اٖتُاّ ٖرا ايبًد عذاز بٝت اهلل ٚشٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً ناؾ١ أدٓاضِٗ ٚذيو بتٛؾري ـد١َ اؿذاز املؿسٜني 

ايتذٗٝصات اي٬ش١َ ٚايدٚز املٓاضب١ ٚامل٪ضطات ٚاهل٦ٝات املتدؿؿ١ يف خد١َ اؿذاز ٚقاٍ: أغهس ايكا٥ُني ع٢ً أعُاٍ اؿر باملد١ٜٓ 

يٮد٤٫ ع٢ً سطٔ ا٫ضتكباٍ ٚايرتسٝب باؿذاز ايرٟ ٖٛ قٌ تكدٜس ٚاسرتاّ اؾُٝع ٖٚرا  املٓٛز٠ َٚٓٗا ٚشاز٠ اؿر ٚامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ

ع٢ً  -حيؿع٘ اهلل-ايرٟ حيسف  يٝظ مبطتػسب ع٢ً غعب ايطعٛد١ٜ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص

 .زاس١ اؿذٝر ٚشٚاز َطذد ْبٝ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ضًِ
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ٔحٕخٛٓبث أيٛز انًذُٚت ححزكُب نأليبو« يظخًزة» ببنٙ: ػدهت انخطٕٚز  

 انخذيبث ٔحًٛش األداء ٔحًُٛت انًٕارد يٍ أٔنٕٚبث يؤطظت األدالء

 
 املد١ٜٓ املٓٛز٠ -شاٖد ؾادم غؼ 

 03/09/2015اـُٝظ 
 

أند ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

١ُ َع ناؾ١ اؾٗات سامت بٔ دعؿس بايٞ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ َتٓاغ

ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٫ؾتا إىل إٔ ايتطٜٛس املطتُس ٚمتٝص 

ا٭دا٤ ٚايسغب١ ؾ٢ شٜاد٠ دخ٫ٛت امل٪ضط١ متجٌ أبسش ا٭ٚيٜٛات، 

إْٓا ْعٌُ ٚؾل تٛدٝٗات أَري «: املد١ٜٓ»ٚأقاف يف سٛازٙ َع 

املد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ 

تطٜٛس اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ ٚأ٫ تكـ عذ١ً ايتطٜٛسعٓد سد َعني ؾهٌ عاّ ٫ بد َٔ ٚدٛد َطتذدات  ٚاييت تسنص ع٢ً

 .تطِٗ يف زاس١ اؿاز ايهسِٜ َػدًدا ع٢ً أ١ُٖٝ إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ٭بٓا٤ ٖرا ايٛطٔ يف ايعٌُ بامل٪ضط١ ـد١َ اؿذاز ايهساّ

  تٛدٝٗات ا٭َري

باضتكباٍ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َاٖٞ تػسَّف فًظ اإلداز٠ اؾدٜد 

 أبسش تٛدٝٗات مسٛٙ ايهسِٜ يهِ ٚيًُذًظ؟

سؿع٘ اهلل  -تأخر خد١َ قٝٛف ايسمحٔ شٚاز َطذد زضٛي٘ ايهسِٜ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أٚي١ٜٛ قؿ٣ٛ عٓد مسٛ أَري املٓطك١  *

١ًٖٝ يٮد٤٫ اْط٬ًقا َٔ دٚزٖا يف خد١َ اؿذاز ايهساّ هلا خؿٛؾ١ٝ عٓد مسٛٙ ايهسِٜ ٚدا٤ اضتكباي٘ زعاٙ اهلل ٚامل٪ضط١ ا٭ -

٭عكا٤ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ عٔ ايدٚز٠ اؿاي١ٝ يت٦ٓٗتِٗ بايجك١ اييت َٓشت هلِ، ٚتكدٜس مسٛٙ ايهسِٜ يدٚز امل٪ضط١ يف خد١َ قٝٛف 

يف فًظ اإلداز٠. أَا عٔ تٛدٝٗات مسٛٙ ايهسِٜ ؾرتنصت ع٢ً ايعٌُ يتطٜٛس اـدَات املكد١َ ايسمحٔ ٖٚٛ تكدٜس ْتػسف ْٚعتص ب٘ 

يكٝٛف ايسمحٔ ٚإٔ ٫ تكـ عذ١ً ايتطٜٛس عٓد سد َعني ؾهٌ عاّ ٫ بد َٔ ٚدٛد َطتذدات تطِٗ يف زاس١ اؿاز ايهسِٜ َ٪نًدا 

ٌُ بامل٪ضط١ ـد١َ اؿذاز ايهساّ، ٚاضتػعاز ايدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘ ع٢ً أ١ُٖٝ إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ٭بٓا٤ ٖرا ايٛطٔ يف ايع -زعاٙ اهلل-

 .امل٪ضط١ ٚتطبٝل ناؾ١ ايتٛدٝٗات اـاؾ١ باـدَات اييت تكدَٗا امل٪ضط١ يكٝٛف ايسمحٔ

  ايٓعاّ ايؿسدٟ

ٜػهٌ يهِ  خكتِ ٚأعكا٤ فًطهِ أٍٚ اْتدابات ؾسد١ٜ بعد إٔ ناْت بٓعاّ ايكٛا٥ِ أ٫ تس٣ إٔ ْعاّ ا٫ْتدابات ايؿسد١ٜ *

 ؾعٛب١ يف تٛاؾل بساَر ا٭عكا٤ َع بعكٗا؟

 امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ػُع أبٓا٤ ١َٓٗ ٚاسد٠ ٖٚٞ ١َٓٗ عسٜك١ تٛاتست َٔ اٯبا٤ ٚا٭دداد ست٢ ّٜٛ ايٓاع ٖرا ٖٚٞ طا٥ؿ١ )ا٭د٤٫(، •

ٛ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚزعاٜتِٗ ٚتٛؾري ٚجيُع ٖرٙ ايطا٥ؿ١ ٖدف ٚاسد ٜٓبجل ٖرا اهلدف َٔ سسف سهَٛتٓا ايسغٝد٠ زعاٖا اهلل ٖٚ

ناؾ١ ضبٌ ايساس١ هلِ، أقـ إىل ذيو إٔ مجٝع ا٭عكا٤ يف اجملًظ اؾدٜد تكسًٜبا َٔ أبٓا٤ دٌٝ ٚاسد نٌ ذيو جيعٌ َٔ دَر بساَر 

بسْافا ا٭عكا٤ َطأي١ يٝطت بتًو ايؿعٛب١ بٌ ع٢ً ايعهظ أزاٖا َجُس٠ نْٛٗا تعهظ أؾهاًزا ٚز٣٩ كتًؿ١ مما جيعًٗا تٓتر 
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َٛسًدا يًُذًظ جيُع أؾكٌ َا طسح َٔ بساَر ايص٤٬َ أعكا٤ اجملًظ ٚقد مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يدزاض١ مجٝع ايرباَر ٚخسدت بربْاَر 

عاّ يًُذًظ حيدد بدق١ ا٭ٖداف ٚآيٝات ايعٌُ َٚساسٌ ايتٓؿٝر بػهٌ عًُٞ َٚتٛاشٕ ٚسؿٌ ايربْاَر ع٢ً َٛاؾك١ اجملًظ باإلمجاع 

 .ا٭ٚىل، ْٚدعٛ اهلل إٔ ٜٛؾكٓا يتٓؿٝر ايربْاَر ع٢ً مجٝع َساسً٘ ؾُٝا خيدّ اؿاز ايهسِٜ ٚاملطاِٖٚداٍز تٓؿٝر َساسً٘ 

  ايديٌٝ ٚايدي١ًٝ

 ٔ أنجس املًؿات اييت تػػٌ املطاِٖ )ايديٌٝ ٚايدي١ًٝ( ٖٞ ت١ُٝٓ َٛازد دخٌ امل٪ضط١ َاذا أعددمت هلرا املًـ؟َ **

٭ٚيٜٛات اييت َٔ خ٬هلا تطتطٝع إٔ تطٛز خدَاتٗا ٚمتٝص أدا٥ٗا ؾكًًا عٔ شٜاد٠ املسدٚد ٫ غو إٔ ت١ُٝٓ َٛازد أٟ َ٪ضط١ ٖٞ َٔ ا •

املادٟ يًُطاُٖني ٖٚٛ َا ٚقع٘ فًظ اإلداز٠ نٗدف اضرتاتٝذٞ ٚسدد ي٘ أٖداؾا َسس١ًٝ ٚآيٝات تكُٔ بإذٕ اهلل ؼكٝل اهلدف 

 .بػهٌ َتٛاٍش َع تطٜٛس اـد١َ ٚاضتجُاز ايعا٥د يًُطاُٖني

  ٚآيٝات َساسٌ

 ٜسغب املطاُٖٕٛ يف ا٫ط٬ع ع٢ً ٖرٙ املساسٌ ٚاٯيٝات، نٝـ ايطبٌٝ إىل ذيو؟**

اؿدٜح يف ٖرا املٛقٛع ٜطٍٛ ٚي٘ تػعبات نجري٠ ٚيهٔ ضأساٍٚ إٔ أتطسم يًدطٛط ايعسٜك١ اييت ٜتكح َٔ خ٬هلا يًُطاِٖ عٔ  •

إىل ؼكٝل اهلدف ايس٥ٝظ ٖٚٛ شٜاد٠ ايدخٌ عرب ؼكٝل ث٬ث١ خطط امل٪ضط١ ايتطٜٛس١ٜ يف ٖرا اجملاٍ، سٝح ٜطع٢ فًظ اإلداز٠ 

 :أٖداف ؾسع١ٝ َٓٗا

زؾع ايعا٥د َٔ ا٫ضتجُاز ٚذيو با٫ضتجُاز ا٭َجٌ يٮؾٍٛ ايعكاز١ٜ املًُٛن١ يًُ٪ضط١ ٖرا َٔ داْب َٚٔ داْب آخس إْػا٤ إداز٠  *

 .ُ٪ضط١ عٛا٥د َاد١ٜ تتٛاؾل َع ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝاتخاؾ١ با٫ضتجُاز يًبشح عٔ ؾسف اضتجُاز١ٜ ددٜد٠ ٚعكد غسانات ؼكل يً

اضتجُاز ع٬قات امل٪ضط١ بتكدِٜ خدَات إقاؾ١ٝ يًشذاز ايهساّ ٜتشكل َٔ خ٬هلا تكدِٜ خد١َ ممٝص٠ يًشاز ايهسِٜ باإلقاؾ١  *

 .يدخٌ َادٟ أنرب يًُ٪ضط١

ٛد٠ ٚض١َ٬ ايتػػٌٝ َجٌ )ايدعا١ٜ ٚاإلع٬ٕ، ايدزاضات تسغٝد ا٫ْؿام بايتدؿٝض املسسًٞ ملٝصا١ْٝ بعض ايبٓٛد مبا ٫ ٜ٪ثس ع٢ً د *

 ٚا٫ضتػازات، املطبٛعات ٚا٭دٚات املهتب١ٝ، اهلاتـ، ؾٝا١ْ ٚإؾ٬ح املتؿسقات املتٓٛع١

 ز٣٩ ٖٚٝه١ً

ضطات ٬ٜسغ إٔ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ مل تتذ٘ يًعٌُ امل٪ضطاتٞ ايهاٌَ زغِ ؾدٚز قساز فًظ ايٛشزا٤ ايكاقٞ بتجبٝت َ٪ **

 أزباب ايطٛا٥ـ ٚزؾع ايؿؿ١ ايتذسٜب١ٝ عٓٗا، ٌٖ جملًطهِ ز٣٩ ٖٚٝه١ً ددٜد٠ يًتشٍٛ يًعٌُ امل٪ضطٞ ايهاٌَ؟

َٔ املعًّٛ إٔ مل٪ضطات أزباب ايطٛا٥ـ خؿٛؾ١ٝ نْٛٗا تكدّ خدَاتٗا يكٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد اؿبٝب  *

ؿ١ ايتذسٜب١ٝ هلرٙ امل٪ضطات اضتُست يؿرت٠ ط١ًٜٛ مما ٜتطًب ايهجري َٔ اؿسف ٚايٛقت املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، نُا إٔ ايؿ

يًتشٍٛ ايهاٌَ يًعٌُ امل٪ضطاتٞ ٜٚتِ ذيو ع٢ً َساسٌ عٝح ْكُٔ عدّ اإلخ٬ٍ أٚ ايتكؿري بأٟ خد١َ تكدّ يًشاز ايهسِٜ، ٚقد 

ذ بعض ا٫دسا٤ات يف ٖرا ايػإٔ، أَا عٔ ز١ٜ٩ اجملًظ اؾدٜد بدأ اجملًظ ايطابل بس٥اض١ ضعاد٠ ايدنتٛز ٜٛضـ بٔ أمحد سٛاي١ باؽا

ؾكد بدأ اجملًظ بايؿعٌ بٛقع خطط ٚبساَر َتها١ًَ تٗدف يًعٌُ ٚؾل َٓٗر َ٪ضطٞ حيكل ايتُٝص املطتُس، َٚٔ أبسش ٬ََح ٖرٙ 

ايرباَر ايتػػ١ًٝٝ املعتُد٠ َٔ اـطط ايؿؿٌ بني اإلداز٠ ٚاملًه١ٝ َٔ خ٬ٍ إْػا٤ دٗاش تٓؿٝرٟ ٜعٌُ ٚؾل اـطط ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ٚ

فًظ اإلداز٠ نُا ٚقعت اـطط آيٝات ٚبساَر تكُٔ ايتطٜٛس ٚايتشطني املطتُس إلدسا٤ات ايعٌُ باإلقاؾ١ ملساعا٠ تٛؾري ب١٦ٝ عٌُ 

ز يف ٖرا َجاي١ٝ تًيب َتطًبات ايتػػٌٝ املتُٝص ٚتهٕٛ داذب١ ٚقؿص٠ يًعاًَني، نُا إٔ امل٪ضط١ يف اْتعاز ايتٛدٝٗات اييت تؿد

 .اـؿٛف

  ع٬ق١ َتٓاغ١ُ
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طبٝع١ عٌُ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ي٘ ايهجري َٔ ايع٬قات املتػابه١ َا بني َتًٍل يًدد١َ ٚدٗات إغساؾ١ٝ ٚأخس٣ تػسٜع١ٝ  -

 َٚطاُٖني ؾكًًا عٔ اؾٗات اييت تػازنهِ يف تكدِٜ خدَاتهِ نٝـ تٓعسٕٚ يػهٌ ايع٬ق١ َع ٖرٙ اؾٗات؟

اإلداز٠ يتشكٝل ع٬ق١ َتُٝص٠ َع مجٝع اؾٗات ذات ايع٬ق١ باـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خ٬ٍ ايتٓطٝل  ْطع٢ يف فًظ •

  ٚإعداد ٚزؽ عٌُ ٚادتُاعات ٚبساَر عٌُ تًيب َتطًبات ٚتطًعات أؾشاب ايع٬ق١ مبا ٜتذاٚش تٛقعاتِٗ

  قاٚز ٚادتُاعات

 ات َع ز٩ضا٤ َهاتب غ٪ٕٚ اؿذاز َا ٖٞ أبسش قاٚز ٖرٙ ا٫دتُاعات؟٬ٜسغ املتابع أْهِ عكدمت ايعدٜد َٔ ا٫دتُاع *

تعكد امل٪ضط١ ادتُاعات ض١ٜٛٓ َع ز٩ضا٤ َهاتب غ٪ٕٚ اؿذاز يف ؾرت٠ تٛاؾد ٖ٪٤٫ املط٪ٚيني يًًُُه١ يًكا٤ َعايٞ ايٛشٜس  **

د٤٫، ٚسٝح إٔ امل٪ضط١ ؽدّ نٌ سذاز اـازز َٚٓع١َٛ اـد١َ ايٛاقع١ يف ايٓطام اإلغسايف يٛشاز٠ اؿر َٚٓٗا امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮ

ؾٝكع ع٢ً عاتكٗا َط٪ٚي١ٝ ايتٓطٝل َع مجٝع َهاتب غ٪ٕٚ اؿذاز َٔ كتًـ دٍٚ ايعامل ٚتتكُٔ ٖرٙ ا٫دتُاعات ايتعسٜـ 

ات املػرتن١ بايتعًُٝات ٚا٭ْع١ُ اييت جيب إٔ تساع٢ َٔ قبٌ ايطسؾني ٚاييت قد تطتذد بني ؾ١ٓٝ ٚأخس٣. ٚنريو اضتعساض املًشٛظ

 .يد٣ امل٪ضط١ َٚهتب غ٪ٕٚ اؿذاز عٔ املٛاضِ املٓؿس١َ يًٛؾٍٛ يًٗدف ا٭ضاضٞ ٖٚٛ تكدِٜ أؾكٌ اـدَات يًشذاز ايهساّ

  َسؾكًا 52

 َاذا عٔ اـدَات اييت تكدَٗا امل٪ضط١ يًشذاز ٖرا ايعاّ؟ *

 ص َٚهتب ٚإداز٠ ؾُٝا ٜبًؼ عدد ايعاًَني بامل٪ضط١ ( َسؾكا َا بني ٚسد٠ َٚسن52تكدّ امل٪ضط١ خدَاتٗا ٖرا ايعاّ َٔ خ٬ٍ) **

٫ٍ ؾرت٠ اؿر قساب١ ث٬ث١ آ٫ف َٛظـ َا بني دا٥ِ َٚٛمسٞ ٚؾست هلِ ناؾ١ ا٫َهاْٝات ايتك١ٝٓ ٚاملعسؾ١ٝ ٚؾل خط١ تػػ١ًٝٝ دقٝك١ 

١ٓ املٓٛز٠ ٚست٢ َػادزتِٗ بط١َ٬ ْطع٢ َٔ خ٬هلا يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات املُه١ٓ يكٝٛف ايسمحٔ ٚزعاٜتِٗ َٔ سني قدَِٚٗ إىل املدٜ

اهلل نُا إٔ امل٪ضط١ ت٪دٟ ايٛادبات ٚاملط٪ٚيٝات املٓاط١ بٗا مٛ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ غطٛات عٌُ تبدأ َٔ 

ٌ اؿر أٚ إىل ا٫ضتكباٍ ٚاإلضهإ َٚتابع١ أسٛاٍ اؿذاز أثٓا٤ ؾرت٠ ٚدٛدِٖ يف املد١ٜٓ َٚطاعدتِٗ ست٢ َػادزتِٗ إىل َه١ قب

ا أٚطاِْٗ بعد اؿر، ٚيهٌ عكٛ فًظ إداز٠ َٗاّ َٚط٪ٚيٝات تتٓٛع اْط٬ًقا َٔ ايكسازات ايٛشاز١ٜ ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تعدٖ

  .ٚشاز٠ اؿر
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حصم انًذُٚت انًُٕرة طالئغ حدبج يصز  
 

 :قؿاف َسٚإ - املٓٛز٠ املد١ٜٓ

بدأت ط٥٬ع اؿذاز َٔ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ تؿٌ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚنإ يف اضتكباهلِ عٓد َكس ضهِٓٗ باملٓطك١ املسنص١ٜ ز٥ٝظ 

فًظ اإلداز٠ سامت بٔ دعؿس بايٞ ٚعدد َٔ أعكا٤ اجملًظ ٚٚؾد 

َٔ َهتب غ٪ٕٚ اؿذاز املؿسٜني بس٥اض١ ايًٛا٤ بٗذت ٚؾٛز ْصٍٚ 

ِ َٝاٙ شَصّ ٚمتٛز ٚٚزٚد املد١ٜٓ اؿذاز َٔ اؿاؾ٬ت قدَت هل

تسسٝبًا بكٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ 

عًٝ٘ أؾكٌ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ، ٚعرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بايٛؾٍٛ 

يًدٜاز املكدض١ ٚبٗرا ا٫ضتكباٍ غري َطتػسب ع٢ً أبٓا٤ املد١ٜٓ 

 .املٓٛز٠

١ٝ يٮد٤٫ ع٢ً اضتكباٍ اؿذاز ٚتكدِٜ خدَاتٗا هلِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘، َبًٝٓا إٔ اؿذاز َٔ دٗت٘ أند سامت بايٞ سسف امل٪ضط١ ا٭ًٖ

َٔ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ِٖ بني أًِٖٗ ٚذِٜٚٗ َعسبًا عٔ غهسٙ ملهتب غ٪ٕٚ سذاز َؿس ع٢ً ايتٓعِٝ اؾٝد ٚايتٓطٝل املطتُس َع 

 .هللا٭د٤٫ يساس١ اؿذاز َٓر قدَِٚٗ يًُد١ٜٓ ٚست٢ َػادزتِٗ عؿغ ا
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 بكبء ٔديٕع فزًحب ببنٕصٕل إنٗ طٛبت

 

 ّ 19:46:57    02/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) ايدٜٚين عبداجملٝد

 

َدٜس ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ عبد ايسمحٔ ايبٝذاٟٚ، إ ايعدد اإلمجايٞ يًشذاز ايرٜٔ ٚؾًٛا « عهاظ»أٚقح يـ

( خ٬ٍ ْؿظ ايؿرت٠ َٔ ايعاّ املاقٞ، َبٝٓا إ َطاز 414592سادا َكاز١ْ بـ ) 438874ًؼ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر َطًع غٗس ذٟ ايكعد٠ ب

 .( سادا143683ساز، ؾُٝا اضتكبٌ َطاز املًو عبدايعصٜص ظد٠ ) 292900ا٭َري قُد بٔ عبد ايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ 

 ٔتُس َٚا٤ شَصّ يف ؾاي١ ايٛؾٍٛ مبطاز ا٭َري قُد بإىل ذيو، اضتكبٌ أطؿاٍ املد١ٜٓ املٓٛز٠ سذاز اـازز بايٛزد ٚاي

 .عبد ايعصٜص ايدٚيٞ ؾباح أَظ، ؾُٝا اُْٗست دَٛع اؿذاز ؾسسا بصٜاز٠ َد١ٜٓ املؿطؿ٢ َٚطذدٙ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

بدأت ط٥٬ع اؿذاز َٔ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ تؿٌ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠. ٚنإ يف اضتكباهلِ عٓد َكس ضهِٓٗ يف املٓطك١ املسنص١ٜ عدد 

َٔ أعكا٤ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ٜتكدَِٗ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ سامت بٔ دعؿس بايٞ ٚٚؾد َٔ َهتب غ٪ٕٚ اؿذاز 

 .ذت، ٚؾٛز ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاؾ٬ت قدَت هلِ َٝاٙ شَصّ ٚمتٛز ٚٚزٚد املد١ٜٓ تسسٝبا بِٗ يف طٝب١ ايطٝب١املؿسٜني بس٥اض١ ايًٛا٤ بٗ

ٚعرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بايٛؾٍٛ إىل ٖرٙ ايدٜاز املكدض١، َ٪ندٜٔ إٔ َا ٚددٚٙ َٔ سؿا٠ٚ ٚسطٔ اضتكباٍ غري َطتػسب ع٢ً أبٓا٤ 

. َٔ دٗت٘، أند سامت بايٞ سسف امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ع٢ً اضتكباٍ اؿذاز ٚتكدِٜ أؾكٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ أسؿاد املٗادسٜٔ ٚا٭ْؿاز

اـدَات هلِ، َبٝٓا إٔ اؿذاز املؿسٜني ْصيٛا بني أًِٖٗ ٚذِٜٚٗ، َعسبا عٔ غهسٙ ملهتب غ٪ٕٚ سذاز َؿس ع٢ً ايتٓعِٝ اؾٝد 

 .د١ٜٓ املٓٛز٠ ٚست٢ َػادزتِٗٚايتٓطٝل املطتُس َع ا٭د٤٫ يساس١ اؿذاز َٓر قدَِٚٗ إىل امل
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 حؼشٚش انخؼبٌٔ بٍٛ يزكش٘ انٕثبئق ٔانًحفٕظبث بدبيؼت أو انقزٖ ٔٔسارة انحح

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  02ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  18َه١ املهس١َ 

 

عح َدٜس َسنص ايٛثا٥ل ٚاحملؿٛظات ظاَع١ أّ ايكس٣ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ايطًُٝاْٞ ايّٝٛ ، َع ؾسٜل ايعٌُ يتطٜٛس َسنص 

ايٛثا٥ل ٚاحملؿٛظات بٛشاز٠ اؿر بس٥اض١ ايدنتٛز زا٥د بٔ عبدايعصٜص اؿسقإ ايعدٜد َٔ املٛقٛعات ذات ا٫ٖتُاّ املػرتى ٚضبٌ 

 .ربات بني اؾاْبنيتعصٜص ايتعإٚ ٚتبادٍ اـ

  .ٚاضتُع ؾسٜل ايعٌُ إىل غسح عٔ تسَٝص اؾٗات ايداخ١ًٝ ٚآي١ٝ تطٜٛسٙ ٚأضظ إْػا٤ َكس ملسنص ايٛثا٥ل ٚاحملؿٛظات
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 ٔكٛم ٔسارة انحح نهُقم ٚزأص االخخًبع انظُٕ٘ نهًدهض انخُظٛقٙ نهُقم ببنزحالث انخزددٚت نحح ْذا انؼبو

 

 عٚا ّ 2015ضبتُرب 2املٛاؾل ٖـ 1436ذٚ ايكعد٠  18َه١ املهس١َ 

 

تسأع ٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿر يًٓكٌ ٚاملػازٜع ٚاملػاعس املكدض١ املهًـ ز٥ٝظ اجملًظ ايتٓطٝكٞ يًٓكٌ بايسس٬ت ايرتدد١ٜ ايدنتٛز قُد 

َٓطك١  إَاز٠ عكٛز أعكا٤اجملًظ املهٕٛ َٔ  بٔ ط٬ٍ مسطِ ايّٝٛ ا٫دتُاع ايطٟٓٛ يًُذًظ ايتٓطٝكٞ يًٓكٌ بايسس٬ت ايرتدد١ٜ 

ٚإداز٠ املسٚز ٚايدؾاع املدْٞ ٚإداز٠ ايطسم ٚايٓكٌ ٚأَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١  َه١ املهس١َ ٚاهل١٦ٝ ايعًٝا ملساقب١ ْكٌ اؿذاز ٚا٭َٔ ايعاّ 

َٚعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٭عاخ اؿر ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚأعكا٤ ايٓكٌ مب٪ضطات ايطٛاؾ١ ٚذيو بكاع١ ا٫دتُاعات 

  .بين ايٛشاز٠ بايػػ١مب

ْٚاقؼ اجملًظ اـطط ايتػػ١ًٝٝ مل٪ضطات ايطٛاؾ١ املٓدزد١ قُٔ َٓع١َٛ ايٓكٌ ايرتددٟ َٔ خ٬ٍ اضتعساض َٗاّ نٌ َ٪ضط١ ػاٙ 

مت إط٬ع اجملًظ ع٢ً َٛاؾك١ َعايٞ ٚشٜس اؿر يتشايـ أزبع١  املطاز املدؿـ هلا َٔ سٝح ايرتتٝب ٚا٫ضتعداد ٚايت١٦ٝٗ نُا 

) ساؾٌ ، زٚاسٌ املػاعس ، ا٭ْديظ ، زابط١ َه١( يٓكٌ سذاز َ٪ضط١ َطٛيف سذاز تسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚأَسٜها غسنات 

ٖـ ٚمت عسض كتؿس َٔ قبٌ َط٦ٍٛ ايتشايـ إلجيابٝات خط١ ايتشايـ هلرااملٛضِ َٚا ضٛف ٜٓتر 1436ٚأضرتايٝا ملٛضِ سر ٖراايعاّ 

٢ً عح ضًبٝات ايعاّ املٓؿسّ ٚاؿًٍٛ املكرتس١ يت٬ؾٝٗا ٚأند اجملتُعٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ شٜاد٠ ع٠ٚ٬ ع َٓٗا َٔ لاسات بإذٕ اهلل تعايٞ 

  .برٍ اؾٗٛد ٚتهاتؿٗا إللاح اـطط املطسٚس١
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 افخخبذ يؤحًز طب انطٕارئ نخطٕٚز انخذيبث انصحٛت بأقظبو انطٕارئ يغ يٕطى انحح

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  02ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  18ايطا٥ـ 

 

اؾتتح َطاعد َدٜس ايػ٦ٕٛ ايؿش١ٝ مبشاؾع١ ايطا٥ـ يًتدطٝط ٚايتطٜٛس ايدنتٛز محٝد ايطٛاط ايّٝٛ، ؾعايٝات َ٪متس طب ايطٛاز٨ 

ايطابع عػس بؿٓدم ايطا٥ـ اْرتنٓتٓٓتاٍ، ايرٟ ٜٓعُ٘ َطتػؿ٢ املًو عبدايعصٜص ايتدؿؿٞ بايطا٥ـ بايتعإٚ َع َطتػؿ٢ املًو 

عاخ بايسٜاض، عكٛز قٝادات َٚدزا٤ املطتػؿٝات بؿش١ ايطا٥ـ ٚاملدتؿني ٚاملُازضني ايؿشٝني ؾٝؿٌ ايتدؿؿٞ َٚسنص ا٭

ٚأٚقح َدٜس َطتػؿ٢ املًو عبدايعصٜص ايتدؿؿٞ ايدنتٛز   .ممازع ؾشٞ 800بٛشاز٠ ايؿش١ ايرٜٔ شاد عدد املطذًني ؾٝ٘ سادص 

ؿٞ ايطا٥ـ ٚؽؿؿٞ ايسٜاض ٚعصشت٘ فا٫ت كتًؿ١ َٔ ايتعإٚ ٖػاّ ايكسغٞ يف نًُت٘ إٔ امل٪متس ٜعد ْتاز تعإٚ قا٥ِ بني ؽؿ

قاقس  12ٜعٌ أبسشٖا إْػا٤ َهتب ايتعإٚ ايؿشٞ ـد١َ املسق٢ باحملاؾع١ َكٝؿا إىل إٔ امل٪متس ايرٟ ٜػازى ؾٝ٘ أنجس َٔ 

ايتٛؾٝات اييت ضتهٕٛ زاؾد  تٓاقؼ دًطات٘ ايعدٜد َٔ املٛاقٝع امل١ُٗ ٚاملطتذدات اؿدٜج١ يف طب ايطٛاز٨ ضٝدسز بايعدٜد َٔ

أيـ ساي١ خ٬ٍ  160ٚأند إٔ املطتػؿ٢ ايتدؿؿٞ بايطا٥ـ اضتكبًت طٛاز٥٘ َا ٜكسب َٔ  .عًُٞ َٚعسيف َِٗ يهٌ املتدؿؿني

ممازع ؾشٞ بني طبٝب ٚؾين ٚمتسٜض ٖٚٛ َا ٜعهظ  100ٖٚٛ َا اضتدع٢ شٜاد٠ ايهٛادز ايعا١ًَ بكطِ ايطٛاز٨ إىل  1435عاّ 

ٞ ؿهَٛتٓا ايسغٝد٠ ٚايتٛدٝٗات ٚايكسازات اييت تؿب يف َؿًش١ تطٜٛس اـدَات ايؿش١ٝ َٔ ٚشٜس ايؿش١ ٚإىل ايدعِ اؿهَٛ

َتابع١ ٚدٗد َدٜس ؾش١ ايطا٥ـ ايدنتٛز َعتٛم ايعؿُٝٞ َكدَا غهسٙ ؾُٝع ايعاًَني بامل٪متس قاقسٜٔ ٚغسنات زاع١ٝ داعٝا 

ٚبني ز٥ٝظ ايًذ١ٓ املٓع١ُ يًُ٪متس ٚايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ايدنتٛز قُد  .ٝادتٓا اؿه١ُٝإٔ ٜٓؿس اهلل دٓٛدْا ٚحيؿغ يٓا أَٓٓا ٚأَآْا ٚق

ايؿٝؿٞ إٔ امل٪متس ٜأتٞ يجُاز ٚدٛد خدَات ايتعإٚ ايؿشٞ ايرٟ ٜٓعِ ايعدٜد َٔ امل٪متسات ايطب١ٝ اـاؾ١ بطب ايطٛاز٨ ٚذيو يف 

ايطا٥ـ ٜٚٓاقؼ خ٬هلا احملاقسٜٔ َٔ َطتػؿ٢ املًو خايد  عد٠ َٓاطل باملًُه١ ٖٚا ٖٞ ايٓطد١ ايطابع١ عػس تطتكٝؿٗا قاؾع١

اؾاَعٞ بايسٜاض َطتذدات طب ايطٛاز٨ بكطُٝ٘ ايهباز ٚا٭طؿاٍ َٔ خ٬ٍ ايعدٜد َٔ احملاٚز َٔ تازٜذ طب ايطٛاز٨ باملًُه١ 

يطٛاط عٔ أ١ُٖٝ ٖرا امل٪متس ٚعرب َطاعد املدٜس يًتدطٝط ٚايتطٜٛس ايدنتٛز محٝد ا  .ٚايٓعس٠ املطتكب١ًٝ ٚايطُٛح هلرا ايتدؿـ

ايرٟ ٜبشح نٝؿ١ٝ اؿؿاظ ع٢ً ؾش١ اإلْطإ ٫ٚ تكتؿس خدَات ايطٛاز٨ ع٢ً املٓػآت ايؿش١ٝ ؾكط بٌ متتد ٭قطاّ ايطٛاز٨ 

مبطتػؿٝات ؾش١ ايطا٥ـ اييت ٚقعت َ٪خسا خط١ َتها١ًَ يدعِ دٗٛد ٚشاز٠ ايؿش١ يف سر ٖرا ايعاّ ٚخد١َ اؿذاز َٔ خ٬ٍ 

َٔ املسانص ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ ع٢ً َداز ايطاع١ مبدتًـ ايطسم إقاؾ١ يدعِ أقطاّ ايطٛاز٨ باملطتػؿٝات ٚإْػا٤ َسنص  تػػٌٝ ايعدٜد

طٛاز٨ َتهاٌَ ٚفٗص بايهٛادز ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايتذٗٝصات ٚايطٝازات اإلضعاؾ١ٝ يف َسنص ايبٗٝت١ ع٢ً طسٜل ايطٌٝ ، َ٪ندا ع٢ً 

ٚشاز٠ ايؿش١ ٚؾش١ ايطا٥ـ َٔ اٖتُاّ ٚتدزٜب بايهٛادز ايؿش١ٝ ٚايرٜٔ أِٖ قاٚز خطتٗا إٔ امل٪متس ٜأتٞ اَتدادا ملا تٛيٝ٘ 

اإلضرتاتٝذ١ٝ يتطٜٛس اـدَات ايؿش١ٝ َػٝدا مبا ٜكّٛ ب٘ َطتػؿ٢ املًو ؾٝؿٌ ايتدؿؿٞ بايسٜاض َٔ دعِ ايرباَر ايع١ًُٝ 

  .مل٪متس َٚ٪متس ايطب ايٛزاثٞ ا٭ضبٛع املٓؿسّ بايطا٥ـٚايتدزٜب١ٝ بهاؾ١ َٓاطل َٚدٕ ٚقاؾع١ املًُه١ ٖٚٛ َا تأند ٜعكد ٖرا ا

 .ضاع١ تدزٜب ؾشٞ َطتُس 16مما ٜرنس إٔ امل٪متس ٜعكد ٭ٍٚ َس٠ بايطا٥ـ َٚعتُد َٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًتدؿؿات ايؿش١ٝ بـ 
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 إدارة انؼًهٛبث بزئبطت انًظدذ انُبٕ٘ حبحث األػًبل ٔانخذيبث انًظخًزة ٔانًقذيت فٙ يٕطى انحح

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  02ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  18املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

عكدت إداز٠ ايعًُٝات بٛناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد 

ايٓبٟٛ ايّٝٛ ادتُاًعا تٓطٝكًٝا ؾاٖص١ٜ أعُاٍ اـدَات املطتُس٠ 

ٖـ ، مبػازن١ اإلدازات 1436ٚاملكد١َ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ٜٚأتٞ عكد  .س٥اض١ ٚق٠ٛ أَٔ املطذد ايٓبٟٛاملٝدا١ْٝ بٛناي١ اي

ٖرا ا٫دتُاع سطب تٛدٝٗات َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص 

تٓطٝل ٚايتهاٌَ بني ايطدٜظ َٚعايٞ ْا٥ب ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ عبداهلل ايؿاحل ، يًتطٜٛس ٚيً

ْٚاقؼ ا٫دتُاع أعُاٍ اـدَات باملطذد  .اؾٗات املدتًؿ١ يتكدِٜ أؾكٌ ٚأزق٢ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ َٔ شا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ

 ايٓبٟٛ ٚنٝؿ١ٝ ايعٌُ ع٢ً ؼطٝٓٗا َجٌ تٓعِٝ ايصٜاز٠ ٚعٌُ ا٫ستٝاط اي٬شّ يهٌ عٌُ خيدّ املطذد ايٓبٟٛ ٚعٌُ بسْاَر َٜٛٞ ملسؾل

 ا٫ستٝادات اـاؾ١ ٚدعِ ؾسق١ طٛاز٨ يٮعطاٍ ايؿ١ٝٓ ٚخاؾ١ املؿاعد ٚايط٬مل ٚاؿساض١ املطتُس٠ ؾُٝع املساؾل ٚتٛؾري اـدَات

َٔ د١ٗ أخس٣ اضتكبٌ ٚنٌٝ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايدنتٛز عًٞ بٔ ضًُٝإ ايعبٝد يف َهتب٘ بايٛناي١ ايّٝٛ ،  .

ٚأٚقح ايدنتٛز ايعبٝد خ٬ٍ ايًكا٤ إٔ  .ستٝاداتِٗ َٚكرتساتِٗ ٚا٫ٖتُاّ مبا ٜجسٟ خدَات ايٛناي١ ٚتطٜٛسٖااملسادعني ٚاضتُع إىل ا

اضتكباٍ املسادعني ٜأتٞ بعد تٛدٝٗات َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ 

د١َ قاؾدٟ ٚشا٥سٟ اؿسَني ايػسٜؿني ، ٚذيو با٫ضتُاع إىل املكرتسات ٚا٫ستٝادات عبدايعصٜص ايطدٜظ يتشكٝل نٌ َا َٔ غأْ٘ خ

اؾدٜس  .ٚا٫ٖتُاّ بٗا اييت تأتٞ يتشكٝل تطًعات ٠٫ٚ ا٭َس سؿعِٗ اهلل يتكدِٜ َا ٜعني شا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ يف أدا٥ِٗ يعبادتِٗ

َين َٛقح ؾٝ٘ اضتكباٍ أؾشاب املعايٞ ٚايؿك١ًٝ يًُسادعني ٚذيو بايرنس إٔ بسْاَر اضتكباٍ املسادعني ٜأتٞ بعد إعداد ددٍٚ ش

بايتٓطٝل َع إداز٠ خد١َ املسادعني بايٛناي١ بعد تٛدٝٗات َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ يتٓعِٝ اضتكباٍ 

تكباهلِ َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ املسادعني يف ايٛناي١ ّٜٛ ا٭زبعا٤ بعد ؾ٠٬ ايعٗس َٔ نٌ أضبٛع ٜٚتٓاٚب يف اض

ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ ايطدٜظ َٚعايٞ ْا٥ب ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ عبداهلل 

ايع٬قات ايعا١َ ٚاإلع٬ّ بٛناي١ ايؿاحل ٚٚنٌٝ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايدنتٛز عًٞ بٔ ضًُٝإ ايعبٝد َٚدٜس عاّ إداز٠ 

ايس٥اض١ املطتػاز عبدايٛاسد بٔ عًٞ اؿطاب ، ٚذيو يتشكٝل نٌ َا َٔ غأْ٘ تطٜٛس ايعٌُ ٚزاس١ املٛظؿني ٚايسقٞ باـدَات اييت 

  .تكدّ يصا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ
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 ٔكٛم ٔسارة انحح ٚبحث يغ رئٛض يؤطظت يطٕفٙ أفزٚقٛب أػًبل انًزاقبت أثُبء انحح

 عّ ٚا2015ضبتُرب  2ٖـ املٛاؾل 1436ذٚ ايكعد٠  ١18 املهس١َ َه

 

عح ٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿر املطاعد ايكا٥ِ مبٗاّ ؾسع ايٛشاز٠ مبه١ املهس١َ عبد ايسمحٔ ايٓؿٝعٞ َع ز٥ٝظ فًظ إداز٠ َ٪ضط١ َطٛيف 

ساقب١ ٚاملتابع١ بامل٪ضط١ خ٬ٍ َٛضِ سر سذاز ايدٍٚ اإلؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ املطٛف زاَٞ بٔ ؾاحل يبين اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ٭عُاٍ امل

ٖرا ايعاّ ٚايتٓطٝل بني اؾاْبني يف ٖرا ايػإٔ ٚذيو يف ا٫دتُاع ايرٟ عكد بُٝٓٗا ايّٝٛ مبكس امل٪ضط١ عكٛز ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ 

  .فًظ إداز٠ امل٪ضط١ املطٛف طازم قُٛد عًٟٛ ٚأعكا٤ ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١ بايٛشاز٠ ٚامل٪ضط١

ٖـ ، ٚزؾدٖا مجٝع 1436ْاقؼ ايًكا٤ كتًـ اؾٛاْب املتعًك١ مبٗاّ ٚأعُاٍ ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١ ايعا١ًَ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚ

 .امل٬سعات يًددَات املكد١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚايٛقٛف ع٢ً أدٚاز َٚٗاّ فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ بٗرا اـؿٛف

اؿر َٚ٪ضطات ايطٛاؾ١ ٚفُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ املٓك١ٜٛ ؼت تًو امل٪ضطات تعٌُ دٓبا إىل دٓب ٚأٚقح ايٓؿٝعٞ إٔ ٚشاز٠ 

  .نؿسٜل ٚاسد يتكدِٜ خدَات َج٢ً ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚايطعٞ ع٢ً ايدٚاّ ي٬زتكا٤ بتًو اـدَات

ف املسد٠ٛ َٓٗا ٚقٝاّ امل٪ضطات بإدا٤ املٗاّ املٓٛط١ ٚأؾاد إٔ ايٛشاز٠ تطع٢ ٭عداد ٥٫ش١ خاؾ١ مبهاتب غ٪ٕٚ اؿذاز يتشكٝل ا٭ٖدا

بٗا يف ٖرا ايػإٔ. َػددًا ع٢ً قسٚز٠ َػازن١ قٝادات امل٪ضطات يف ا٭عُاٍ املٝدا١ْٝ يطٗٛي١ ايتعاٌَ َع َا ٜسؾد َٔ قبٌ ؾإ 

 .املتابع١ ٚاملساقب١ بايٛشاز٠ ٚسٌ مجٝع َا ٜسد َٔ ٬َسعات

ٚسح اؾُٝع ع٢ً املػازن١ ايؿع١ًٝ يًكطاعات املدتًؿ١ بهٌ َ٪ضط١ ٚنريو أعكا٤ فايظ اإلدازات بٗا بكسٚز٠ ايتصاّ فُٛعات 

اـد١َ املٝدا١ْٝ ٚتكٝدٖا ايتاّ بايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ايٛازد٠ َٔ ٚشاز٠ اؿر يكُإ ض١َ٬ ا٭دا٤ يف تكدِٜ اـد١َ املٝدا١ْٝ يكٝٛف 

 .ايسمحٔ

د ز٥ٝظ فًظ إداز٠ َ٪ضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ ا٭ؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ املطٛف زاَٞ بٔ ؾاحل يبين، إٔ امل٪ضط١ أنًُت َٔ دٗت٘ أؾا

اضتعداداتٗا ٚتستٝباتٗا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ، َػريا إىل إٔ ايًذإ ايعا١ًَ بامل٪ضط١ باغست َٚٓر ٚقت َبهس َٗاّ َٚتابع١ أعُاهلا، 

شاز٠، َٔ أدٌ اـسٚز مبٛضِ َجايٞ بإذٕ اهلل تعاىل يف َطت٣ٛ اـد١َ املكد١َ ٚمبا ٜتُاغ٢ َع تطًعات َجُٓا اؾٗٛد اييت تبرهلا ايٛ

  -.أٜدٖا اهلل -ٚتٛدٝٗات قٝادتٓا ايسغٝد٠ 

ٚبني يبين إٔ املطاز ا٫يهرتْٚٞ ايرٟ غسعت٘ ٚشاز٠ اؿر ٚعًُت َ٪ضطات ايطٛاؾ١ ٚيف َكدَتٗا َ٪ضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ ا٭ؾسٜك١ٝ 

 . ايعسب١ٝ ع٢ً تٓؿٝرٙ ٚتطبٝل َكاَٝٓ٘ أضِٗ عُد اهلل يف تريٌٝ ٚتطٌٗٝ إدسا٤ات زس١ً اؿر قدَٚا ٚعٛد٠غري
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 ْٛئت األيز ببنًؼزٔف ببنًذُٚت انًُٕرة حُفذ خطخٓب انخشغٛهٛت نًٕطى انحح

 
 عّ ٚا2015ضبتُرب  02ٖـ املٛاؾل 1436ذٚ ايكعد٠  18املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ر، بؿسع ١٦ٖٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ غسعت ايًذ١ٓ ايؿسع١ٝ يًش

عٔ املٓهس مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف تٓؿٝر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ 

ملٛضِ اؿر هلرا ايعاّ، اييت تتكُٔ َٗاّ ايتٛع١ٝ ٚاإلزغاد يف 

 .أَانٔ تٛاؾد قٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

ٚأٚقح َدٜس ؾسع ١٦ٖٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس 

املٓطك١ ضامل بٔ ساز اـاَسٟ إٔ اـط١ اييت ٜعٌُ ع٢ً ب

تٓؿٝرٖا َٓطٛبٞ ايًذإ ايعا١ًَ ٚاملسانص ايتٛد١ٝٗٝ باهل١٦ٝ، 

هظ تٗدف إىل تعسٜـ ٚتٛع١ٝ شا٥سٟ املد١ٜٓ املٓٛز٠ با٭َانٔ املػسٚع شٜازتٗا، ٚأدا٤ ايصٜاز٠ املػسٚع١ ٚؾل ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗس٠ مبا ٜع

يف خد١َ قٝٛف  -سؿع٘ اهلل  -سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد  ايدٚز ايرٟ تكطًع ب٘

ايسمحٔ، سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ، اييت تأتٞ يف ضٝام تٓؿٝر زضايتٗا ايطا١َٝ غد١َ املطًُني يف غت٢ 

 .أما٤ املعُٛز٠

ط٬ب اؾاَع١ اإلض١َٝ٬ َٔ مح١ً امل٪٬ٖت اؾاَع١ٝ ايبهايٛزٜٛع ٚاملادطتري ٚايدنتٛزاٙ، َٔ عد٠ ٚأؾاد إٔ ايؿسع اضتعإ بعدد َٔ 

دٓطٝات، ملساؾك١ أعكا٤ املسانص املٝدا١ْٝ أثٓا٤ تعاًَِٗ َع ايصٚاز، َبًٝٓا إٔ اـط١ اييت بدأ تٓؿٝرٖا َطًع غٗس ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ 

قع اييت ٜستادٖا ايصٚاز، باإلقاؾ١ إىل د٫ٛت َٝدا١ْٝ ٭عكا٤ اهل١٦ٝ ع٢ً َٛاقع ايصٜاز٠ تٓؿر َٔ عد٠ َسانص تٛد١ٝٗٝ ٚثابت١ يف املٛا

١ٓ باملد١ٜٓ املٓٛز٠، ًَٖٓٛا بدعِ َٚتابع١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠، ز٥ٝظ ؾ

 .ٗات ايعا١ًَ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔاؿر باملٓطك١، يعٌُ ؾسع اهل١٦ٝ قُٔ َٓع١َٛ اؾ
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 حبخبً ػزاقٛبً بًبء سيشو 875يطٕفٙ انؼزبٛت حظخقبم 

 
 َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 03/09/2015اـُٝظ 

 

ًت َ٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ أٚىل ط٥٬ع اضتكب

ٖـ، سٝح ٚؾٌ إىل َه١ املهس١َ 1436سذادٗا ملٛضِ سر عاّ 

ايؿٛز ا٭ٍٚ َٔ اؿذاز ايعسب َٔ دٚي١ ايعسام ٚنإ عدد 

 .ساؾ١ً 12( سادًا قدَٛا ع٢ً َنت 578ايٛاؾًني )

ٌُ ع٢ً ٚأقاَت امل٪ضط١ بٗرٙ املٓاضب١ سؿ٬ً تسسٝبًا بايؿٛز اغت

اجملطات اؿذاش١ٜ ٚتكدِٜ َا٤ شَصّ ٚباقات ايٛزٚد، ٚغٗد سؿٌ 

ا٫ضتكباٍ يف َكس ضهِٓٗ مبه١ املهس١َ عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً قطاع سذاز مشاٍ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ املطٛف ؾ٪اد بػاز٠، 

ٛع١ اـد١َ املٝدا١ْٝ. ٚعرب ؾُٝا سكس َٔ داْب َهتب غ٪ٕٚ سذاز ايعسام عكٛ اإلضهإ باملهتب قُد َطس، ٚز٥ٝظ فُ

اؿذاز عٔ ضعادتِٗ عطٔ ا٫ضتكباٍ ايرٟ ٚددٚٙ يف بًدِٖ ايجاْٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، َػددٜٔ ع٢ً إٔ زسًتِٗ ي٬زاقٞ 

 .املكدض١ ناْت يف غا١ٜ ايٝطس ٚايطٗٛي١
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 يذٚز انًبنٛت ببألٔقبف ٚخفقذ انًٕاقٛج نهخأكذ يٍ خبْشٚخٓب نهحدبج

 
 َه١ املهس١َ -عبدايسشام ايبذايٞ 

 03/09/2015اـُٝظ 

 

قاّ َدٜس عاّ ايػ٪ٕٚ املايٝ٘ بٛشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف 

ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايتٛجيسٟ َٚدٜس عاّ 

املػسٚعات ٚايؿٝا١ْ بايٛشاز٠ املٗٓدع ضاَٞ بٔ قُد ايػُسٟ 

 .بصٜاز٠ تؿكدٜ٘ يؿسع ايٛشاز٠ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ّٜٛ أَظ

ملٛاقٝت ٚاملطادد يًتأند َٔ ٚقد مشًت ايصٜاز٠ دٛي١ ع٢ً ا

داٖصٜتٗا ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ. ٚقد اؾتتح اؾٛي١ بصٜاز٠ 

َٝكات ايطٌٝ ايهبري َٚٝكات ٚادٟ قسّ َٚطادد املػاعس املكدض١ )َطذد منس٠ يف عسؾات، َٚطذد املػعس اؿساّ مبصديؿ١، 

  . ف ايسمحٔٚاـٝـ مب٢ٓ(، يإلط٬ع عًٞ اخس ا٫ضتعدادات ٚايتذٗٝصات ٫ضتكباٍ قٝٛ

اؾدٜس بايرنس إ ٖرٙ اؾ٫ٛت املتٛاؾ١ً ملط٦ٛيٞ ايٛشاز٠ تأتٞ بٓا٤ًا عًٞ تٛدٝٗات َعايٞ ايٛشٜس ايػٝذ ؾاحل بٔ عبدايعصٜص بٔ قُد 

يًٛقٛف ع٢ً املساؾل اييت ؽدّ اؿذاز ٚايتأند َٔ داٖصٜتٗا، ايرٟ ٜ٪ند دا٥ًُا ع٢ً تكدِٜ اؾكٌ  -سؿع٘ اهلل  -آٍ ايػٝذ 

  .دَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٛؾري ناؾ١ ايطبٌ يساستِٗٚأزق٢ اـ

بعد ذيو عكدادتُاع َع املط٪ٚيني بؿسع ايٛشازٙ مبٓطك١ َه١ املهسَ٘ ٚيف َكدَتِٗ َدٜسعاّ ايؿسع ايػٝذ ط٬ٍ بٔ أمحد ايعكٌٝ 

طـ غؼ، ٚاملطتػاز باملػسٚعات ٚسكٛز َدٜس اداز٠ املػسٚعات املٗٓدع ضعٛد سًٛاْٞ َٚدٜس اداز٠ ايؿٝا١ْ ايدنتٛز املٗٓدع عا

املٗٓدع ضٝـ ايدٜٔ غازٟ ،ٚعدد َٔ َٗٓدضٞ َٚٓطٛبٞ ايؿسع. ٚقد ْاقؼ اجملتُعٕٛ فٌُ ا٫عُاٍ املتعًك١ بايؿٝا١ْ ٚايتػػٌٝ، 

 .ٚتٓطٝل ا٭عُاٍ ايتػػ١ًٝٝ يًُباْٞ ٚاؾٛاَع، َٚتابع١ ضري أعُاٍ ايرتَُٝات
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 الطخقببل انحدبجيذٚز صحت انشزقٛت ٚقف ػهٗ خبْشٚت انًُبفذ 

 
 

 ايدَاّ -عبداهلل ايصٖساْٞ 

 03/09/2015اـُٝظ 

 

تؿكد َدٜس عاّ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ باملٓطك١ ايػسق١ٝ ايدنتٛز خايد بٔ قُد ايػٝباْٞ أٍٚ أَظ ايج٬ثا٤ املٓاؾر اؿدٚد١ٜ يف املٓطك١ 

 .ملٓاؾريًتأند َٔ داٖص١ٜ ايعاًَني ٚايتذٗٝصات ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ عرب تًو ا

 

ٚمشًت اؾٛي١ ايتؿكد١ٜ َٓؿر ايبطشا٤ اؿدٚدٟ )ايرٟ ٜسبط املًُه١ بدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠( َٚٓؿر ض٣ًٛ اؿدٚدٟ )ايرٟ 

ٜسبط املًُه١ بدٚي١ قطس( ٚاييت تعترب اـط ايؿشٞ ا٭ٍٚ ٫ضتكباٍ اؿذاز ٚاطًع ع٢ً أِٖ َا تكدَ٘ احملادس ؿذاز بٝت اهلل َٚد٣ 

 .ٚداٖصٜت٘ إلدسا٤ ايتطعُٝات اي٬ش١َ ٚتكدِٜ ايعٓا١ٜ ايطب١ٝ ايهاؾ١ٝ ٚتٛؾري ضٝازات اإلضعافاضتعدادٙ 

 

ٚايتك٢ ايدنتٛز ايػٝباْٞ ايعاًَني يف احملادس ايؿش١ٝ يف ايبطشا٤ ٚض٣ًٛ ٚسجِٗ ع٢ً برٍ أقؿ٢ اؾٗٛد يتطٌٗٝ ٚخد١َ اؿذاز 

ٗات ٚشٜس ايؿش١ غد١َ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ َٔ خ٬ٍ تطٌٗٝ ايكادَني َٔ خازز املًُه١ عرب تًو املٓاؾر، ٚذيو سطب تٛدٝ

إدسا٤اتِٗ ٚإعطا٥ِٗ ايًكاسات اي٬ش١َ سؿاًظا ع٢ً ؾشتِٗ، إقاؾ١ إىل َٓشِٗ َطٜٛات تٛع١ٜٛ إلزغادِٖ سٍٛ ايطًٛنٝات اـاط١٦ 

 .اييت جيب ػٓبٗا يف املػاعس املكدض١
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 ذيت انحدبجرخبل أػًبل ٔيطٕفٌٕ: انخشٓٛز اطخئصبل نهًخالػبٍٛ بخ

 
 َه١ املهس١َ -عًٞ ايعُريٟ 

 03/09/2015اـُٝظ 

 

اعترب عدد َٔ زداٍ ا٭عُاٍ ٚاملطٛؾني إٔ إقاؾ١ عكٛب١ ايتػٗري يًعكٛبات اييت 

تطبل عل املكؿسٜٔ يف خدَات اؿر ٚايعُس٠ خط٠ٛ إجياب١ٝ َٔ غأْٗا ا٫زتكا٤ 

د١َ يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايككا٤ ع٢ً ايػسنات اي١ُٖٝٛ َٚٔ باـدَات املك

 .حياٚيٕٛ تٗسٜب اؿذاز غري ايٓعاَني إىل ايدٜاز املكدض١

ٚعّد قُد عبدايؿُد ايكسغٞ ـ ْا٥ب ز٥ٝظ ايػسؾ١ ايتذاز١ٜ ايؿٓاع١ٝ مبه١ 

املهس١َ ـ َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤ بس٥اض١ ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ؾاسب 

ع٢ً إقاؾ١ عكٛب١ ايتػٗري مبدايؿٞ ْعاّ  -ٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ ايطُٛ املًه

خدَات اؿر َ٪غسا ددٜدا ع٢ً َد٣ ايسعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ اييت حيع٢ بٗا قٝٛف 

ايسمحٔ َٔ سه١َٛ املًُه١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚأند ايكسغٞ إٔ عكٛب١ ايتػٗري َٔ غأْٗا 

دخ٤٬ ع٢ً خدَات اؿذاز نُا ضت٪دٟ ٫ختؿا٤ ؾٛز ايتشاٌٜ ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ اييت أضا٤ت يؿٛز٠ املًُه١ يف اـازز إٔ متٓع اي

 .بطبب ق١ً ممٔ اْعدَت قُا٥سِٖ، ٫ؾتا إىل إٔ قساز فًظ ايٛشزا٤ ضٛف ٜ٪دٟ ي٬زتكا٤ مبطت٣ٛ اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ

١َ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اييت ٫ تدخس ٚضعا َٔ أدٌ ايتٝطري ع٢ً سذاز بٝت اهلل َٚٔ داْب٘ ٚدَّ٘ طًعت تْٛطٞ ايػهس ؿهٛ

ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ يف ٜطس ٚضٗٛي١ ٚاعترب إٔ ٖرا ايكساز اهلاّ ضٛف خيسز ايدخ٤٬ ع٢ً خدَات اؿر ممٔ أضا٤ٚا يًُتعاًَني 

س١ قٝٛف ايسمحٔ ٚأند إٔ ايكساز نإ سامسا ٚمشٌ نٌ يف ٖرا اجملاٍ بٌ ٚيًذٗٛد ايهبري٠ اييت تبرهلا املًُه١ َٔ أدٌ زا

ِٔ أسدا. ٚمثَّٔ َسٚإ غعبإ ـ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًشر ٚايعُس٠ ـ قساز إقاؾ١ عكٛبات ايتػٗري ع ل املتعاًَني يف خدَات اؿر ٚمل ٜطتج

سٌٝ ايبعض َٔ ايباسجني عٔ املسدٚد املايٞ املكؿسٜٔ يف خد١َ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ َعتربا ايكساز اْتؿازا نبريا ؿُا١ٜ اؿذاز َٔ 

ايطسٜع ٚيٛ ع٢ً سطاب سكٛم قٝٛف ايسمحٔ. َٚٔ داْب٘ أند ؾٗد ايٛذٜٓاْٞ ـ املطتجُس يف إضهإ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ـ إٔ ايكساز 

ى ايهجرئٜ اهلاّ ايرٟ اؽرٙ فًظ ايٛشزا٤ ضٛف ٜطتأؾٌ ضسطإ اؾػع ايرٟ نإ ٬َشَا ـدَات سذاز ايداخٌ َ٪ندا إٔ ٖٓا

 .َٔ زداٍ ا٭عُاٍ ايػسؾا٤ ايرٜٔ ٜسغبٕٛ يف خد١َ اؿاز زادني املجٛب١ َٔ اهلل أ٫ٚ
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% يٍ حٕطؼت انًطبف خالل يٕطى انحح09االطخفبدة يٍ   
 

 َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 03/09/2015اـُٝظ 

 

ؾتشت ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد 

تٛضع١ املطاف بد٤ًا  ايٓبٟٛ َٛاقع َٔ َػسٚع

با٭دٚازا٭نجس نجاؾ١ نايؿشٔ ٚأدصا٤ َٔ ايدٚز 

ا٭زقٞ ٚضٝتِ ا٫ضتؿاد٠ َٔ املُسات ايس٥ٝط١ امل٪د١ٜ إىل 

ؾشٔ املطاف َٚٓٗا َػا١ٜ باب ايعُس٠ ٖرٙ ا٭ٜاّ سطب 

اؾدٍٚ ايصَين ٫ضتؿاد٠ سذاز بٝت اهلل َٔ ا٭دصا٤ 

يًُطاف يف املٓت١ٝٗ مبػسٚع شٜاد٠ ايطاق١ ا٫ضتٝعاب١ٝ 

ناؾ١ ايطٛابل، أٚقح ذيو َدٜس إداز٠ املػسٚعات باملطذد اؿساّ املٗٓدع ضًطإ بٔ عاطٞ ايكسغٞ، َػريا إىل إٔ ايعٌُ َاشاٍ 

 ايطاق١ إٔ إىل ٫ؾًتا ،%1٦ ٚبٓطب١ ايجايج١ املسس١ً ضطح ب٬ط إلاش يف عاٌَ 1٦٦٦ َِٓٗ عاٌَ أيـ93َطتًُسا ع٢ً َداز ايطاع١ ٚبك٠ٛ 

طا٥ـ بايطاع١ ٜٚرتاٚح عسض َطاز ايطٛاف بايططح َٔ  ١ٝ400000 يدٚز ايططح متجٌ ايٓؿـ تكسًٜبا َٔ املػسٚع َا ٜعادٍ ا٫ضتٝعاب

 ٚأند. ايطاع١ يف طا٥ـ آ٫ف 9٦١ تبًؼ ٚاييت يًطٛاف ا٫ضتٝعاب١ٝ ايطاق١ بهاٌَ ايعاّ ٖرا سر يف َٓ٘ ٚا٫ضتؿاد٠ ّ، ٠٦ إىل ّ 3٦

ٓاؾس اؿسن١ ايسأض١ٝ نط٬مل أدٝاد ايهٗسبا١ٝ٥ بػسض تؿٜٛر اؿذاز يٮدٚاز ايع١ًٜٛ، ع ػٗٝص اضتهُاٍ ايكسغٞ املٗٓدع

ٚايعٌُ داٍز ع٢ً زبط َٓطٛب اؿًك١ ايع١ًٜٛ َع دٚز َٝصاْٞ املطع٢ ايجاْٞ املدؿـ يعسبات نباز ايطٔ َع َا ٜتِ َٔ أعُاٍ 

ٚضٝتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ ؾتح ناؾ١ أدصا٤ املػسٚع قبٌٝ ْٗا١ٜ ايتػطٝبات بايسخاّ يٮزقٝات ٚاؿٛا٥ط َع تسنٝب ا٭ضكـ َطبك١ ايؿٓع، 

يف تٛؾري  -سؿعِٗ اهلل-غٗس ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ. ٚاختتِ َدٜس املػسٚعات تؿسحي٘ بإٔ ذيو ٜأتٞ اْطذاًَا َع تٛدٝٗات ٠٫ٚ ا٭َس 

 .نٌ َا َٔ غأْ٘ ايتٝطري ع٢ً قاؾدٟ املطذد اؿساّ ٭دا٤ غعا٥سِٖ بٝطس ٚضٗٛي١

  



 

 
 

19 

 

 

 أنف ػبيم ٚظببقٌٕ انشيٍ إلَٓبء انًشزٔع 14

 حكثٛف ٔحٛزة انؼًم بًشزٔػبث انًظدذ انحزاو الطخقببل انحدبج

 

 مجعإ ايهٓاْٞ -َه١ املهس١َ 

 

بدأت ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ، تٓؿٝر اؾدٍٚ     

 َٔ ا٭دصا٤ املٓت١ٝٗ مبػسٚع شٜاد٠ ايطاق١ ايصَين ٫ضتؿاد٠ سذاز بٝت اهلل

 .ا٫ضتٝعاب١ٝ يًُطاف يف مجٝع ايطٛابل

ٚأٚقح ّ. ضًطإ بٔ عاطٞ ايكسغٞ َدٜس إداز٠ املػسٚعات، أْ٘ مت ؾتح َٛاقع 

َٔ َػسٚع تٛضع١ املطاف بد٤ًا با٭دٚاز ا٭نجس نجاؾ١ ندٚز ايؿشٔ ٚأدصا٤ 

َٔ ايدٚز ا٭زقٞ ٚضٝتِ ا٫ضتؿاد٠ َٔ املُسات ايس٥ٝط١ امل٪د١ٜ إىل ؾشٔ املطاف 

 .َٚٓٗا َػا١ٜ باب ايعُس٠

أيـ عاٌَ َِٓٗ  14شاٍ َطتُسًا ع٢ً َداز ايطاع١ بك٠ٛ ٚأغاز إىل إٔ ايعٌُ َا

يف  90ضت١ آ٫ف عاٌَ يف إلاش ب٬ط١ ضطح املسس١ً ايجايج١ سٝح دس٣ إلاش 

امل١٦ َٓ٘، عًًُا إٔ ايطاق١ ا٫ضتٝعاب١ٝ يدٚز ايططح متجٌ ايٓؿـ تكسٜبًا َٔ 

طح أيـ طا٥ـ بايطاع١ ٜٚرتاٚح عسض َطاز ايطٛاف بايط 40املػسٚع َا ٜعادٍ 

ّ، ٚا٫ضتؿاد٠ َٓ٘ يف سر ٖرا ايعاّ بهاٌَ ايطاق١ ا٫ضتٝعاب١ٝ 50ٚ 40َٔ 

آ٫ف طا٥ـ يف ايطاع١. ٚأغاز إىل اضتهُاٍ ػٗٝص عٓاؾس اؿسن١ ايسأض١ٝ نط٬مل أدٝاد ايهٗسبا١ٝ٥  107يًطٛاف ٚاييت تبًؼ 

١ٜ َع دٚز َٝصاْٞ املطع٢ ايجاْٞ املدؿـ يعسبات بػسض تؿٜٛر اؿذاز يٮدٚاز ايع١ًٜٛ، ٚايعٌُ داٍز ع٢ً زبط َٓطٛب اؿًك١ ايعًٛ

نباز ايطٔ َع َا ٜتِ َٔ أعُاٍ ايتػطٝبات بايسخاّ يٮزقٝات ٚاؿٛا٥ط َع تسنٝب ا٭ضكـ املطبك١ ايؿٓع، ٚضٝتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ ؾتح 

 .ناؾ١ أدصا٤ املػسٚع يف ايكسب َٔ ْٗا١ٜ غٗس ذٟ ايكعد٠

  



 

 
 

21 

 

 ٕٛف انزحًٍبخذيت ض« انفخز»حطهق حًهت « رئبطت انحزيٍٛ»

 

 مجعإ ايهٓاْٞ -َه١ املهس١َ  

 

ٜدغٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ، يف     

ايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ َٔ ايػٗس اؾازٟ، ؾعايٝات ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ، ب 23اٍ

 .ايجايج١

ٜٚطًل مسٛٙ مح١ً ايس٥اض١ هلرا ايعاّ ٚاييت ؼٌُ عٓٛإ "خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا" يف عاَٗا ايجايح، اييت تطًط ايك٤ٛ ع٢ً 

تٝطري أَٛزِٖ َٓع١َٛ اـدَات اييت تكدَٗا ايس٥اض١ ٚتربش ايٛد٘ اؿكازٟ املػسم يف ٖرا اجملاٍ، َ٪ند٠ ايتؿاْٞ يف خد١َ اؿذاز ٚ

 .ٚتكدِٜ اـدَات هلِ بأضًٛب زام ٚتعاٌَ سطٔ ٚخًل مجٌٝ

ٚضٝطًع أَري املٓطك١، ع٢ً خط١ ايس٥اض١ ٚاضتعداداتٗا ملٛضِ اؿر، اييت تػٌُ مخط١ قاٚز ز٥ٝط١ َٓٗا احملٛز ايعًُٞ ٚاإلزغادٟ 

، ٚٚزغ١ ايعٌُ ا٭َين "َٚٔ دخً٘ نإ آَٓا"; يتعصٜص ٚايتٛدٝ٘، ٚاحملٛز اـدَٞ، ٚقٛز ايؿٝا١ْ ٚايتػػٌٝ، ٚاحملٛز اإلع٬َٞ ٚايتكين

 .اؾٛاْب ا٭١َٝٓ ٚؼكٝل اؿظ ا٭َين ؾُٝع قاؾدٟ اؿسَني ايػسٜؿني
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 اطخقببل طالئغ انحدبج انؼزاقٍٛٛ ببنًدظبث انحدبسٚت

 

 ّ 19:46:57    02/09/2015( املهس١َ َه١) مسٝح قُد

 

ٖـ سٝح ٚؾٌ إىل َه١ املهس١َ ايؿٛز 1436سب١ٝ أٚىل ط٥٬ع سذادٗا ملٛضِ سر عاّ اضتكبًت َ٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايدٍٚ ايع

 .ساؾ١ً 12( سادا قدَٛا ع٢ً َنت 578ا٭ٍٚ َٔ اؿذاز ايعسب َٔ دٚي١ ايعسام ٚقٛاَ٘ )

ِ َا٤ شَصّ ٚسسؾت امل٪ضط١ ع٢ً إقا١َ سؿٌ تسسٝب خاف بأٍٚ ؾٛز اغتٌُ ع٢ً إيكا٤ ايهًُات ايرتسٝب١ٝ ٚاجملطات اؿذاش١ٜ ٚتكدٜ

 .ٚباقات ايٛزٚد

غٗد سؿٌ ا٫ضتكباٍ يف َكس ضهِٓٗ مبه١ املهس١َ عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً قطاع سذاز مشاٍ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ املطٛف 

ؾ٪اد بػاز٠، َٚعاْٚٛ ايكطاع عدْإ اؾبايٞ ٚاملٗٓدع محص٠ غٓدٚز٠، ؾُٝا سكس َٔ داْب َهتب غ٪ٕٚ سذاز ايعسام عكٛ 

املطٛف أَني عادٍ ساؾغ، مبتابع١ َٔ ز٥ٝظ امل٪ضط١  72ب قُد َطس، ٚز٥ٝظ فُٛع١ اـد١َ املٝدا١ْٝ زقِ اإلضهإ باملهت

 .املٗٓدع عباع قطإ ْٚا٥ب٘ قُد َعادٝين

ٚعرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ عطٔ ا٫ضتكباٍ ايرٟ ٚددٚٙ يف بًدِٖ ايجاْٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، َػددٜٔ ع٢ً إٔ زسًتِٗ ي٬زاقٞ 

 .ملكدض١ ناْت يف غا١ٜ ايٝطس ٚايطٗٛي١ا

( دٚي١ عسب١ٝ، ٚتكدِٜ ناؾ١ ايتط٬ٝٗت هلِ ٚتريٌٝ ايؿعٛبات 19( ساز َٔ )300إىل ذيو، أندت امل٪ضط١ داٖصٜتٗا ٫ضتكباٍ قساب١ )

 .أَاَِٗ يكُإ أدا٤ سذِٗ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ٚعٛدتِٗ إىل ب٬دِٖ ضاملني غامنني بإذٕ اهلل
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 اداحّ الطخقببنٓىحزص انحذٔد أَٓٗ اطخؼذ

 كبيٛزاث نًخببؼت ضٕٛف انزحًٍ

 

 ّ 19:46:57    02/09/2015( دد٠) ايؿكري عبداهلل

 

دٗصت املدٜس١ٜ ايعا١َ ؿسع اؿدٚد ناَريات ٚأدٗص٠ َساقب١ يف مجٝع املٓاؾر ملتابع١ سسن١ ٚؾٍٛ اؿذاز ايكادَني إىل املٓاؾر ايرب١ٜ 

 .هاّ ايطٝطس٠ ا٭١َٝٓ ملٓع أ١ٜ عًُٝات تطًٌ أٚ تٗسٜبٚاملٛا٧ْ ايبشس١ٜ ٚتكدِٜ أ١ٜ خدَات هلِ، ٚإس

ٖـ، ٚت١٦ٝٗ ناؾ١ 1436ٚأنًُت املدٜس١ٜ ممج١ً يف قٝاداتٗا يف مجٝع املٓاطل اضتعداداتٗا ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ هلرا ايعاّ 

 .ايعسٚف ٚتٛؾري اإلَهاْٝات اي٬ش١َ يهٞ ٜ٪دٚا َٓاضهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١ ٚضط تكاؾس دٗٛد ناؾ١ ايكطاعات ٚا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ

عسٟ زنٔ ضاٖس اؿسبٞ ايٓاطل اإلع٬َٞ ؿسع اؿدٚد، إٔ ايكطاع ٜعٌُ دٓبا إىل دٓب َع ناؾ١ ٚأٚقح يـ)عهاظ( ايعكٝد 

أدٗص٠ ايدٚي١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني عرب املٓاؾر ايرب١ٜ ٚاملٛا٧ْ ايبشس١ٜ، ٚقاٍ: سسع اؿدٚد ٜكطًع بعدد َٔ املٗاّ ٚا٭عُاٍ 

إىل املٛاقع اييت ٜسٜدْٚٗا، ٚتطٌٗٝ دخٍٛ ٚٚؾٍٛ اؿذاز إىل َٝٓا٤ دد٠ اإلض٬َٞ  َٔ أُٖٗا تكدِٜ ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ يًشذاز ٚإزغادِٖ

ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ ايها١ًَ هلِ، ٚنريو يف َٝٓا٤ قبا٤ َٚٓؿر ساي١ عُاز َٚٓؿر اؿدٜج١ َٚٓؿر اؾدٜد٠ َٚٓاؾر ايسقعٞ ٚايبطشا٤ ٚض٣ًٛ 

ٞ يف املػاعس املكدض١، َٚػازنت٘ يف أعُاٍ َسنص ايكٝاد٠ ٚايٛدٜع١، َػريا إىل َطاْد٠ سسع اؿدٚد يف أعُاٍ ايدؾاع املدْ

 .ٚايطٝطس٠ ٭َٔ اؿر يف َػعس ٢َٓ ٚأعُاٍ َسنص عًُٝات طٛاز٨ ايدؾاع املدْٞ باملػاعس املكدض١
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 حذرٚب ػهٗ يٓبراث انخؼبيم يغ انحدبج

 

 ّ 19:46:57    02/9/2015( سا٥ٌ) ايجٜٛين اغد

 

قُٔ ايرباَر اييت تٓؿرٖا ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ممج١ً يف إداز٠ ايتطٜٛس أقاّ ؾسع ايس٥اض١ ايعا١َ 

َػازنا َٔ َٓطٛبٞ اهل١٦ٝ يف ؾسٚع )ايكؿِٝ ٚاؾٛف ٚاؿدٚد ايػُاي١ٝ ٚتبٛى ٚسا٥ٌ( ؼت عٓٛإ  30مبٓطك١ سا٥ٌ بسْافا تدزٜبٝا يـ

اٌَ َع اؿاز ٚاملعتُس ٚايصا٥س(، ٚذيو يف قاع١ اـايد١ٜ يف ؾٓدم دٛيدٕ تٛيٝب ٚقد قدّ ٖرا ايربْاَر املدزب ؾٗد ايجبٝيت )َٗازات ايتع

 .َٔ َٓطٛبٞ ؾسع ايس٥اض١ مبٓطك١ َه١ املهس١َ

ملػازنني ٚع٢ً زأضِٗ ٚأغسف َدٜس عاّ ؾسع ايس٥اض١ مبٓطك١ سا٥ٌ ايػٝذ ابساِٖٝ بٔ قُد ايؿسٜح ع٢ً ايربْاَر ٚايتك٢ باملدزبني ٚا

ؾك١ًٝ َطاعد َدٜس عاّ ايؿسع ايػٝذ ْٛاف بٔ عُس اؾدٜعٞ ٚعدد َٔ ز٩ضا٤ اهل٦ٝات ٚا٭عكا٤ املٝداْٝني، سٝح زسب بِٗ ٚسجِٗ ع٢ً 

إلبساش  ا٫ضتؿاد٠ َٔ َجٌ ٖرٙ ايرباَر اييت سسف ايس٥ٝظ ايعاّ ع٢ً إقاَتٗا يف َجٌ ٖرٙ املٛاضِ ايؿاق١ً ٚأُٖٝتٗا يف تطٜٛس أدا٤ ايعٌُ

ايدٚز اهلاّ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ احملتطب ٚعهظ ايؿٛز٠ املػسؾ١ ٭بٓا٤ ٖرا ايبًد املعطا٤ ايرٟ ٜتػسف غد١َ سذاز بٝت اهلل ٚايطعٞ ع٢ً 

 .زاستِٗ ٚخدَتِٗ ٚؾل تٛدٝٗات ٠٫ٚ ا٭َس
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 انهٕاء انغبيذ٘: انقٕاث انًشبركت فٙ انحح خبْشة إلدارة انحشٕد

 

 ف 03:18:30    03/09/2015( ١َاملهس َه١) ايربٝاْٞ اهلل عبد

 

أند َطاعد َدٜس ا٭َٔ ايعاّ يػ٪ٕٚ ايتدزٜب ايًٛا٤ عًٞ ايػاَدٟ إٔ زداٍ 

ا٭َٔ املػازنني يف َٛضِ اؿر ع٢ً أمت ا٫ضتعداد يتٓؿٝر خطط اؿر 

ٚبدأٚا يف أخر َٛاقعِٗ ٜٚكَٕٛٛ بتٓعِٝ ٚإداز٠ اؿػٛد َٔ ممسات املػا٠ إىل 

دا٤ ذيو يف يكا٤ ْعِ  .ٕٚ يدعِ أٟ َٛقعضاسات اؿسّ املهٞ ِٖٚ داٖص

أَظ يف ختاّ ايربْاَر ايتدزٜيب ا٭ٍٚ ملٓطٛبٞ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين املطاْدٜٔ 

يف ١َٗ سر ٖرا ايعاّ. بُٝٓا أغاز َدٜس َعٗد تٓعِٝ ٚإداز٠ اؿػٛد ايعكٝد ايدنتٛز قُد بٔ عبداهلل ايصٖساْٞ إىل إٔ ايربْاَر تكُٔ 

ِٝ ايبًد اؿساّ ٚاملػاعس املكدض١ ٚاضتػعاز قدض١ٝ ايصَإ ٚععِ املهإ ٚغسف اـد١َ املكد١َ يكٝٛف قاٚز ز٥ٝط١ٝ تػٌُ تعع 4

 .ايسمحٔ

ٚغازى يف تٓؿٝرٙ عدد َٔ ا٭١ُ٥ ٚايدعا٠ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َتدؿؿني يف ايعًّٛ ايػسع١ٝ َٔ داَع١ أّ ايكس٣ ٚاؾاَع١ اإلض١َٝ٬ 

 .ّ مبه١ املهس١َٚداَع١ طٝب١ َٚػسٚع تععِٝ ايبًد اؿسا

َٚٔ داْب٘ أٚقح َدٜس غعب١ ايتعًِٝ باملعٗد املكدّ قُد بٔ ضعٝد ا٫محسٟ إٔ عدد املًتشكني بايربْاَر ا٭ٍٚ يتدزٜب َٓطٛبٞ ٚشاز٠ 

كبٌ قابطا َٔ زتب١ عكٝد إىل زتب١ زا٥د. ٚأبإ أْ٘ ضٝعكد خ٬ٍ ا٭ضبٛع امل 19اؿسع ايٛطين املطاْدٜٔ مل١ُٗ سر ايعاّ اؿايٞ بًؼ 

 ..قابطا َٔ َٓطٛبٞ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين املطاْدٜٔ يف ١َُٗ اؿر 40بسْافإ تدزٜبٝإ يـ 
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 انبهذٚبث انفزػٛت حخأْب الطخقببل انحدبج بًكت

 

 امحد ا٫محدٟ –َه١ املهس١َ 

 

أْٗت أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ ت١٦ٝٗ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ ايعػس مبه١ 

ضتعدادا ٫ضتكباٍ سذاز املهس١َ ٚػٗٝصٖا ظُٝع إستٝاداتٗا ا

بٝت اهلل اؿساّ ٚيت١٦ٝٗ ناؾ١ ا٫ٚقاع ايهؿ١ًٝ بتكدِٜ خدَات 

 . بًد١ٜ ممٝصٙ هلِ

ٚقاٍ َعايٞ اَني ايعاؾُ٘ املكدض٘ ايدنتٛز اضاَ٘ بٔ ؾكٌ ايباز إٔ ا٭َا١ْ ظُٝع قطاعاتٗا ٚادازاتٗا ٚبًدٜاتٗا ايؿسع١ٝ أؾبشت يف 

ملدتًؿ١ يف اؿر ، َػريا اىل أْ٘ مت تصٜٚد مجٝع ايبًدٜات ٚا٫دازات بهٌ َاؼتاد٘ َٔ ايعُاي١ داٖص١ٜ تا١َ ٭دا٤ ا٫عُاٍ ٚاـدَات ا

ػرا١ٝ٥ ٚاملعدات ٚاٯيٝات ٚايؿسم املٝدا١ْٝ ٚذيو يف مجٝع اجملا٫ت اييت تتعًل بايٓعاؾ١ ٚؾش١ ايب١٦ٝ َٚتابع١ ا٭ضٛام ايتذاز١ٜ ٚاحمل٬ت اي

 . دَات ايبًد١ٜٚاييت تكُٔ بإذٕ اهلل تكدِٜ أؾكٌ اـ

َٔ داْب٘ أند ٚنٌٝ أَني ايعاؾ١ُ املكدض١ يًددَات املٗٓدع عبدايط٬ّ َػاط بد٤ ايعٌُ ؾعًًٝا يف َه٘ املهسَ٘ ٚاملػاعس 

 22 املكدض٘ َٓر بدا١ٜ غٗس غٛاٍ ، َبًٝٓا بإٔ ؾرت٠ ايرز٠ٚ ٚايتهجٝـ بايٓطب١ ٭عُاٍ ا٫َاْ٘ ضتبدأ مبػ١٦ٝ اهلل اعتبازا َٔ ا٫سد ايكادّ

ٖـ ، ٚاييت ضٝتِ عٌُ ايبًدٜات خ٬هلا ع٢ً َداز ا٫زبع ٚعػسٜٔ ضاع٘ بٓعاّ ايٛزدٜات ،٫ؾتًا اىل إٔ اـط٘ تتكُٔ 1436/ 11/

ايتٓطٝل َع اإلدازات ايعا١َ با٭َا١ْ ن٬ً ؾُٝا خيؿ٘ بػإٔ تهجٝـ ا٭عُاٍ املدتًؿ١ ٚتٓؿٝر اـدَات إقاؾ١ إىل إؾداز زخـ 

 . اٍ اإلسداثٝات ٚايتعدٜات َٚتابع١ َكاٚيٞ املػازٜع إلْٗا٤ ناؾ١ ا٭عُاٍ قبٌ دخٍٛ املٛضِاملباضط املٛمس١ٝ َٚتابع١ أعُ

ٚضتػازى بًدٜيت أدٝاد ٚايػصٙ ايؿسعٝتني يف أعُاٍ عدد َٔ ايًذإ املٝداْٝ٘ املػه١ً ملتابع١ ايباع١ اؾا٥ًني ٚايككا٤ ع٢ً ايعٛاٖس 

املكدض١ ؾكد بدأت ا٫َا١ْ َٓر بدا١ٜ غٗس ذٚ ايكعدٙ يف تٓؿٝر مح٬ت غا١ًَ ع٢ً ايطًبٝ٘ ٚا٭عُاٍ ا٭خس٣ ، أَا يف َٓطك١ املػاعس 

َٓاطل املػاعس املكدض٘ ٚخاؾ١ َٛاقع دٚزات املٝاٙ ٚاملٓاطل اؾبًٝ٘ ٚاملصازع احملٝط٘ ٚذيو مبعاؾ١ ب٪ز تٛايد اؿػسات ندط٠ٛ ٚقا١ٝ٥ 

٬ٍ ؾرت٠ تٛادد اؿذاز ع٢ً ْطام قٝل ٚيٝتِ تٓؿٝر املسسً٘ ٚتهجٝـ عًُٝات ايسؽ يف ٖرٙ ايؿرت٠ ، عٝح تهٕٛ اعُاٍ ايسؽ خ

 . ايجاْٝ٘ عكب َػادز٠ اؿذاز بإذٕ اهلل

ٚقد مت تكطِٝ املػاعس املكدض٘ إىل ضبع١ ٚعػسٜٔ َٓطك١ خدَات ٚمت ػٗٝص نٌ َٓطك١ مبا ؼتاد٘ َٔ ايؿسم املٝدا١ْٝ ٚايعُاٍ 

 . ٚاملعدات ٚا٭دٗص٠

عاؾ١ُ املكدض١ قد أؽرت ناؾ١ ايتدابري ايهؿ١ًٝ بتكدِٜ أؾكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚت١٦ٝٗ ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٔ أَا١ْ اي

 . ناؾ١ ا٭ٚقاع هلِ ٚيتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ؾسٜكتِٗ يف أَٔ ٚاط٦ُٓإ
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 63يالٍٚٛ خذيت حطهقٓب خًؼٛت ْذٚت انحبج ٔانًؼخًز نًٕطى حح  0أكثز يٍ 

 

 ِغؿسإ إبساٖٝ –دد٠ 

 

زأع ؾك١ًٝ ايػٝذ ؾاحل بٔ قُد آٍ طايب إَاّ ٚخطٝب 

املطذد اؿساّ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ مجع١ٝ ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس 

اـري١ٜ ادتُاع فًظ إداز٠ اؾُع١ٝ ايدٚزٟ إلقساز خط١ عٌُ 

ٖـ، ٚايرٟ تعتصّ ؾٝ٘ 1436اؾُع١ٝ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

١ً ع٢ً ٬َٜني خد١َ َػتُ 9اؾُع١ٝ تكدِٜ أنجس َٔ تطع١ 

ٖـ 1436ذٚ ايكعد٠  15، ٚذيو َٔ تازٜذ >غرا٤ ايسٚح ، ٚغرا٤ ايبدٕ، ٚايعٓا١ٜ، َٚكٝاف، ٚايٛنا٫ت ” بساَر اؾُع١ٝ ايس٥ٝط١ٝ 

ٖـ، نُا اضتعسض ا٭عكا٤ ددٍٚ ا٭عُاٍ ايرٟ تكُٔ اعتُاد قسازات ايًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ ٚ قاّ اجملًظ با٫ط٬ع 1437قسّ  11ٚست٢ 

 .اؾُع١ٝ ٚأغاد باؾٗٛد املبرٚي١ َٔ اؾُٝع ـد١َ اؿاز ٚاملعتُس ٚايصا٥س ع٢ً تكازٜس إدازات

أعكا٤ اجملًظ، ٚدع٢ ايعاًَني باؾُع١ٝ إىل َكاعؿ١ اؾٗد ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ” آٍ طايب ” ٚيف اـتاّ غهس 

َٓاؾر ايٛؾٍٛ، َٛندًا إٔ ٖرا ايػسف تٓاؾظ ع٢ً ايعؿس يف مجٝع َٛاقع اؾُع١ٝ مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ

ب٘ نٌ َٔ ٜععِ ايبٝت اؿساّ قبٌ اإلض٬ّ، ٚدا٤ اإلض٬ّ ؾعصش غسف خد١َ بٝت اهلل ٚقٝٛؾ٘ ابتػا٤َ زقٛإ هلل تعاىل، ٚأندت عًٝ٘ 

  .ٞ ايعٗدقٝاد٠ ٖرٙ ايب٬د املبازن١ ٚضازت عًٝ٘ ٚع٢ً زأضٗا خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚٚيٞ عٗدٙ ٚٚيٞ ٚي

ضٓٛات، ٖٞ مجع١ٝ تطٛع١ٝ َتدؿؿ١ تكدّ  6اؾدٜس بايرنس إٔ مجع١ٝ ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس اـري١ٜ ، اييت تأضطت قبٌ مٛ 

خدَات إْطا١ْٝ تطٌٗ يًشاز ٚاملعتُس ٚايصا٥س أدا٤ َٓاضه٘ ٚؼٍٛ اؾٗٛد اـري٠ ٚاملطاُٖات املبازن١ إىل خدَات َتُٝص٠ َٔ خ٬ٍ 

 .ضسع١ ا٫ضتذاب١ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ ٚؾل املعاٜري ايعامل١ٝايتطٜٛس ٚاإلبداع ٚ
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 حٕفٛز يٛبِ سيشو نضٕٛف انزحًٍ

 

 ٟامحد ا٫محد –َه١ املهس١َ 

 

( 100لح َػسٚع املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص يطكٝا شَصّ يف إْتاز أنجس َٔ )

ًَٕٝٛ عب٠ٛ َٔ َٝاٙ شَصّ، ملٛانب١ ايطًب املتصاٜد ع٢ً ٖرا املا٤ املبازى خ٬ٍ 

َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعدادات املبهس٠ ٚزؾع ايطاق١ 

اإلْتاد١ٝ ـطٛط اإلْتاز باملػسٚع يتتٛانب َع تصاٜد ايطًب، َٚع املػازٜع 

ٚقاٍ  .ايع٬ُق١ اييت حيع٢ بٗا املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

عبدايعصٜص املٗٓدع ضعٝد بٔ َطؿس ايٛادعٞ َدٜس َػسٚع املًو عبداهلل بٔ 

يطكٝا شَصّ: إٕ خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚادب دٜين َٚطًب ٚطين، َػريًا 

إىل إٔ املػسٚع ٜعصش ٖرا املؿّٗٛ بتكدِٜ خدَات٘ ع٢ً َداز ايطاع١; سٝح 

ملا٤ اضتعدت ايػسن١ هلرا املػسٚع َٓر ٚقت َبهس، ٚعًُت ع٢ً زؾع ايطاق١ اإلْتاد١ٝ اي١َٝٛٝ بٓطب١ تػطٞ ساد١ ايساغبني َٔ ا

املبازى، ٚذيو َٔ خ٬ٍ زؾع طاقات ايتػػٌٝ، ٚايؿٝا١ْ، ٚايتٓك١ٝ، ٚايكذ، ٚبايتايٞ شٜاد٠ ايتٛشٜع بٓطب١ تتٛانب َع استٝادات تػػٌٝ 

املػسٚع ع٢ً َداز ايطاع١، ؾك٬ً عٔ شٜاد٠ طاقِ خد١َ ايع٤٬ُ ايرٟ ٜتٛىل إزغاد ٚتٛدٝ٘ املطتؿٝدٜٔ ٚاإلداب١ ع٢ً ناؾ١ 

ٌُ ٚد٘. ٚذيو تٓؿٝرًا يسضاي١ املػسٚع يف تطبٝل تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ سؿعٗا اهلل ـد١َ اإلض٬ّ ٚاملطًُني اضتؿطازاتِٗ ع٢ً أن

بتٛؾري ٖرا املا٤ املبازى يصٚاز املدٜٓتني املكدضتني بطسم ض١ًٗ َٚسحي١ ٚسكاز١ٜ، باضتدداّ أسدخ اٯيٝات ا٭ٚتَٛاتٝه١ٝ يكُإ دٛد٠ 

اٜري ايعامل١ٝ َٓر خسٚد٘ َٔ ايب٦س ٚست٢ ٚؾٛي٘ يًُؿٓع، ثِ تعب٦ت٘ يف عبٛات ب٬ضتٝه١ٝ تٛشع ع٢ً ْٚكا٤ املا٤ املبازى ٚؾل املع

ٚنػـ املٗٓدع ايٛادعٞ أْ٘ يف إطاز ا٫ضتعدادات املبهس٠ ملػسٚع املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص يطكٝا شَصّ ٜتِ يف ٖرٙ  .املطتًٗهني

ٖـ، سٝح ٜتِ ْكٌ ٖرٙ ٤1436 شَصّ املػًؿ١ ٚاملدؿؿ١ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ يعاّ ا٭ٜاّ اضتهُاٍ إدسا٤ات ايػشٔ املبهس يعبٛات َا

ايعبٛات إىل َطازات بًدإ اؿذاز، َٚٔ ثِ تكّٛ بعجات اؿر ايسمس١ٝ بتٛشٜع ٖرٙ ايعبٛات ع٢ً اؿذاز مبذسد ٚؾٛهلِ إىل تًو 

، ٖٚٞ زس١ً ايعٛد٠ يًطا٥سات اييت تٓكٌ اؿذاز إىل ”ٕ ايؿازؽايطريا”املطازات، َػريًا إىل ْكٌ ٖرٙ ايعبٛات املػًؿ١ عرب َا ٜط٢ُ بـ

املًُه١ ٚتعٛد َس٠ أخس٣ يب٬دٖا َٔ أدٌ ْكٌ بك١ٝ اؿذاز. ٚبّٝٔ املٗٓدع ايٛادعٞ إٔ ْكٌ ٖرٙ ايعبٛات ٜتِ َٔ خ٬ٍ ايتٓطٝل املباغس 

املدْٞ، ٚبك١ٝ اؾٗات اإلغساؾ١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ املتعاقد٠  بني َػسٚع املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص يطكٝا شَصّ، ٚٚشاز٠ اؿر، ١٦ٖٝٚ ايطريإ

َع املػسٚع، أٚ ايعا١ًَ يف املطازات; عًًُا بإٔ ٖرا اإلدسا٤ ٜتِ بطًب َٔ بعج١ اؿر ايسمس١ٝ يهٌ بًد عٔ طسٜل ْعاّ املطاز 

ٚاسد٠ يهٌ ساز. َٚٔ املتٛقع إٔ  اإليهرتْٚٞ ايتابع يٛشاز٠ اؿر، ٚايرٟ حيدد ؾٝ٘ ايهُٝات اي٬ش١َ يهٌ بعج١ ع٢ً إٔ خيؿـ عب٠ٛ

( ًَٕٝٛ 1.5( أيـ عب٠ٛ، ٚإٔ ٜصٜد َا ٜتِ تٛشٜع٘ عرب املطازات عٔ )500ٜؿٌ عدد ايعبٛات املٓكٛي١ عرب ايطريإ ايؿازؽ هلرٙ ايط١ٓ إىل )

يعبٛات َا٤ شَصّ املٗٝأ٠ ٚغّدد ايٛادعٞ ع٢ً داٖص١ٜ ايٓاقٌ املعتُد  .عب٠ٛ; مبا يف ذيو عبٛات ايػشٔ املطبل، ٚعبٛات ايػشٔ املؿاسب

( يرتات عرب املطازات، ٚايرٟ ٜكّٛ بٓكٌ ٚغشٔ عبٛات َا٤ شَصّ املؿاسب١ يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ، سٝح ٜكّٛ 5يًػشٔ اؾٟٛ بطع١ )

، ٚأٜكا املتعٗد بايتعاقد َع بعجات اؿر يتٛؾري عبٛات املا٤ املبازى يف املطازات سطب ايسس٬ت املػادز٠، ٚذيو يتطٌٗٝ تكدميٗا يًشذاز

يتطٌٗٝ ع١ًُٝ غشٓٗا ْعاًَٝا يف ايطا٥سات، باإلقاؾ١ يتٛؾس ْكاط تٛشٜع يًعبٛات تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ يف َطاز املًو عبدايعصٜص 

صّ ايدٚيٞ ظد٠، َٚطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٖٚٞ ؽدّ ناؾ١ ا٭ؾساد املػادزٜٔ عرب املطازٜٔ ايساغبني يف َا٤ شَ

 .ملبازىا
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 صحت انًذُٚت انًُٕرة حزفغ يظبر خطخٓب انخشغٛهٛت نخذيت ضٕٛف انزحًٍ

 

 دايب٬ –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

زؾعت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َطاز خطتٗا، ايتػػ١ًٝٝ اـاؾ١ مبٛضِ سر ٖرا ايعاّ بايتصأَ َع تصٜد 

ٚتتكُٔ اـط١ اييت أطًكتٗا املدٜس١ٜ ايعا١َ َٓر غس٠ غٗس ذٟ ايكعد٠ اؿايٞ بساَر  .رٙ ا٭ٜاّتٛاؾد قٝٛف ايسمحٔ ع٢ً طٝب١ ايطٝب١ ٖ

ع٬د١ٝ ٚٚقا١ٝ٥ ٚإضعاؾ١ٝ عٔ طسٜل َٓػآت ؾش١ٝ فٗص٠ ػٗٝصًا عايًٝا ٚنٛادز طب١ٝ َ٪١ًٖ َٚدزب١ يتكدِٜ ٖرٙ اـدَات، سٝح 

يع٬د١ٝ يًشذاز ٚايصٚاز َٓر دخٛهلِ املًُه١ عرب املٓاؾر ايرب١ٜ أعدت خط١ ؾش١ٝ َتها١ًَ يتكدِٜ اـدَات ايؿش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚا

ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ، َسٚزًا بايطسم ايس٥ٝط١ٝ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚيف أَانٔ ضهِٓٗ إقاؾ١ إىل ايطاسات سٍٛ اؿسّ ايٓبٟٛ 

ضسٜسًا يًعٓا١ٜ املسنص٠  135ؾ١ إىل ضسٜسًا، إقا 999ٚأعدت ؾش١ املد١ٜٓ ضبع١ َطتػؿٝات ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ بطع١  .ايػسٜـ

 65ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ املٝكات  100ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ ا٭ْؿاز  423ٚايطٛاز٨، ٚتػٌُ املطتػؿٝات ن٬ َٔ َطتػؿ٢ املًو ؾٗد 

ضسٜسًا،  50ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ اؿ١ُٓ  50ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ خٝرب  50ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ اؿٓان١ٝ  261ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ أسد 

بُٝٓا ٚقعت َطتػؿٝات  –٫ مسح اهلل  –ُٓا تعد بك١ٝ املطتػؿٝات اؿه١َٝٛ باملٓطك١ خط املٛاد١ٗ ايجايح يف ساي١ ايهٛازخ بٝ

 .ايكطاع اـاف يتهٕٛ خط املٛاد١ٗ ايسابع، إذ ٜطتعإ بٗا يف ساي١ ايهٛازخ ٚعدّ نؿا١ٜ أضس٠ ٚشاز٠ ايؿش١ يًشا٫ت ايطاز١٥

ًا يًسعا١ٜ ايؿش١ٝ ا٭ٚي١ٝ مبا ؾٝٗا عٝاد٠ قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اجملٗص٠ ـد١َ ايكٝٛف، َسنص 18ٜٚطاْد ٖرٙ املطتػؿٝات 

ٚتػطٞ ٖرٙ املسانص املٓطك١ املسنص١ٜ سٍٛ اؿسّ ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚأَانٔ ػُع اؿذاز ٚايصٚاز ٚايطسم ايس٥ٝط١ٝ امل٪د١ٜ ملٓاطل 

ٝط١ باؿسّ ايٓبٟٛ ايػسٜـ تتكُٔ َسنص ؾشٞ باب دربٌٜ، ٚايؿاؾ١ٝ، اؿر، سٝح مت ػٗٝص أزبع١ َسانص ؾش١ٝ بايطاسات احمل

ٚباب ايط٬ّ، ٚباب اجملٝدٟ، ٚأزبع١ َسانص ؾش١ٝ مبٓاطل ضهٔ اؿذاز ٖٚٞ َسنص ؾشٞ ايبٝع١، ٚأسد، ٚقبا٤، ٚا٭ْؿاز، أَا 

سذاز ايرب، ٚقط١ اهلذس٠، ع٢ً َداخٌ ٚكازز َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾكد دس٣ ػٗٝص أزبع١ َسانص ؾش١ٝ تػٌُ َسنص ؾشٞ 

(، يف سني دس٣ ت١٦ٝٗ َسنصٜٔ ؾشٝني ع٢ً ايطسم ايس٥ٝط١ٝ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ 2(، َٚسنص ؾشٞ املٝكات )1َٚسنص ؾشٞ املٝكات )

نُا دس٣ تأٌٖٝ املسانص ايؿش١ٝ املٛمس١ٝ يف املٓطك١ املسنص١ٜ،  .املٓٛز٠ ُٖا َسنص ؾشٞ ايٝت١ُ، َٚسنص ؾشٞ ايؿًؿ١

اإلَهاْات ايع٬د١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ َٔ أدٗص٠ ٚأضّس٠ ٬َسع١ ٚق٣ٛ عا١ًَ َدزب١ َٚتُسض١ يًتعاٌَ َع قٝٛف ايسمحٔ  ٚػٗٝصٖا بأؾكٌ

ٚدٗصت ؾش١ املد١ٜٓ يف َٓاؾر ايدخٍٛ باملٓطك١ ث٬ث١ َسانص يًُساقب١ ايؿش١ٝ مشًت َسنص املساقب١ ايؿش١ٝ  .ٚايعسٚف احملٝط١ بِٗ

١ٓ املٓٛز٠ َٚسنص املساقب١ ايؿش١ٝ مبطاز ا٭َري عبداحملطٔ بٔ عبدايعصٜص بٝٓبع، َٚسنص مبطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص باملدٜ

املساقب١ ايؿش١ٝ مبٝٓا٤ ٜٓبع ايتذازٟ، إقاؾ١ إىل عٝاد٠ قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اييت ٜتِ ػٗٝصٖا يف أسد ايؿٓادم اييت 

 .سٜسًاض 55ؽؿـ ٫ضتكباٍ ايكٝٛف سٝح تتطع ٖرٙ املسانص ايؿش١ٝ إىل 
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 ادبٙ يكت ُٚظى َذٔة ػٍ انحح

 

 ٟامحد ا٫محد –َه١ املهس١َ 

 

ٜٓعِ ْادٟ َه١ ايجكايف ا٫ديٞ بايتعإٚ َع اَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ قُٔ َٓع١َٛ مح١ً اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ َطا٤ ا٫سد 

يؿاحل َطتػاز اَري َٓطك١ َه٘ املهسَ٘ ايكادّ ْد٠ٚ بعٓٛإ اؿر املٓعِ اضرتاتٝذ١ٝ ٚز٣٩ ٜػازى ؾٝٗا ن٬ َٔ ايدنتٛز ٖػاّ ا

ٚاملػسف ايعاّ ع٢ً ٚناي١ا٫َازٙ يػ٪ٕ ايتُٓٝ٘ زٜظ ايًذٓ٘ ايتٓؿٝرٜ٘ ٫ عُاٍ اؿر ٚضٝتٓا ٍٚ يف سدٜج٘ عٔ ايتُٓٝ٘ يف َٓطك١ َه٘ 

دخ عٓايتطٜٛس ٚاملػاعس ضبٌٝ اؿر املٝطس. نُا ٜػازى ايدنتٛز خطني ْاؾس ايػسٜـ. ٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿر يػ٪٩ٕ اؿر ايرٟ ضٝتش

َٚٓٗذ١ٝ اـدَ٘ ايطُٛس٘ نُا ضٝػازى يف ايٓدٚٙ ايًٛا٤ عبداهلل سطٔ ايصٖساْٞ َدٜسعاّ ا٫ دازٙ ايعاَ٘ يًُسٚز ايرٟ ضٝتٓاٍٚ. يف. 

سدٜج٘ ايتؿسٜح ٚاثسٙ يف زؾع َعد٫ت ايعٌُ ايتٛعٟٛ ٚضتكاّ ايٓد٠ٚ بعد ؾ٠٬ ايعػا٤ َباغس٠ بكاع١ احملاقسات ايهرب٣ مبكس ايٓادٟ 

 .٪قت مبب٢ٓ املهتب٘ ايعاَ٘ عٞ ايصاٖس مبه١امل
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 انحدبج ببنٓذاٚب ٔيبء سيشو إرشبد انحبفالث( ٚظخقبم)

 

 ٟامحد ا٫محد –َه١ املهس١َ 

 

ايـ ساز قدَٛا عرب املٓؿر اؾٟٛ ملطاز  200اضتكبٌ َهتب ا٫زغاد ٚتٛدٝ٘ اؿاؾ٬ت يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ انجس َٔ 

ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚطاز املًو عبدايعصٜص مبد١ٜٓ دد٠ يف اطاز خط١ املهتب ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ سر ٖرا 

  .ٖـ1436ايعاّ 

ٚاٚقح عبداهلل ضٓدٟ َدٜس عاّ َهتب ازغاد اؿاؾ٬ت إ املهتب اضتكبٌ ساؾ٬ت قٝٛف ايسمحٔ يف قطيت ؾسش ايػُٝطٞ 

أيـ ساز ، َبٝٓا إٔ املهتب ٜسغد اؿذاز ٜٚكّٛ بتٝٛعٝتِٗ عٔ  200ٚاؾُّٛ ٚقدَٛا هلِ اهلداٜا َػريا اْ٘ مت اضتكباٍ أنجس َٔ 

ايطسم ايؿشٝش١ يف اؿر. ٚأقاف: ٜطتُس عٌُ ؾ١ٓ ايدزاضات ٚاؾٛد٠ مبهتب اإلزغاد  طسٜل بسغٛزات ٚيٛسات تٛقح هلِ اتباع

 .ٚد٫ٛت٘ املٝدا١ْٝ مبه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ يًٛؾٍٛ إىل تطٜٛس ٚتٓعِٝ أعُاٍ املهتب

اضتعدادات٘ ٚدٓد نٌ  ٚبني ضٓدٟ إ املهتب باغس َٗاَ٘ املٛمس١ٝ املٝدا١ْٝ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ َٓر ٚقت َبهس ؾكد انٌُ نٌ

طاقات٘ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٝطري ضبٌ ازغاد اؿاؾ٬ت ايٓاق١ً هلِ باٜؿاهلا اىل َكاز فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ املع١ٝٓ 

  .غدَتِٗ يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠

اىل تأًِٖٝٗ يكُإ تكدِٜ ازق٢ اـدَات ؿذاز بٝت ( َسغد تٗدف 800ٚاقاف ضٓدٟ إ املهتب اقاّ دٚزات تدزٜب١ٝ ٭نجس َٔ )

اهلل اؿساّ ٚؾل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ اييت ٚقعت يريو. ٚتدزٜب املسغدٜٔ ع٢ً نٝؿ١ٝ اضتدداّ اـسا٥ط اإلزغاد١ٜ ٚديٌٝ املسغد ايرٟ 

  .حيتٟٛ ع٢ً مجٝع املعًَٛات ٚ ازقاّ اهلٛاتـ اييت قد حيتاز ايٝٗا املسغد اثٓا٤ ايسس١ً اإلزغاد١ٜ

ٚاند ضٓدٟ إ ايٛشاز٠ اخرت ع٢ً عاتكٗا تطٌٗٝ ناؾ١ ا٫َهاْٝات ٚاـدَات يكٝٛف ايسمحٔ ٚتكدِٜ نٌ َا ٜطاِٖ يف ايسقٞ 

ٚتكدِٜ اـد١َ يكٝٛف ايسمحٔ ٚؾل املعاٜري ايعاي١ٝ َبٝٓا إ املهتب اقاّ بؿسع٘ يف َه١ املهس١َ دٚزات تدزٜب١ٝ يًُسغدٜٔ اضتعدادًا 

  .ٚت١٦ٝٗ ناؾ١ املػازنني يف خد١َ اؿذاز يًعٌُ ع٢ً قدّ ٚضام َٓر ٚؾٍٛ اؿاز ٚست٢ َػادزت٘ ايب٬د ٫ضتكباٍ سر ٖرا املٛضِ

ٚاغاز ضٓدٟ إ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ تتٝح يًُسغد نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع اؿاز ٚايتداطب َع٘ بعد٠ يػات باإلقاؾ١ اىل ا٫ملاّ متاًَا بهٝؿ١ٝ 

 .ازغاد قٝٛف ايسمحٔ ايتعاٌَ َع اـسا٥ط اييت ٜطتعإ بٗا يف
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 أػًبل انًزاقبت أثُبء انحح

 

 دايب٬–َه١ املهس١َ 

 

عح ٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿر املطاعد ايكا٥ِ مبٗاّ ؾسع ايٛشاز٠ مبه١ املهس١َ عبد ايسمحٔ ايٓؿٝعٞ َع ز٥ٝظ فًظ إداز٠ َ٪ضط١ َطٛيف 

٭عُاٍ املساقب١ ٚاملتابع١ بامل٪ضط١ خ٬ٍ َٛضِ سر  سذاز ايدٍٚ اإلؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ املطٛف زاَٞ بٔ ؾاحل يبين اـط١ ايتػػ١ًٝٝ

ٖرا ايعاّ ٚايتٓطٝل بني اؾاْبني يف ٖرا ايػإٔ ٚذيو يف ا٫دتُاع ايرٟ عكد بُٝٓٗا أَظ مبكس امل٪ضط١ عكٛز ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ 

  .٪ضط١فًظ إداز٠ امل٪ضط١ املطٛف طازم قُٛد عًٟٛ ٚأعكا٤ ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١ بايٛشاز٠ ٚامل

ٖـ ، ٚزؾدٖا مجٝع 1436ْٚاقؼ ايًكا٤ كتًـ اؾٛاْب املتعًك١ مبٗاّ ٚأعُاٍ ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١ ايعا١ًَ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

 .امل٬سعات يًددَات املكد١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚايٛقٛف ع٢ً أدٚاز َٚٗاّ فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ بٗرا اـؿٛف
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 طزٚزاً نخذيت ضٕٛف انزحًٍ فٙ انًذُٚت 000ت يظخشفٛبث بظؼ 7

 

زؾعت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ يف َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َطاز خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ اـاؾ١ مبٛضِ سر ٖرا ايعاّ بايتصأَ َع تصاٜد 

ٚتتكُٔ اـط١ اييت أطًكتٗا املدٜس١ٜ ايعا١َ َٓر غس٠ ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ بساَر  .تٛاؾد قٝٛف ايسمحٔ ع٢ً طٝب١ ايطٝب١ ٖرٙ ا٭ٜاّ

ع٬د١ٝ ٚٚقا١ٝ٥ ٚإضعاؾ١ٝ عٔ طسٜل َٓػآت ؾش١ٝ فٗص٠ ػٗٝصًا عايًٝا ٚنٛادز طب١ٝ َ٪١ًٖ َٚدزب١ يتكدِٜ ٖرٙ اـدَات; سٝح 

ٚايصٚاز َٓر دخٛهلِ املًُه١ عرب املٓاؾر ايرب١ٜ أعدت خط١ ؾش١ٝ َتها١ًَ يتكدِٜ اـدَات ايؿش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ يًشذاز 

ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ، َسٚزًا بايطسم ايس٥ٝط١ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚيف أَانٔ ضهِٓٗ، إقاؾ١ إىل ايطاسات سٍٛ اؿسّ ايٓبٟٛ 

ًا يًعٓا١ٜ املسنص٠ ضسٜس 135ضسٜسًا، إقاؾ١ إىل  999ٚأعدت ؾش١ املد١ٜٓ ضبع١ َطتػؿٝات ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ بطع١  .ايػسٜـ

 65ضسٜس، َٚطتػؿ٢ املٝكات  100ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ ا٭ْؿاز  423ٚايطٛاز٨، ٚتػٌُ املطتػؿٝات ن٬ً َٔ َطتػؿ٢ املًو ؾٗد 

ضسٜسًا،  50ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ اؿ١ُٓ  50ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ خٝرب  50ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ اؿٓان١ٝ  261ضسٜسًا، َٚطتػؿ٢ أسد 

طتػؿٝات اؿه١َٝٛ يف املٓطك١ خط املٛاد١ٗ ايجايح يف ساي١ ايهٛازخ، ٚٚقعت َطتػؿٝات ايكطاع اـاف يتهٕٛ بُٝٓا تعد بك١ٝ امل

َسنصًا يًسعا١ٜ ايؿش١ٝ ا٭ٚي١ٝ مبا ؾٝٗا عٝاد٠ قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني  18ٜٚطاْد ٖرٙ املطتػؿٝات  .خط املٛاد١ٗ ايسابع

ص١ٜ سٍٛ اؿسّ ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚأَانٔ ػُع اؿذاز ٚايصٚاز ٚايطسم ايس٥ٝط١ امل٪د١ٜ اجملٗص٠ ـد١َ ايكٝٛف، ٚتػطٞ املٓطك١ املسن

ملٓاطل اؿر; سٝح مت ػٗٝص أزبع١ َسانص ؾش١ٝ يف ايطاسات احملٝط١ باؿسّ ايٓبٟٛ ايػسٜـ تتكُٔ َسنص ؾشٞ باب دربٌٜ، 

ؿذاز ٖٚٞ َسنص ؾشٞ ايبٝع١، ٚأسد، ٚقبا٤، ٚايؿاؾ١ٝ، ٚباب ايط٬ّ، ٚباب اجملٝدٟ، ٚأزبع١ َسانص ؾش١ٝ يف َٓاطل ضهٔ ا

ٚا٭ْؿاز، أَا ع٢ً َداخٌ ٚكازز َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾكد دس٣ ػٗٝص أزبع١ َسانص ؾش١ٝ تػٌُ َسنص ؾشٞ سذاز ايرب، 

 (، يف سني دس٣ ت١٦ٝٗ َسنصٜٔ ؾشٝني ع٢ً ايطسم ايس٥ٝط2١(، َٚسنص ؾشٞ املٝكات )1ٚقط١ اهلذس٠، َٚسنص ؾشٞ املٝكات )

ٚدٗصت ؾش١ املد١ٜٓ يف َٓاؾر ايدخٍٛ باملٓطك١ ث٬ث١  .َٔ ٚإىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ ُٖا َسنص ؾشٞ ايٝت١ُ، َٚسنص ؾشٞ ايؿًؿ١

َسانص يًُساقب١ ايؿش١ٝ مشًت َسنص املساقب١ ايؿش١ٝ يف َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠، َٚسنص املساقب١ ايؿش١ٝ 

طٔ بٔ عبدايعصٜص بٝٓبع، َٚسنص املساقب١ ايؿش١ٝ يف َٝٓا٤ ٜٓبع ايتذازٟ، إقاؾ١ إىل عٝاد٠ قٝٛف خادّ يف َطاز ا٭َري عبداحمل

 55اؿسَني ايػسٜؿني اييت ٜتِ ػٗٝصٖا يف أسد ايؿٓادم اييت ؽؿـ ٫ضتكباٍ ايكٝٛف; سٝح تتطع ٖرٙ املسانص ايؿش١ٝ إىل 

ايعاّ قطِ تػدٝـ يٮَساض ايؿريٚض١ٝ ٜػٌُ عددًا َٔ ايؿشٛؾات ٚاضتشدخ ٖرا  .ضٝاز٠ إضعاف نبري٠ 25ضسٜسًا، إىل داْب 

باإلقاؾ١ إىل إْؿًْٛصا اـٓاشٜس، ٚدس٣ ػٗٝص املدترب اإلقًُٝٞ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ٫ضتكباٍ سا٫ت َت٬ش١َ ايػسم ا٭ٚضط ايتٓؿط١ٝ 

ٚخازدٗا َجٌ: ايكؿِٝ، ٚايكسٜات، ٚتبٛى،  ٚعٌُ ا٫ختباز ٚإزضاٍ ايٓتا٥ر يًكطاعات ايتابع١ يًُدترب َٔ داخٌ املٓطك١« نٛزْٚا»

ضاع١ طٛاٍ ايعاّ، ٚدس٣ تٛشٜع ايعاًَني ع٢ً ث٬خ ؾرتات ٚعٌُ دداٍٚ َٓاٚب١ ي٬ضتػازٜني ع٢ً  24ٚايٛد٘، ٚضهانا ع٢ً َداز 

 .َداز ايطاع١، إىل داْب َتابع١ تٛؾري احملايٌٝ اـاؾ١ باختباز ايهٛزْٚا
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 يفيدهانعة يًتعة وطيع تًنياتنا نكى بً

 

 

 : تلقً مالحظاتكم علىٌسرنا 

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحٍة

 

 يدير إدارة انعالقات انعاية واإلعالو

 إبن اندنيم: تركي بن فيصم انياس

 

انًساهًين عضو يجهس اإلدارة نهعالقات انعاية واإلعالو وعالقات 

 وانًشرف عهى إدارة خديات انحجاج وانعالقات انحكويية

 اندنيم انسيد: كًال أحًد خهيفة

  إعداد انهجنة اإلعاليية:

 " عبدالعزٌز الصاعدي –مجاهد نور  –عمر نور  –تركً الٍاس " 
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