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أدالء جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ضؼضص ٓغطٟٞ جُخذٓحش جُٔوذٓس ُن٤ٞف / ػحّ / د  0043

 ئمحكس أ٠ُٝ/ جُشقٖٔ صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ 

 هـ1435 ذو القعدة 05األحد 

/ أدالء جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ضؼضص ٓغطٟٞ جُخذٓحش جُٔوذٓس ُن٤ٞف جُشقٖٔ صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ / ػحّ / د  0043

ئمحكس أ٠ُٝ ٝأذحٕ ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُٔإعغس إٔ جُٔإعغس ض٘طِن ك٢ أدجء ٜٓحٜٓح ٖٓ خالٍ جُط٘غ٤ن 

ٝجُطؼحٕٝ ٓغ جُؿٜحش رجش جُؼالهس ذؾإٕٝ جُكؽ ٝك٢ ٓوذٓطٜح ئٓحسز ٓ٘طوس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓٔػِس ك٢ ُؿ٘س 

جُط٘غ٤ن ٝجُٔطحذؼس ألػٔحٍ جُكؽ، ٝكشع ٝصجسز جُكؽ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝأٓحٗس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝجُؾإٕٝ جُقك٤س 

ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُوطحػحش جُك٤ٌٓٞس جألخشٟ، ٓ٘ٞٛحً ذٔح ضِوحٙ جُٔإعغس ٖٓ جُذػْ جُٔطٞجفَ ٝجُطٞؾ٤ٜحش جُٔغطٔشز 

ٖٓ فحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ جأل٤ٓش ك٤قَ ذٖ عِٔحٕ ذٖ ػرذ جُؼض٣ض أ٤ٓش ٓ٘طوس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ست٤ظ ُؿ٘س جُكؽ 

ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز جُز١ ٣وق ؽخق٤حً ػ٠ِ ٓشجقَ ضأد٣س جُخذٓحش ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝضطٞسٛح ٝجالسضوحء ذٜح 

ٝجالٛطٔحّ ذحُكؿحؼ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ سجقطْٜ ٝجهٔث٘حْٜٗ، ٝذٔطحذؼس قػ٤ػس ٖٓ ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ جُذًطٞس ذ٘ذس ذٖ 

ٝأكحد إٔ جُٔإعغس ضإد١ جُٞجؾرحش ٝجُٔغإ٤ُٝحش جُٔ٘حهس ذٜح ٗكٞ قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٝصٝجس . ٓكٔذ قؿحس

جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ٝجُٞجسدز ك٢ هشجس ئٗؾحتٜح ق٤ع ضٔش ٓشجقَ جُؼَٔ ذخطٞجش ضرذأ ٖٓ أػٔحٍ جالعطورحٍ ٝجُطشق٤د 

ذحُكؿحؼ جٌُشجّ غْ ئٜٗحء ئؾشجءجش ٝفُْٜٞ ئ٠ُ ٓغحًْٜ٘ ٝٓطحذؼس أقٞجٍ جُكؿحؼ أغ٘حء كطشز ٝؾٞدْٛ ك٢ جُٔذ٣٘س 

ٝٓغحػذضْٜ قط٠ ٓـحدسضْٜ ئ٠ُ ٌٓس هرَ جُكؽ أٝ ئ٠ُ ذِذجْٜٗ ُِؼٞدز ػالٝز ػ٠ِ ٓطحذؼس أقٞجُْٜ جُقك٤س 

ٓؾ٤شجً ئ٠ُ إٔ ٓؿِظ ئدجسز جُٔإعغس ٣نغ جُخطو جُطؾـ٤ِ٤س ، ٝئسؽحدْٛ ئ٠ُ ٓغحًْٜ٘ ٝقحكالضْٜ ك٢ ج٤ُٔوحش

ألػٔحٍ ٓٞعْ قؽ ًَ ػحّ ٌَُٝ ػنٞ ٓؿِظ ئدجسز ٜٓحّ ٝٓغإ٤ُٝحش ضط٘ٞع جٗطالهحً ٖٓ جُوشجسجش جُٞصجس٣س 

ٝأذذٟ جُذًطٞس قٞجُس ٣و٤٘ٚ إٔ رُي ع٤غْٜ ذؼذ كنَ هللا . ٝجُِٞجتف جإلدجس٣س ٝجُٔح٤ُس جُط٢ ضؼذٛح ٝصجسز جُكؽ

ضؼح٠ُ ٛزج جُؼحّ ك٢ ضكو٤ن ٓغطٟٞ ٓط٤ٔض ٖٓ خذٓحش جُٔإعغس جُط٢ ضطشًض ؾٜٞدٛح ك٢ جألعحط ػ٠ِ ضوذ٣ْ 

ضٔؾ٤حً ٓغ ضطِؼحش جُو٤حدز جُشؽ٤ذز ك٢ ٛزج ، أكنَ جُخذٓحش ٝضٞك٤ش جُطحهحش ٝئضحقطٜح ُن٤ٞف جُشقٖٔ

ٓل٤ذجً إٔ أػٔحٍ ، ٓط٘حٝالً جألٛذجف جألعحع٤س جُط٢ أٗؾثص ٖٓ أؾِٜح جُٔإعغس ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز، جُخقٞؿ

جُٔإعغس ضطشًض ك٢ ضوذ٣ْ أكنَ جُخذٓحش جٌُٔٔ٘س ُن٤ٞف جُشقٖٔ ٝسػح٣طْٜ ٖٓ ق٤ٖ هذْٜٝٓ ئ٠ُ جُٔذ٣٘س 

ٝض٘حٍٝ جُذًطٞس ٣ٞعق قٞجُس ضحس٣خ جٗطالم كٌشز جألدالء هحتال ئٜٗح ٢ٛ . جُٔ٘ٞسز ٝقط٠ ٓـحدسضْٜ ذغالٓس هللا

، كثس ٖٓ أَٛ جُٔذ٣٘س ًشعص ؾٜذٛح ٝٝهطٜح ُخذٓس م٤ٞف جُشقٖٔ ٝصٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز

ٝئٜٗح أٗؾثص ٓ٘ز ع٘ٞجش ه٣ِٞس ك٢ ظَ قحؾس ٓحعس ُِٞجكذ٣ٖ ٖٓ أٗكحء جُٔؼٔٞسز ًحكس ئ٠ُ ٖٓ ٣وّٞ ذطرق٤شْٛ 

ٝئسؽحدْٛ ئ٠ُ جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ٝٓغحػذضْٜ ك٢ ؾ٤ٔغ أٓٞسْٛ، ٝضطٞس جألٓش قط٠ أع٘ذش خذٓس صٝجس جُٔغؿذ 

جُ٘ر١ٞ جُؾش٣ق ئ٠ُ أعش ٖٓ أَٛ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ر١ٝ خِن ٝٓؼشكس ذِـحش ٛإالء جُضٝجس، غْ ٗظٔص ٛزٙ جُؼالهس 

ػٖ هش٣ن جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔطؼحهرس ذطخق٤ـ دٍٝ ٝٓوحهؼحش ُطِي جألعش جُط٢ ٓ٘كص ضوحس٣ش ض٤٘و ذٜح خذٓس 

– سقٔٚ هللا – ؾ٘غ٤س أٝ ؾ٘غ٤حش ٓؼ٤٘س ٖٓ جُكؿحؼ ئ٠ُ إٔ قَ جُؼٜذ جُغؼٞد١ جُضجٛش ذو٤حدز جُِٔي ػرذ جُؼض٣ض 

. // ٝأسع٠ دػحتْ جألٖٓ ٝجالهٔث٘حٕ كأفذس أٓشج عح٤ٓح ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ٗظحّ ٤ٛثس جألدالء ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز
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أدالء جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ضؼضص ٓغطٟٞ جُخذٓحش جُٔوذٓس / ػحّ / د  0044

 ئمحكس غح٤ٗس/ ُن٤ٞف جُشقٖٔ صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ 

 هـ1435 ذو القعدة 05األحد 

/ أدالء جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ضؼضص ٓغطٟٞ جُخذٓحش جُٔوذٓس ُن٤ٞف جُشقٖٔ صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ / ػحّ / د  0044

ٝذؼذ ضضج٣ذ أػذجد جُكؿحؼ ذحعطٔشجس جسضأش جُذُٝس جُغؼٞد٣س مشٝسز ضط٣ٞش ٛزٙ جُٜٔ٘س “ئمحكس غح٤ٗس ٝأسدف 

ك٢ جُٞعحتَ ٝجُخذٓحش ًحكس، كقذس ٓشعّٞ ٢ٌِٓ ضنٖٔ ٝمغ ض٘ظ٤ْ ٓططٞس ٣كون سكغ ٓغطٟٞ ٛزٙ جُٜٔ٘س 

ٝأع٘ذش ئ٠ُ ٝصجسز جُكؽ ٝجألٝهحف آٗزجى ٜٓٔس ٝمغ جُِٞجتف جُط٘ظ٤ٔ٤س جُط٢ ٣طْ ذٔٞؾرٜح ئهحٓس ٓإعغحش 

غْ ضالٙ أٓش عح٢ٓ ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ه٤حّ ٓإعغحش أسذحخ جُطٞجتق، غْ فذسش هشجسجش ٝصجس٣س ذاٗؾحء ، جُطٞجتق

ٛـ فذس أٓش ٢ٌِٓ ذاٗؾحء جُٔإعغس جأل٤ِٛس ُإلدالء ذحُٔذ٣٘س 1405ٓإعغحش جُطٞجكس ك٢ ٌٓس ٝأخ٤شجً ك٢ ع٘س 

ٝضطلشع جُٔإعغس جأل٤ِٛس ُألدالء ئ٠ُ ػذز هطحػحش ًَ ٜٓ٘ح ُٚ ٝظ٤لس خحفس ذٚ ٜٝٓ٘ح هطحع جالعطورحٍ . جُٔ٘ٞسز

٣ٝؼذ خططٚ جُطؾـ٤ِ٤س جُٔطنٔ٘س ألػٔحٍ جالعطورحٍ ٝجُطشق٤د ذحُكؿحؼ ٝجضخحر جإلؾشجءجش جُٔ٘ظٔس ُؼ٤ِٔحش 

جُطل٣ٞؽ ػ٠ِ جُؼٔحتش جُٔؼذز إلعٌحْٜٗ ٖٓ خالٍ ٓشًض جعطورحٍ جُكؿحؼ ذطش٣ن جُٜؿشز ٝٓشًض جعطورحٍ جُكؿحؼ 

كنالً ػٖ ، ذٔطحس جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذ جُؼض٣ض ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝٓشًض جعطورحٍ قؿحؼ جُرش ذطش٣ن جُؿحٓؼحش

ذؼػحش “هطحع جإلعٌحٕ جُز١ ٣ؼذ خططٚ جُطؾـ٤ِ٤س جُٔطنٔ٘س ُخذٓحش جإلعٌحٕ ٝجُط٘غ٤ن ٌٓحضد ؽإٕٝ جُكؿحـ 

ٝأفكحخ جُذٝس جُغ٤ٌ٘س ُطقذ٣ن ػوٞد جإلعٌحٕ ٝئػذجد ذ٤حٗحش جُطل٣ٞؽ هروحً ُٜزٙ جُؼوٞد ٝٓشجهرس “جُكؽ 

جُطذجخَ ُلطشجش جإلعٌحٕ ٝجُٔغحٛٔس ذلحػ٤ِس ك٢ ٓغحػذز جُكؿحؼ ُِكقٍٞ ػ٠ِ ٓغٌٖ ٣طٔؾ٠ ٓغ هذسجضْٜ 

جُٔح٤ُس ٝجإلؽشجف ج٤ُٔذج٢ٗ ػ٠ِ ًحكس جُؼٔحتش ٝجُطأًذ ٖٓ جُخذٓحش جإلعٌح٤ٗس ك٢ جُل٘حدم ٝجُؼٔحتش ٝجألسذطس 

ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ٝمغ جُكٍِٞ جُالصٓس ػ٘ذ قذٝظ أ١ خالف ٓح أٌٖٓ رُي أٝ ضأ٤ٖٓ جُ٘وـ ٖٓ ٗغرس ٓح٤ُس ٖٓ 

أٓح هطحع جُطو٤٘س ك٤ط٠ُٞ ٝمغ آ٤ُحش ٓط٘حعوس ُؼ٤ِٔحش جعطالّ . ٓطؼٜذ١ جُغٌٖ ٣طْ جقطؿحصٛح ُٜزج جُـشك

ٝأسؽلس ٝقلع جُؿٞجصجش جُخحفس ذحُكؿحؼ ٝجٗطوحُٜح ٖٓ هطحع ٥خش ٝكن ٓ٘ظٞٓس ٓطٌحِٓس ضأخز ك٢ جالػطرحس 

أ٤ٔٛس ؾٞجص جُغلش أٝ جُٞغ٤وس ُِكؿحؼ ٝجعطخذجّ جُٔغط٘ذجش جُ٘ظح٤ٓس جُط٢ ضغَٜ ػ٤ِٔس جعطخشجؼ جُؿٞجصجش 

ٝضٔطذ ؽرٌس ٓططٞسز ٖٓ جُكحعد ضٔطٌِٜح . ٝض٘ظْ ػ٤ِٔحش جالعطالّ ٝجُطغ٤ِْ ذٔح ٣نٖٔ جُٔكحكظس ػ٤ِٜح

جُٔإعغس ٖٓ جُٔشًض جُشت٤غ٢ ٝضطٞصع ك٢ ٓشجًض جالعطورحٍ ذٔكطس جُؿٞ ٝجُركش ذطش٣ن جُٜؿشز ٝٓشًض 

جعطورحٍ قؿحؼ جُرش، ٝٓشًض جعطورحٍ قؿحؼ جُٔطحس ٝضشضرو ؾ٤ٔؼٜح ذٌٔحضد جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس قط٠ ضطْ أػٔحٍ 

جُشذو ج٢ٌُِ ٓغ ٌٓحضد جُٔإعغس ًحكس جألٓش جُز١ ٤٣غش قلع جُٔؼِٞٓحش ٝضٞجكشٛح ٝضذكوٜح جُغش٣غ ك٢ جُٞهص 

جُٔ٘حعد عٞجًء ػ٘ذ جالعطورحٍ أٝ جُٔـحدسز ك٤ٔح ٣إد١ هطحع جُطٞد٣غ ُِكؿحؼ خذٓحش ٝجعؼس ٝٓط٘ٞػس ،ٝضطٔػَ 

ك٢ ض٘ظ٤ْ قشًس ٓـحدسز جُكؿحؼ ئ٠ُ ٌٓس جٌُٔشٓس هرَ جُكؽ، ٝئ٠ُ ؾذز ذشجً ٝؾٞجً ٝئ٠ُ ذؼل دٍٝ جُؼحُْ ؾٞجً ذؼذ 

جُكؽ ٝكن خطس ٓطٌحِٓس ُؼ٤ِٔحش جُٔغف ج٤ُٔذج٢ٗ ُؼ٤ِٔحش جُطشق٤َ ك٢ ًحكس جُٔٞجهغ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز، ٝٓطحذؼس 

قػ٤ػس ُططر٤ن ػ٘حفش جُخطس جُطؾـ٤ِ٤س ٝعشػس ئٜٗحء ئؾشجءجش ٓـحدسز جُكحكالش ٖٓ ٓٞجهؼٜح ٝجُؼَٔ ػ٠ِ سجقس 

جُكؿحؼ ٝجهٔث٘حْٜٗ، ًٝزج جُط٘غ٤ن ٓغ كشع ٝصجسز جُكؽ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝجُ٘وحذس جُؼحٓس ُِغ٤حسجش ٝؽشًحش 
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 خ٤شزأئمحكس غحُػس ٝ/ ُن٤ٞف جُشقٖٔ صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ 

 

 هـ1435 ذو القعدة 05األحد 

/ أدالء جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ضؼضص ٓغطٟٞ جُخذٓحش جُٔوذٓس ُن٤ٞف جُشقٖٔ صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ / ػحّ / د  0045

ئمحكس غحُػس ٝجخ٤شز ٣ٝٔحسط هطحع جُخذٓحش جُؼحٓس ػِٔٚ ػرش ٌٓطد جُشػح٣س جُقك٤س ُخذٓس جُكؿحؼ ج٤ُٖٓٞ٘ٔ 

ك٢ جُٔغطؾل٤حش ٝئٜٗحء ذو٤س جإلؾشجءجش قط٠ ٣طْ ؽلحؤْٛ ٝجُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش رجش جُؼالهس إلٜٗحء ئؾشجءجش 

ؽٜحدجش جُٞكحز ُٖٔ ٣طٞك٠ ْٜٓ٘ ذحُطؼحٕٝ ٓغ ذؼػحش جُكؽ ٝر١ٝ جُٔطٞك٤ٖ، ئ٠ُ ؾحٗد إٔ ٖٓ ٜٓحّ ٛزج جُوطحع 

جُط٘غ٤ن جُطحّ ٓغ ٌٓحضد ؽإٕٝ جُكؿحؼ ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٛٔضز جُٞفَ ذ٤ٖ جُٔإعغس ذوطحػحضٜح ٌٝٓحضرٜح جُٔخطِلس 

ٝضنْ جُٔإعغس جُؼذ٣ذ ٖٓ جُوطحػحش جألخشٟ جُط٢ . ٌٝٓحضد ؽإٕٝ جُكؿحؼ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز أغ٘حء ٓٞعْ جُكؽ

ٜٓ٘ح هطحع جإلسؽحد جُز١ ٣ٔحسط ٜٓحٓٚ ػرش ٓشجًض جُكؿحؼ جُطحت٤ٜٖ جُٔ٘طؾشز قٍٞ ، ضخذّ م٤ٞف جُشقٖٔ

ًٔح ٣ط٠ُٞ ٛزج ، جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ، ٝضٞك٤ش ًرحتٖ جٗطظحس ُِكؿحؼ قط٠ ٣طْ ئ٣قحُْٜ ئ٠ُ ٓوش جُغٌٖ جُخحؿ ذْٜ

جُوطحع ضض٣ٝذ ٓشجًض جالعطورحٍ ٌٝٓحضد جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ذحٌُط٤رحش ٝجُ٘ؾشجش جُخحفس ذحُطٞػ٤س جُذ٤٘٣س 

ٝجإلسؽحد٣س ٤ُطْ ضٞص٣ؼٜح ػ٠ِ جُكؿحؼ، ئمحكس ئ٠ُ جُؼ٘ح٣س ذحُكؿحؼ ك٢ ٤ٓوحش ر١ جُك٤ِلس ذاسؽحدْٛ ئ٠ُ 

قحكالضْٜ ذؼذ ػوذ ج٤ُ٘س ٝضأ٤ٖٓ ُرحط جإلقشجّ ُِٔؼٞص٣ٖ ٖٓ جُكؿحؼ ٓغ جإلعٜحّ ك٢ ضٞص٣غ جُٞؾرحش ػ٠ِ 

جُكؿحؼ جُط٢ ٣طرشػرٜح أَٛ جُخ٤ش أغ٘حء جُٔٞعْ، ًٝزُي ٣وّٞ ٛزج جُوطحع ذحإلعٜحّ ك٢ ضٞص٣غ ػرٞجش ٓحء صٓضّ 

جُٔرشدز ػ٠ِ جُكؿحؼ ك٢ ذؼل ٓشجًض جالعطورحٍ ًٝرحتٖ جُطحت٤ٜٖ ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُٔرشجش جُٔ٘طؾشز ذحُٔذ٣٘س 

٣ٝإد١ هطحع جُٔشجهرس ٝجُٔطحذؼس ٜٓحٓٚ ػرش جُٔطحذؼس جُلؼحُس ٝجُزجض٤س ُألػٔحٍ جإلدجس٣س ٝج٤ُٔذج٤ٗس . جُٔ٘ٞسز

ذٔشجًض جالعطورحٍ ٌٝٓحضد جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ُِٔإعغس ٝجُطأًذ ٖٓ ضوذ٣ْ جُخذٓحش ذحُقٞسز جُٔطِٞذس 

ٝجُٔغحٛٔس ك٢ ٓؼحُؿس أٝؾٚ جُخَِ ئٕ ٝؾذش ٝجُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش جُشهحذ٤س جألخشٟ ك٢ ٓؼحُؿس جألخطحء أٝالً 

ئمحكس ئ٠ُ إٔ هطحع جُطذس٣د ٝجُطط٣ٞش  ٣ط٠ُٞ ئهحٓس ػذد ٖٓ جُرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س ٝٝسػ جُؼَٔ ٝجُ٘ذٝجش ، ذأٍٝ

ٝجُٔكحمشجش ذحُط٘غ٤ن ٓغ ػذد ٖٓ جُؿٜحش رجش جُؼالهس ذحُكؽ ُطذس٣د ٝضط٣ٞش أدجء ؾ٤ٔغ جُؼح٤ِٖٓ جُٔٞع٤ٖٔ 

ٝضٔطِي جُٔإعغس ؽرٌس ٖٓ جالضقحالش جُالع٤ٌِس ضـط٢ جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ٝجٌُٔطر٤س ًحكس ُٔؼحُؿس . ذحُٔإعغس

أٝؾٚ جُوقٞس ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد ٝضكو٤ن جُشذو جُٔطِٞخ ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ ٓٞجهغ جُخذٓحش ٝجُوطحػحش ٓٔح ٣٘ؼٌظ 

ئ٣ؿحذ٤حً ػ٠ِ سجقس جُكؿحؼ ٝجهٔث٘حْٜٗ، ئ٠ُ ؾحٗد ؽرٌس جالضقحالش جُٜحضل٤س ٝجُلحًظ، ئمحكس ئ٠ُ إٔ جٗطؾحس 

ٌٓحضد جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ق٤ع ٣خذّ ًَ ٜٓ٘ح ؾ٘غ٤حش ٓؼ٤٘س ٖٓ جُكؿحؼ ٢ٛٝ ٓضٝدز ذأٗٞجع جالضقحالش 

جٗط٠ٜ . // جُٜحضل٤س ٝجُلحًظ ٝأؾٜضز جُكحعد ج٢ُ٥ ٝجالضقحٍ جُالع٢ٌِ ٓغ جُٔوش جُشت٤ظ ٝجُوطحػحش جألخشٟ
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أدالء جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ضؼضص ٓغطٟٞ جُخذٓحش جُٔوذٓس ُن٤ٞف 

 جُشقٖٔ صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ

 
  هـ1435-11-5األحد 

ػضصش جُٔإعغس جأل٤ِٛس ُألدالء ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓغطٟٞ جُخذٓحش جُط٢ ضوذٜٓح ُن٤ٞف جُشقٖٔ صٝجس ٓغؿذ سعٍٞ هللا 

ػرش جعطٌٔحٍ ٝئٜٗحء جُٔشقِس جُػح٤ٗس ٖٓ ٓؾشٝع ضط٣ٞش ٌٓحضد جُخذٓس ، خالٍ ٓٞعْ قؽ ٛزج جُؼحّ، ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  

جُز١ ٣نْ ٌٓحضد خذٓس قؿحؼ جُٜ٘ذ ٝقؿحؼ ،2ج٤ُٔذج٤ٗس جُطحذؼس ُِٔإعغس جُٔطٔػَ ك٢ ئٗؾحء ٓؿٔغ ٌٓحضد جألدالء سهْ 

ئمحكس ئ٠ُ ٌٓحضد خذٓس قؿحؼ دٍٝ ؾ٘ٞخ ٝؽشم آع٤ح ٝقؿحؼ ٤ٗؿ٤ش٣ح ، ذحًغطحٕ ٝقؿحؼ ذ٘ؿالد٣ؼ ٝقؿحؼ جٗذ٤ٗٝغ٤ح

 .ئ٠ُ ؾحٗد ٓشًض ضو٤٘س جُٔؼِٞٓحش ٝجُكحعد ج٢ُ٥، ٝٓغ٢ِٔ أٝسٝذح ٝأٓش٣ٌح ٝأعطشج٤ُح ٌٝٓطد خذٓس قؿحؼ ضش٤ًح

جُغؼٞد٣س إٔ جُٔإعغس جُط٢ ذحؽشش  ٝأٝمف ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُٔإعغس جُذًطٞس ٣ٞعق ذٖ أقٔذ قٞجُس ًُٞحُس جألٗرحء

ػِٜٔح ك٢ خذٓس قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٓ٘ز جعطورحُٜح ألٍٝ ٝكذ ٖٓ م٤ٞف جُشقٖٔ ٝفِٞج جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٣ّٞ جألسذؼحء 

ٛزج جُٔٞعْ، " جُٔغحس جإلٌُطش٢ٗٝ ُكؿحؼ جُخحسؼ " ٗؿكص ٝذطٞك٤ن ٖٓ هللا ك٢ ضطر٤ن آ٤ُس ٗظحّ ئٌُطش٢ٗٝ ، جُٔحم٢

ٝجُز١ ٣ٜذف ئ٠ُ ضكو٤ن ٗوِس ٗٞػ٤س ك٢ ئؾشجءجش هذّٝ جُكؿحؼ ٝٓـحدسضْٜ ٝٓح ٣وذّ ُْٜ ٖٓ خذٓحش هٞجٍ كطشز ٝؾٞدْٛ 

 ك٢ جٌُِٔٔس، ػٖ هش٣ن ئُضجّ ؾ٤ٔغ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ٝجُخحفس جُٔؼ٤٘س ذؾإٕٝ جُكؿحؼ عٞجًء ٖٓ ٗحق٤س جإلؾشجءجش أٝ 

 .ٖٓ ٗحق٤س ضوذ٣ْ جُخذٓحش، ذطوذ٣ْ ٜٓحْٜٓ ٝخذٓحضْٜ ٖٓ خالٍ ٗظحّ ئٌُطش٢ٗٝ ٓطٌحَٓ ٣شذو ذ٤ْٜ٘

ٝأكحد إٔ ٛزج جُ٘ظحّ ٣غحػذ ك٢ ضخل٤ق ٓؼحٗحز جُكحؼ ذحخطقحس صٖٓ جُؼذ٣ذ ٖٓ جإلؾشجءجش جُط٢ ضطْ قح٤ُحً ك٢ ٓ٘حكز جُذخٍٞ 

كنالً ػٖ جُٞمٞـ ك٢ جُؾلحك٤س ٝجُٔشؾؼ٤س ، دٕٝ ئخالٍ ذأ١ ٜٓ٘ح ، ٝرُي ذاؾشجتٜح ٖٓ ذِذ جُكحؼ ٝهرَ هذٝٓٚ ٌُِِٔٔس

جُ٘ظح٤ٓس ك٤ٔح ٣طؼِن ذكضّ جُخذٓحش جُط٢ ضوذّ ُِكحؼ ٝجُط٢ ضؾَٔ جُغٌٖ ٝجُ٘وَ ٝجإلػحؽس ٝٓغط٣ٞحضٜح ٝأعؼحسٛح ٝجُؿٜحش 

 .جُٔغإُٝس ػٖ ضوذ٣ٜٔح، ذٔح ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ جُكلحظ ػ٠ِ قوٞم جُكحؼ، ٝػ٠ِ ضو٤٤ْ أدجء جُؿٜحش جُٔخطِلس ٝٓكحعرس جُٔوقش٣ٖ

ٝأمحف جُذًطٞس قٞجُس ًٔح ٣كون جُ٘ظحّ كطف جُٔؿحٍ ُٔض٣ذ ٖٓ جُططر٤وحش جُٔغطور٤ِس ُطغ٤َٜ ٝضط٣ٞش أٓٞس ٝئؾشجءجش 

٣ٝطْ رُي ػٖ هش٣ن سذو ٓ٘ف ضأؽ٤شجش جُكؽ ٌَُ قحؼ ذكضٓس خذٓحش ٓكذدز جُؼ٘حفش ٖٓ عٌٖ ٝٗوَ ئػحؽس ، جُكؽ

ذك٤ع ٣ٌٖٔ ُِكحؼ إٔ ٣طؼشف ػ٠ِ ضِي جُؼ٘حفش ٓغروح ٝهرَ ، ٝضٌٕٞ ٝجمكس ٝٓؼِ٘س ٖٓ خالٍ ٛزج جُ٘ظحّ جإلٌُطش٢ٗٝ

هذٝٓٚ ٌُِِٔٔس، ٣ٌٖٝٔ ُِؿٜحش جُشهحذ٤س ٓطحذؼس ٓذٟ جُططحذن ك٢ جُخذٓحش ذ٤ٖ ٓح ٛٞ ٓغؿَ ك٢ جُ٘ظحّ ٝٓح ٛٞ ٓ٘لز ػ٠ِ 

أسك جُٞجهغ، ٝئصجُس جُٔخحُلحش ئٕ ٝؾذش ذؾٌَ كٞس١ ٝٓكحعرس جُٔوقش٣ٖ ٝكوح ُٔح ضون٢ ذٚ جألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش، ذٔح 

٣ؼٌظ جُقٞسز جُكو٤و٤س ُِؿٜٞد جٌُر٤شز جُط٢ ضرزُٜح قٌٞٓس جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، ٝضؿ٘د ئُقحم أ١ ضوق٤ش ُِؿٜحش 

الكطحً ئ٠ُ إٔ ٛزج جُٔؾشٝع ٣أض٢ ك٢ ئهحسضٞؾٚ جُذُٝس سػحٛح هللا ك٢ ضك٣َٞ جُطؼحٓالش جُك٤ٌٓٞس ٖٓ ، جُخذ٤ٓس ذطِي جُؿٜٞد

 ٣طرغ…. جُؼَٔ ج٤ُذ١ٝ ئ٠ُ جُطؼحٓالش جُك٤ٌٓٞس جإلٌُطش٤ٗٝس
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ٝأذحٕ ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُٔإعغس إٔ جُٔإعغس ض٘طِن ك٢ أدجء ٜٓحٜٓح ٖٓ خالٍ جُط٘غ٤ن ٝجُطؼحٕٝ ٓغ 

جُؿٜحش رجش جُؼالهس ذؾإٕٝ جُكؽ ٝك٢ ٓوذٓطٜح ئٓحسز ٓ٘طوس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓٔػِس ك٢ ُؿ٘س جُط٘غ٤ن ٝجُٔطحذؼس 

ألػٔحٍ جُكؽ، ٝكشع ٝصجسز جُكؽ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝأٓحٗس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝجُؾإٕٝ جُقك٤س ٝؿ٤شٛح ٖٓ 

جُوطحػحش جُك٤ٌٓٞس جألخشٟ، ٓ٘ٞٛحً ذٔح ضِوحٙ جُٔإعغس ٖٓ جُذػْ جُٔطٞجفَ ٝجُطٞؾ٤ٜحش جُٔغطٔشز ٖٓ فحقد 

جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ جأل٤ٓش ك٤قَ ذٖ عِٔحٕ ذٖ ػرذ جُؼض٣ض أ٤ٓش ٓ٘طوس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ست٤ظ ُؿ٘س جُكؽ ذحُٔذ٣٘س 

جُٔ٘ٞسز جُز١ ٣وق ؽخق٤حً ػ٠ِ ٓشجقَ ضأد٣س جُخذٓحش ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝضطٞسٛح ٝجالسضوحء ذٜح ٝجالٛطٔحّ 

 .ذحُكؿحؼ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ سجقطْٜ ٝجهٔث٘حْٜٗ، ٝذٔطحذؼس قػ٤ػس ٖٓ ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ جُذًطٞس ذ٘ذس ذٖ ٓكٔذ قؿحس

ٝأكحد إٔ جُٔإعغس ضإد١ جُٞجؾرحش ٝجُٔغإ٤ُٝحش جُٔ٘حهس ذٜح ٗكٞ قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٝصٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ 

ٝجُٞجسدز ك٢ هشجس ئٗؾحتٜح ق٤ع ضٔش ٓشجقَ جُؼَٔ ذخطٞجش ضرذأ ٖٓ أػٔحٍ جالعطورحٍ ٝجُطشق٤د ذحُكؿحؼ جٌُشجّ 

غْ ئٜٗحء ئؾشجءجش ٝفُْٜٞ ئ٠ُ ٓغحًْٜ٘ ٝٓطحذؼس أقٞجٍ جُكؿحؼ أغ٘حء كطشز ٝؾٞدْٛ ك٢ جُٔذ٣٘س ٝٓغحػذضْٜ 

قط٠ ٓـحدسضْٜ ئ٠ُ ٌٓس هرَ جُكؽ أٝ ئ٠ُ ذِذجْٜٗ ُِؼٞدز ػالٝز ػ٠ِ ٓطحذؼس أقٞجُْٜ جُقك٤س ٝئسؽحدْٛ ئ٠ُ 

ٓؾ٤شجً ئ٠ُ إٔ ٓؿِظ ئدجسز جُٔإعغس ٣نغ جُخطو جُطؾـ٤ِ٤س ألػٔحٍ ٓٞعْ ، ٓغحًْٜ٘ ٝقحكالضْٜ ك٢ ج٤ُٔوحش

قؽ ًَ ػحّ ٌَُٝ ػنٞ ٓؿِظ ئدجسز ٜٓحّ ٝٓغإ٤ُٝحش ضط٘ٞع جٗطالهحً ٖٓ جُوشجسجش جُٞصجس٣س ٝجُِٞجتف جإلدجس٣س 

 .ٝجُٔح٤ُس جُط٢ ضؼذٛح ٝصجسز جُكؽ

ٝأذذٟ جُذًطٞس قٞجُس ٣و٤٘ٚ إٔ رُي ع٤غْٜ ذؼذ كنَ هللا ضؼح٠ُ ٛزج جُؼحّ ك٢ ضكو٤ن ٓغطٟٞ ٓط٤ٔض ٖٓ خذٓحش 

جُٔإعغس جُط٢ ضطشًض ؾٜٞدٛح ك٢ جألعحط ػ٠ِ ضوذ٣ْ أكنَ جُخذٓحش ٝضٞك٤ش جُطحهحش ٝئضحقطٜح ُن٤ٞف 

ٓط٘حٝالً جألٛذجف جألعحع٤س جُط٢ أٗؾثص ٖٓ أؾِٜح ، ضٔؾ٤حً ٓغ ضطِؼحش جُو٤حدز جُشؽ٤ذز ك٢ ٛزج جُخقٞؿ، جُشقٖٔ

ٓل٤ذجً إٔ أػٔحٍ جُٔإعغس ضطشًض ك٢ ضوذ٣ْ أكنَ جُخذٓحش جٌُٔٔ٘س ُن٤ٞف جُشقٖٔ ، جُٔإعغس ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز

 .ٝسػح٣طْٜ ٖٓ ق٤ٖ هذْٜٝٓ ئ٠ُ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝقط٠ ٓـحدسضْٜ ذغالٓس هللا

ٝض٘حٍٝ جُذًطٞس ٣ٞعق قٞجُس ضحس٣خ جٗطالم كٌشز جألدالء هحتال ئٜٗح ٢ٛ كثس ٖٓ أَٛ جُٔذ٣٘س ًشعص ؾٜذٛح 

ٝئٜٗح أٗؾثص ٓ٘ز ع٘ٞجش ه٣ِٞس ك٢ ، ٝٝهطٜح ُخذٓس م٤ٞف جُشقٖٔ ٝصٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز

ظَ قحؾس ٓحعس ُِٞجكذ٣ٖ ٖٓ أٗكحء جُٔؼٔٞسز ًحكس ئ٠ُ ٖٓ ٣وّٞ ذطرق٤شْٛ ٝئسؽحدْٛ ئ٠ُ جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ 

ٝٓغحػذضْٜ ك٢ ؾ٤ٔغ أٓٞسْٛ، ٝضطٞس جألٓش قط٠ أع٘ذش خذٓس صٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ جُؾش٣ق ئ٠ُ أعش ٖٓ أَٛ 

جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ر١ٝ خِن ٝٓؼشكس ذِـحش ٛإالء جُضٝجس، غْ ٗظٔص ٛزٙ جُؼالهس ػٖ هش٣ن جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس 

جُٔطؼحهرس ذطخق٤ـ دٍٝ ٝٓوحهؼحش ُطِي جألعش جُط٢ ٓ٘كص ضوحس٣ش ض٤٘و ذٜح خذٓس ؾ٘غ٤س أٝ ؾ٘غ٤حش ٓؼ٤٘س ٖٓ 

ٝأسع٠ دػحتْ جألٖٓ - سقٔٚ هللا - جُكؿحؼ ئ٠ُ إٔ قَ جُؼٜذ جُغؼٞد١ جُضجٛش ذو٤حدز جُِٔي ػرذ جُؼض٣ض 

 ٣طرغ....ٝجالهٔث٘حٕ كأفذس أٓشج عح٤ٓح ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ٗظحّ ٤ٛثس جألدالء ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز
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ٝذؼذ ضضج٣ذ أػذجد جُكؿحؼ ذحعطٔشجس جسضأش جُذُٝس جُغؼٞد٣س مشٝسز ضط٣ٞش ٛزٙ جُٜٔ٘س ك٢ جُٞعحتَ "ٝأسدف 

ٝجُخذٓحش ًحكس، كقذس ٓشعّٞ ٢ٌِٓ ضنٖٔ ٝمغ ض٘ظ٤ْ ٓططٞس ٣كون سكغ ٓغطٟٞ ٛزٙ جُٜٔ٘س ٝأع٘ذش ئ٠ُ 

غْ ضالٙ ، ٝصجسز جُكؽ ٝجألٝهحف آٗزجى ٜٓٔس ٝمغ جُِٞجتف جُط٘ظ٤ٔ٤س جُط٢ ٣طْ ذٔٞؾرٜح ئهحٓس ٓإعغحش جُطٞجتق

أٓش عح٢ٓ ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ه٤حّ ٓإعغحش أسذحخ جُطٞجتق، غْ فذسش هشجسجش ٝصجس٣س ذاٗؾحء ٓإعغحش جُطٞجكس 

 .ٛـ فذس أٓش ٢ٌِٓ ذاٗؾحء جُٔإعغس جأل٤ِٛس ُإلدالء ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز1405ك٢ ٌٓس ٝأخ٤شجً ك٢ ع٘س 

ٝضطلشع جُٔإعغس جأل٤ِٛس ُألدالء ئ٠ُ ػذز هطحػحش ًَ ٜٓ٘ح ُٚ ٝظ٤لس خحفس ذٚ ٜٝٓ٘ح هطحع جالعطورحٍ ٣ٝؼذ 

خططٚ جُطؾـ٤ِ٤س جُٔطنٔ٘س ألػٔحٍ جالعطورحٍ ٝجُطشق٤د ذحُكؿحؼ ٝجضخحر جإلؾشجءجش جُٔ٘ظٔس ُؼ٤ِٔحش جُطل٣ٞؽ 

ػ٠ِ جُؼٔحتش جُٔؼذز إلعٌحْٜٗ ٖٓ خالٍ ٓشًض جعطورحٍ جُكؿحؼ ذطش٣ن جُٜؿشز ٝٓشًض جعطورحٍ جُكؿحؼ ذٔطحس 

كنالً ػٖ هطحع ، جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذ جُؼض٣ض ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝٓشًض جعطورحٍ قؿحؼ جُرش ذطش٣ن جُؿحٓؼحش

ذؼػحش جُكؽ "جإلعٌحٕ جُز١ ٣ؼذ خططٚ جُطؾـ٤ِ٤س جُٔطنٔ٘س ُخذٓحش جإلعٌحٕ ٝجُط٘غ٤ن ٌٓحضد ؽإٕٝ جُكؿحـ 

ٝأفكحخ جُذٝس جُغ٤ٌ٘س ُطقذ٣ن ػوٞد جإلعٌحٕ ٝئػذجد ذ٤حٗحش جُطل٣ٞؽ هروحً ُٜزٙ جُؼوٞد ٝٓشجهرس جُطذجخَ "

ُلطشجش جإلعٌحٕ ٝجُٔغحٛٔس ذلحػ٤ِس ك٢ ٓغحػذز جُكؿحؼ ُِكقٍٞ ػ٠ِ ٓغٌٖ ٣طٔؾ٠ ٓغ هذسجضْٜ جُٔح٤ُس 

ٝجإلؽشجف ج٤ُٔذج٢ٗ ػ٠ِ ًحكس جُؼٔحتش ٝجُطأًذ ٖٓ جُخذٓحش جإلعٌح٤ٗس ك٢ جُل٘حدم ٝجُؼٔحتش ٝجألسذطس ٝجُؼَٔ ػ٠ِ 

ٝمغ جُكٍِٞ جُالصٓس ػ٘ذ قذٝظ أ١ خالف ٓح أٌٖٓ رُي أٝ ضأ٤ٖٓ جُ٘وـ ٖٓ ٗغرس ٓح٤ُس ٖٓ ٓطؼٜذ١ جُغٌٖ 

 .٣طْ جقطؿحصٛح ُٜزج جُـشك

أٓح هطحع جُطو٤٘س ك٤ط٠ُٞ ٝمغ آ٤ُحش ٓط٘حعوس ُؼ٤ِٔحش جعطالّ ٝأسؽلس ٝقلع جُؿٞجصجش جُخحفس ذحُكؿحؼ 

ٝجٗطوحُٜح ٖٓ هطحع ٥خش ٝكن ٓ٘ظٞٓس ٓطٌحِٓس ضأخز ك٢ جالػطرحس أ٤ٔٛس ؾٞجص جُغلش أٝ جُٞغ٤وس ُِكؿحؼ 

ٝجعطخذجّ جُٔغط٘ذجش جُ٘ظح٤ٓس جُط٢ ضغَٜ ػ٤ِٔس جعطخشجؼ جُؿٞجصجش ٝض٘ظْ ػ٤ِٔحش جالعطالّ ٝجُطغ٤ِْ ذٔح 

 .٣نٖٔ جُٔكحكظس ػ٤ِٜح

ٝضٔطذ ؽرٌس ٓططٞسز ٖٓ جُكحعد ضٔطٌِٜح جُٔإعغس ٖٓ جُٔشًض جُشت٤غ٢ ٝضطٞصع ك٢ ٓشجًض جالعطورحٍ ذٔكطس 

جُؿٞ ٝجُركش ذطش٣ن جُٜؿشز ٝٓشًض جعطورحٍ قؿحؼ جُرش، ٝٓشًض جعطورحٍ قؿحؼ جُٔطحس ٝضشضرو ؾ٤ٔؼٜح ذٌٔحضد 

جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس قط٠ ضطْ أػٔحٍ جُشذو ج٢ٌُِ ٓغ ٌٓحضد جُٔإعغس ًحكس جألٓش جُز١ ٤٣غش قلع جُٔؼِٞٓحش 

ٝضٞجكشٛح ٝضذكوٜح جُغش٣غ ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد عٞجًء ػ٘ذ جالعطورحٍ أٝ جُٔـحدسز ك٤ٔح ٣إد١ هطحع جُطٞد٣غ 

ُِكؿحؼ خذٓحش ٝجعؼس ٝٓط٘ٞػس ،ٝضطٔػَ ك٢ ض٘ظ٤ْ قشًس ٓـحدسز جُكؿحؼ ئ٠ُ ٌٓس جٌُٔشٓس هرَ جُكؽ، ٝئ٠ُ 

ؾذز ذشجً ٝؾٞجً ٝئ٠ُ ذؼل دٍٝ جُؼحُْ ؾٞجً ذؼذ جُكؽ ٝكن خطس ٓطٌحِٓس ُؼ٤ِٔحش جُٔغف ج٤ُٔذج٢ٗ ُؼ٤ِٔحش 

جُطشق٤َ ك٢ ًحكس جُٔٞجهغ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز، ٝٓطحذؼس قػ٤ػس ُططر٤ن ػ٘حفش جُخطس جُطؾـ٤ِ٤س ٝعشػس ئٜٗحء 

ئؾشجءجش ٓـحدسز جُكحكالش ٖٓ ٓٞجهؼٜح ٝجُؼَٔ ػ٠ِ سجقس جُكؿحؼ ٝجهٔث٘حْٜٗ، ًٝزج جُط٘غ٤ن ٓغ كشع ٝصجسز 

 ٣طرغ.. .جُكؽ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝجُ٘وحذس جُؼحٓس ُِغ٤حسجش ٝؽشًحش ٗوَ جُكؿحؼ
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٣ٝٔحسط هطحع جُخذٓحش جُؼحٓس ػِٔٚ ػرش ٌٓطد جُشػح٣س جُقك٤س ُخذٓس جُكؿحؼ ج٤ُٖٓٞ٘ٔ ك٢ جُٔغطؾل٤حش 

ٝئٜٗحء ذو٤س جإلؾشجءجش قط٠ ٣طْ ؽلحؤْٛ ٝجُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش رجش جُؼالهس إلٜٗحء ئؾشجءجش ؽٜحدجش جُٞكحز ُٖٔ 

٣طٞك٠ ْٜٓ٘ ذحُطؼحٕٝ ٓغ ذؼػحش جُكؽ ٝر١ٝ جُٔطٞك٤ٖ، ئ٠ُ ؾحٗد إٔ ٖٓ ٜٓحّ ٛزج جُوطحع جُط٘غ٤ن جُطحّ ٓغ 

ٌٓحضد ؽإٕٝ جُكؿحؼ ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٛٔضز جُٞفَ ذ٤ٖ جُٔإعغس ذوطحػحضٜح ٌٝٓحضرٜح جُٔخطِلس ٌٝٓحضد ؽإٕٝ 

 .جُكؿحؼ ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز أغ٘حء ٓٞعْ جُكؽ

ٜٓ٘ح هطحع جإلسؽحد جُز١ ٣ٔحسط ، ٝضنْ جُٔإعغس جُؼذ٣ذ ٖٓ جُوطحػحش جألخشٟ جُط٢ ضخذّ م٤ٞف جُشقٖٔ

ٜٓحٓٚ ػرش ٓشجًض جُكؿحؼ جُطحت٤ٜٖ جُٔ٘طؾشز قٍٞ جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ، ٝضٞك٤ش ًرحتٖ جٗطظحس ُِكؿحؼ قط٠ ٣طْ 

ًٔح ٣ط٠ُٞ ٛزج جُوطحع ضض٣ٝذ ٓشجًض جالعطورحٍ ٌٝٓحضد جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ، ئ٣قحُْٜ ئ٠ُ ٓوش جُغٌٖ جُخحؿ ذْٜ

ذحٌُط٤رحش ٝجُ٘ؾشجش جُخحفس ذحُطٞػ٤س جُذ٤٘٣س ٝجإلسؽحد٣س ٤ُطْ ضٞص٣ؼٜح ػ٠ِ جُكؿحؼ، ئمحكس ئ٠ُ جُؼ٘ح٣س 

ذحُكؿحؼ ك٢ ٤ٓوحش ر١ جُك٤ِلس ذاسؽحدْٛ ئ٠ُ قحكالضْٜ ذؼذ ػوذ ج٤ُ٘س ٝضأ٤ٖٓ ُرحط جإلقشجّ ُِٔؼٞص٣ٖ ٖٓ 

جُكؿحؼ ٓغ جإلعٜحّ ك٢ ضٞص٣غ جُٞؾرحش ػ٠ِ جُكؿحؼ جُط٢ ٣طرشػرٜح أَٛ جُخ٤ش أغ٘حء جُٔٞعْ، ًٝزُي ٣وّٞ ٛزج 

جُوطحع ذحإلعٜحّ ك٢ ضٞص٣غ ػرٞجش ٓحء صٓضّ جُٔرشدز ػ٠ِ جُكؿحؼ ك٢ ذؼل ٓشجًض جالعطورحٍ ًٝرحتٖ جُطحت٤ٜٖ 

 ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُٔرشجش جُٔ٘طؾشز ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز

٣ٝإد١ هطحع جُٔشجهرس ٝجُٔطحذؼس ٜٓحٓٚ ػرش جُٔطحذؼس جُلؼحُس ٝجُزجض٤س ُألػٔحٍ جإلدجس٣س ٝج٤ُٔذج٤ٗس ذٔشجًض 

جالعطورحٍ ٌٝٓحضد جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ُِٔإعغس ٝجُطأًذ ٖٓ ضوذ٣ْ جُخذٓحش ذحُقٞسز جُٔطِٞذس ٝجُٔغحٛٔس ك٢ 

ئمحكس ئ٠ُ ، ٓؼحُؿس أٝؾٚ جُخَِ ئٕ ٝؾذش ٝجُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش جُشهحذ٤س جألخشٟ ك٢ ٓؼحُؿس جألخطحء أٝالً ذأٍٝ

إٔ هطحع جُطذس٣د ٝجُطط٣ٞش  ٣ط٠ُٞ ئهحٓس ػذد ٖٓ جُرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س ٝٝسػ جُؼَٔ ٝجُ٘ذٝجش ٝجُٔكحمشجش 

 .ذحُط٘غ٤ن ٓغ ػذد ٖٓ جُؿٜحش رجش جُؼالهس ذحُكؽ ُطذس٣د ٝضط٣ٞش أدجء ؾ٤ٔغ جُؼح٤ِٖٓ جُٔٞع٤ٖٔ ذحُٔإعغس

ٝضٔطِي جُٔإعغس ؽرٌس ٖٓ جالضقحالش جُالع٤ٌِس ضـط٢ جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ٝجٌُٔطر٤س ًحكس ُٔؼحُؿس أٝؾٚ 

جُوقٞس ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد ٝضكو٤ن جُشذو جُٔطِٞخ ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ ٓٞجهغ جُخذٓحش ٝجُوطحػحش ٓٔح ٣٘ؼٌظ ئ٣ؿحذ٤حً 

ػ٠ِ سجقس جُكؿحؼ ٝجهٔث٘حْٜٗ، ئ٠ُ ؾحٗد ؽرٌس جالضقحالش جُٜحضل٤س ٝجُلحًظ، ئمحكس ئ٠ُ إٔ جٗطؾحس ٌٓحضد 

جُخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ق٤ع ٣خذّ ًَ ٜٓ٘ح ؾ٘غ٤حش ٓؼ٤٘س ٖٓ جُكؿحؼ ٢ٛٝ ٓضٝدز ذأٗٞجع جالضقحالش جُٜحضل٤س 

 .ٝجُلحًظ ٝأؾٜضز جُكحعد ج٢ُ٥ ٝجالضقحٍ جُالع٢ٌِ ٓغ جُٔوش جُشت٤ظ ٝجُوطحػحش جألخشٟ

 



 

 

 

  

  2500جٗطالم قؿٞصجش جُكؽ جُٔخلل ٖٓ 

  آالف لاير5ئ٠ُ 

 

 
 

ػرذجُشقٖٔ ٓشع٢: ضق٣ٞش جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز- ٣ٞعق جُقحػذ١   

31/08/2014جألقذ   

 

أًذ جُٔطكذظ جُشع٢ٔ ُٞصجسز جُكؽ قحضْ هحم٢ إٔ ذذء جُكؿٞصجش ػ٠ِ قٔالش جُكؽ جُٔخلل 

 أُق ٓوؼذ ٓٞصػس ػ٠ِ ػذد ٖٓ ؽشًحش قؿحؼ ٤٢ض٘طِن هرَ كؿش ٣ّٞ جالغ٤ٖ٘ جُٔورَ ذ٘كٞ 

ئٕ ٓٞهغ :  آالف لاير، ٝهح٥ٍ ئ٠ُ ٢٥٠٠جُذجخَ، ٓؾ٤شج ئ٠ُ إٔ أعؼحس جُكٔالش ضطشجٝـ ٓح ذ٤ٖ 

 قحؼ، ١٢٠٠جُٞصجسز هذ ػَٔ أٓظ جألٍٝ ك٢ ضؿشذس جُكؿٞصجش جُٔخلنس ٝذِؾ ػذد جُٔطوذ٤ٖٓ 

ٓؾ٤شج ئ٠ُ إٔ ذ٤حٗحضْٜ ٓكلٞظس ػ٠ِ جُرشٗحٓؽ إلًٔحٍ ئؾشجءجش جُطوذ٣ْ ٝػٖ ٓغطٟٞ جُخذٓس 

٣ؼٞد رُي ئ٠ُ جُؾشًحش ٝذحُطرغ كإ جُكؽ جُٔخلل سذٔح ٣وَ : جُٔوذٓس ك٢ جُكؽ جُٔخلل هحٍ

 ٣طرغ....ك٢ ٓغطٟٞ ذؼل جُخذٓحش ٝجٌُٔح٤ُحش
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ك٤ٔح أؽحسش ٝصجسز جُكؽ ػرش ٓٞهؼٜح ك٢ أ٣وٞٗس جُكؽ جُٔخلل مشٝسز جُطو٤ذ ذٔٞجػ٤ذ جإلؾشجءجش ٝعذجد جُشعّٞ ذؼذ 

 . عحػس ٖٓ جُغذجد ٝضأ٤ًذ جُر٤حٗحش٤٨ عحػس ٝضٔحّ جإلؾشجءجش ٓغ جُؾشًس ٝضوش٣غ ػوذ جُخذٓس ذؼذ ٤٨جُكؿض ذـ

ٝػ٠ِ فؼ٤ذ ٓطقَ، كوذ كطكص ؽشًحش قؿحؼ جُذجخَ ذذًءج ٖٓ جألعرٞع جُكح٢ُ أذٞجذٜح العطورحٍ جُشؿر٤ٖ ك٢ أدجء جُ٘غي  

ُكؽ ٛزج جُؼحّ، ٝعو سقِس ذكع ٝضشهد ٖٓ هرَ جُٔٞجه٤ٖ٘ ػٖ كشؿ جُكؽ جُٔخلل جُطٌح٤ُق أٓال ك٢ جُلٞص ذأقذ 

 ؽشًس ذٔخ٤ٔحش ٓ٘خلنس جُطٌح٤ُق ذأعؼحس ك٢ 53 أُلح جُط٢ أػِ٘ص ػٜ٘ح ٝصجسز جُكؽ ُ٘كٞ ٤٢جُٔوحػذ جُرحُـس ٗكٞ 

ػٖ جُكؽ ؿ٤ش جُٔخلل، ق٤ع ًحٗص أعؼحس جُٔخلل ك٢ جُلثس خ ػ٠ِ عر٤َ % ٥٠ٓط٘حٍٝ جُـحُر٤س ذأعؼحس ضطشجؾغ ٗكٞ 

 آالف، ٌُٖ ٝصجسز جُكؽ ُْ ضلطف ٩ آالف ئ٠ُ ٨ س٣حال، ٝك٢ ؿ٤ش جُٔخلل ك٢ ٗلظ جُل٤ثس ٣طشجٝـ ٓح ذ٤ٖ ٤٦٥٠جُٔػحٍ ذـ

ذؼذ ػرش جُرٞجذس جإلٌُطش٤ٗٝس ػ٠ِ جُٔٞهغ جُشع٢ٔ ُِٞصجسز ئؾشجءجش جُطغؿ٤َ ُِطو٤ذ ذ٤ّٞ جالغ٤ٖ٘ ٓٔح ؾؼَ ؿحُر٤س جُؾشًحش 

ُْ ضغؿَ هِرحش عٟٞ ذأػذجد ٓكذٝدز قط٠ ٣ّٞ أٓظ، ك٤ٔح ُْ ضلقف ؽشًحش جُكؽ ػٖ جُخذٓحش جُٔوذٓس ُِكؿحؼ ك٢ 

جُٔ٘خلل جُطٌح٤ُق ٖٓ ق٤ع ٓغطٟٞ جُخذٓس جُٔوذٓس ٝجُوشخ ٝجُرؼذ ػٖ ٓكطس جُوطحس ٝجًطلص كوو ذطكذ٣ذ جُلثس 

 .ٝجألعؼحس

ٝأؽحد ػرذهللا جُٔك٤ٔ٤ذ ٓذ٣ش ؽشًس ُخذٓحش جُكؽ ذطغ٤ِْ ٓٞجهغ جُٔخ٤ٔحش ٓرًٌشج ُؿ٤ٔغ جُؾشًحش ك٢ ؾ٤ٔغ جُلثحش ك٢ 

جُٔخلل ٝؿ٤ش جُٔخلل، ٝهِد ٖٓ ٝصجسز جُكؽ ضٞك٤ش ٓؼِٞٓحش ًحك٤س ك٢ هحتٔس جُؾشًحش خالٍ ضكذ٣ػٜح ذك٤ع ضك١ٞ 

ػ٠ِ جألعؼحس ٝأسهحّ جُٜٞجضق ٝجُٔٞجهغ ُغُٜٞس جُركع، ٝهذ أعْٜ رُي ك٢ ضشجؾغ جألعؼحس ػٖ جُٔٞعْ جُٔحم٢ ئ٠ُ ٓح ذ٤ٖ 

 15ذخالف جألعؼحس ك٢ جُؼحّ جُٔحم٢ جُط٢ ًحٗص ضالٓظ « أ» لاير ك٢ أذشجؼ ٠٘ٓ ك٢ جُلثس 11500 لاير ئ٠ُ 10900

                                                         أُق لاير ك٢ ٗلظ جُٔٞجهغ

ئٕ جُكؿٞصجش ذذأش ٖٓ ٣ّٞ -: ٓغإٍٝ جُكؿٞصجش ك٢ ئقذٟ ؽشًحش خذٓحش قؿحؼ جُذجخَ - ٝهحٍ ئذشج٤ْٛ جُكغٖ       

 لاير أهَ ٖٓ جُؼحّ 8500أٓظ، ٝهذ ضْ ضغ٤ِْ جُٔٞجهغ هرَ أعرٞع ٖٓ ضحس٣خٚ، ٓؾ٤شج ئ٠ُ إٔ جألعؼحسك٢ جُلثس ٛـ ذـ

ئٕ ٓؼذٍ جُكؿٞصجش ذذأ ذؾٌَ ٓطٞعو، ق٤ع ُْ ٣رن قط٠ أٓظ :  لاير ٝهح8700ٍ لاير كوو ػ٘ذٓح ًحٗص ذـ200جُٔحم٢ ذـ

                                                              جألٍٝ عٟٞ ؽخق٤ٖ ٝأسؾغ عرد رُي ئ٠ُ ضشهد جُكؿحؼ ُرذء جُٔخلل

إٔ ؿحُر٤س جُشجؿر٤ٖ ك٢ جُكؽ ُْ ٣إًذٝج جُكؿض - ٓغإٍٝ جُكؿٞصجش ك٢ ئقذٟ جُؾشًحش - ئ٠ُ رُي كوذ أًذ عؼذ جُكشذ٢ 

 آالف لاير ك٢ جُكؽ ؿ٤ش 8 آالف لاير ذذال ٖٓ 5ُشؿرطْٜ ك٢ ضشهد جُلشفس ٝجُلٞص ذٔوؼذ ك٢ جُٔخلل جُطٌح٤ُق ذـ

جُٔخلل ُ٘لظ جُلثٚ ٝضحذغ إٔ جألعؼحس ٓشؽكس ك٢ جُطشجؾغ ئرج كطكص جُٞصجسز ذحخ جُورٍٞ ػ٠ِ جُٔٞهغ ك٢ جخط٤حس جُكؽ 

                                                                                                                      جُٔخلل

ُْ ضكذد ذؼذ ٓغطٟٞ « د«ٝ« ٛـ»ئٕ جُؾشًحش جُط٢ ضغِٔص ٓٞجهغ ك٢ : ٝهحٍ أقٔذ جُؼٞك٢ ٓذ٣ش كشع ئقذٟ ؽشًحش جُكؽ

جُخذٓحش جُٔوذٓس ك٢ ئؽحسز ٓ٘ٚ ئ٠ُ إٔ جُكؽ جُٔخلل ُْ ٣ؼحدٍ ؿ٤شز ك٢ ٓغطٟٞ جُخذٓس جُٔوذٓس ٝػٖ جألعؼحس ك٢ جُكؽ 

.                         آالف لاير8ذـ« د» س٣حال ٝؿ٤ش جُٔخلل ك٢ جُلثس 2750ذـ« ٛـ»جُٔخلل كثس   
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ئ٣وحف ٓإهص ُٔؾحس٣غ جُٔغؿذ : جُغؼٞد٣س

 جُكشجّ جعطؼذجدج ُِكؽ

 
 "أرشيفية"المسجد الحرام 

فشـ جُٜٔ٘ذط عِطحٕ جُوشؽ٠ ٓذ٣ش ػحّ جُٔؾحس٣غ ك٠ جُشتحعس جُؼحٓس ُؾإٕٝ جُٔغؿذ جُكشجّ ٝجُٔغؿذ 

جُ٘رٟٞ ذإٔ جُؼَٔ ك٠ ؾ٤ٔغ جُٔؾحس٣غ جُطط٣ٞش٣س ك٠ جُٔغؿذ جُكشجّ عططٞهق ٓإهطح ٓ٘طقق جُؾٜش جُؿحسٟ ، 

 .ٓغ جعطٔشجس أػٔحٍ جُق٤حٗس جُطحستس

جُغؼٞد٣س ج٤ُّٞ جألقذ ػٖ جُوشؽ٠ جُوٍٞ ئٕ جُؼَٔ ك٠ ضِي جُٔؾحس٣غ ع٤غطأٗق ذؼذ " ػٌحظ"ٝٗوِص فك٤لس 

ٓٞعْ جُكؽ ذحٗطالهس جُٔشقِس جُػحُػس ُٔؾشٝع سكغ جُطحهس جالعط٤ؼحذ٤س ُقكٖ جُٔطحف ٝئصجُس ذحخ جُِٔي 

 .ػرذجُؼض٣ض

ٝهحٍ ئٕ جإل٣وحف ٣طْ ضذس٣ؿ٤ح ٓغ ضٞك٤ش جُٔططِرحش جُطؾـ٤ِ٤س جُالصٓس ُخذٓس هحفذٟ جُٔغؿذ جُكشجّ ٓػَ ضٞك٤ش 

ٓؾحسخ عو٤ح صٓضّ ٝضأ٤ٖٓ جألٗظٔس ًحُقٞش ٝجإلٗحسز ٝجُط٤٤ٌق ٝػ٘حفش جُكشًس ٖٓ عالُْ ًٜشذحت٤س ٝٓقحػذ 

. ٝؾغٞس

ٝأٝمف إٔ جإل٣وحف ٣أض٠ مٖٔ قشؿ جُشتحعس جُؼحٓس ُؾإٕٝ جُٔغؿذ جُكشجّ ٝجُٔغؿذ جُ٘رٟٞ ػ٠ِ عالٓس 

م٤ٞف جُشقٖٔ خالٍ ٓٞعْ جُكؽ ٝئ٣ؿحد جُٔض٣ذ ٖٓ جُشجقس ٝجُطٔأ٤ٗ٘س ك٠ ضٞك٤ش جُٔغحقحش ٝجُغحقحش جُط٠ 

 .ضخذّ جُكؿحؼ ٝجُخذٓحش جألعحع٤س ًذٝسجش ج٤ُٔحٙ ٝجُٔٞجم٢

ٓغ ضٞعؼس " عوق جُذٝس جألٍٝ"ٝهحٍ جُوشؽ٠ ئٕ ٛزج جُؼحّ ع٤ؾٜذ جًطٔحٍ جُٔشقِس جُػح٤ٗس ذشذو دٝس جُغطف 

جُِٔي كٜذ ٝذزُي ضٌطَٔ جُكِوس ؽٔحٍ ؿشذ٠ جُٔغؿذ جُكشجّ ٖٓ خالٍ عطف جُٔشقِس جأل٠ُٝ ٝجُػح٤ٗس ٓغ عطف 

 .جُكشّ جُوذ٣ْ ٝضٞعؼس جُِٔي كٜذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

٤ٛثس جألٓش ذحُٔؼشٝف ضخططْ جُٔشقِس جأل٠ُٝ / ػحّ / د  0066

 (ٜٓحسجش جُطؼحَٓ ٓغ جُكؿحؼ ٝجُضٝجس)ٖٓ جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س 

ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز 

 

2014.08.31 

٤ٛثس جألٓش ذحُٔؼشٝف ضخططْ جُٔشقِس جأل٠ُٝ ٖٓ جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س / ػحّ / د  0066

 1435 رٝ جُوؼذز 05ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز جُش٣حك  (ٜٓحسجش جُطؼحَٓ ٓغ جُكؿحؼ ٝجُضٝجس)

 ّ ٝجط جخططٔص جُشتحعس جُؼحٓس ٤ُٜثس جألٓش ذحُٔؼشٝف 2014 جؿغطظ 31ٛـ جُٔٞجكن 

جُٔشقِس جأل٠ُٝ ٖٓ جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س ُألػنحء ج٤ُٔذج٤٤ٖٗ ، ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌُٔ٘ش ٓإخشجً 

ٝضطشهص . (ٜٓحسجش جُطؼحَٓ ٓغ جُكحؼ ٝجُٔؼطٔش ٝجُضجتش)ذٔ٘طوس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ك٢ 

ٓكحٝس جُرشٗحٓؽ جُطذس٣ر٢ ئ٠ُ ٓشجػحز جُٔطذسخ ُِشكن ٝجُكٌٔس ك٢ جُطٞػ٤س ٝجإلسؽحد ػ٘ذ 

جُطؼحَٓ ٓغ جُكحؼ ٝجُٔؼطٔش ٝجُضجتش، ٝأ٤ٔٛس جعطؾؼحس جُٔطذسخ ُألؾش جُؼظ٤ْ ػ٘ذ خذٓس 

جُكؿحؼ ٝجُٔؼطٔش٣ٖ ٝجُضٝجس، ٝٓؼشكس جُٔطذسخ ألٗٔحه جُؾخق٤س جإِلٗغح٤ٗس ٤ًٝل٤س 

جُطؼحَٓ ٓغ ًَ ٗٔو، ئمحكس ئ٠ُ ٓؼشكس جُٔطذسخ ُِٞعحتَ ٝجألعح٤ُد جُٔإغشز ك٢ جُكؿحؼ 

ٝجُٔؼطٔش٣ٖ ٝجُضٝجس ػ٘ذ جُطؼحَٓ ٓؼْٜ، ٝض٤ٔ٘س ٜٓحسجش ػنٞ ج٤ُٜثس ك٢ جُٔٞػظس 

 .جُكغ٘س ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُكؿحؼ ٝجُٔؼطٔش٣ٖ ٝجُضٝجس
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 ٓ٘لًزج 16 ٣٘ؾش هحهحضٚ جُرؾش٣س ػرش "جًُٞالء جُٔٞقذ"

 جعطؼذجًدج ُٔٞعْ جُكؽ
 

 

عبد اإلله جدع 

 

 ٓ٘لزجً ؾ٣ٞحً ٝذش٣حً ٝذكش٣حً ذحٌُِٔٔس جعطؼذجدجً ُٔٞعْ 16ٗؾش ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ هحهحضٚ جُرؾش٣س ك٢ 

ٛـ مٖٔ خططٚ جُطؾـ٤ِ٤س جُط٢ أخزش هحذؼحً ٓكٌٔحً ٤ٔٓٝضجً ػٖ جألػٞجّ جُغحذوس 1435قؽ ٛزج جُؼحّ 

ضشًض ػ٠ِ ضوذ٣ْ ٓ٘ظٞٓس ٓطٌحِٓس ٖٓ جُخذٓحش جُٔٞؾٜس ُن٤ٞف جُشقٖٔ ػرش ًٞجدس عؼٞد٣س ٓإِٛس، 

ذذج٣س ٖٓ ضؿ٤ٜض ٝض٤ٜثس ٓٞجهغ ٓؿٔٞػحش جُخذٓس ٝضض٣ٝذٛح ذؿ٤ٔغ جإلٌٓحٗحش جُٔحد٣س ٝجُطؿ٤ٜضجش 

 ٣طرغ...جُالصٓس ٝرُي ٓغ ذذج٣س ٝفٍٞ أ٠ُٝ هالتغ قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٖٓ ٓخطِق دٍٝ جُؼحُْ
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وٌتعامل المكتب الذي ٌعمل ضمن منظومة مؤسسات أرباب الطوائف بإشراف وزارة الحج 
 لغة من خالل االستقبال والتوجٌه ألماكنهم المختلفة بعد 170الحجاج الذٌن تتجاوز لغاتهم الـ

 24إنهاء اإلجراءات الخاصة بهم بكل سالسة وسرعة غٌر آبه بمواصلة ساعات عمله لـ
ساعة؛ لكسب رضا واستحسان ضٌوف الرحمن حٌث تنفذ كافة الخدمات وفق توجٌهات 
حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز، وسمو ولً عهده األمٌن، 

بهدف الرقً بخدمة أفواج ضٌوف الرحمن الذٌن تستقبلهم - حفظهم هللا- وسمو النائب الثانً
.                                                                                  المملكة فً كل عام  

وأكد عضو مجلس اإلدارة المشرف على العالقات العامة واإلعالم بالمكتب الدكتور عبد اإلله 
بن محمد جدع أن المكتب ٌعد فً مقدمة منظومة مؤسسات أرباب الطوائف العاملة فً 

خدمة حجاج بٌت هللا الحرام ألنه أول من ٌطلق صافرة البدء ألعمال موسم الحج وٌنجز 
خطته التشغٌلٌة قبل وقت مبكر من موسم الحج؛ تنفٌذا لتوجٌهات وزٌر الحج الدكتور بندر 

.                                                                                      بن محمد حجار  

تحظى بإشراف مباشر من « القدوم»وأوضح جدع أن المرحلة األولى من خطته التشغٌلٌة 
األجهزة المعنٌة بوزارة الحج وبمتابعة حثٌثة من وكٌل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور 

حسٌن بن ناصر الشرٌف، منوهاً الى نجاح المكتب فً الوصول إلى نسبة سعودة عالٌة 
وجودة اختٌار العمالة الخارجٌة لنقل أمتعة الحجاج بٌسر وسهولة، وذلك حرصاً على 

مراعاة عنصر الجودة وتقدٌم أرقى الخدمات لضٌوف الرحمن حتى ٌنعموا بجو من الراحة 
والطمأنٌنة فً أداء فرٌضتهم عبر الوسائل والسبل التً تحقق هذا الهدف المنشود من خالل 

تجهٌز وتهٌئة مواقع مجموعات الخدمة وتزوٌدها بجمٌع اإلمكانات المادٌة والكوادر 
.                                          البشرٌة المدربة ضمن منظومة العمل المٌدانً للمكتب  

ٝأًذ قشؿ جٌُٔطد ػ٠ِ جعطوطحخ جُؼٔحُس جُٔٞع٤ٔس ٖٓ جٌُٞجدس جُٞه٤٘س ْٜٝٓ٘ ٗخرس ٖٓ قِٔس 

جُٔإٛالش جُؼ٤ِٔس جُؼح٤ُس، ٖٝٓ أعحضزز جُؿحٓؼحش ٝػذد ٖٓ جًُٞالء ٖٓ ر١ٝ جُخرشز ٝجُذسج٣س 

ذخذٓس جُكؿحؼ، ق٤ع ٣غطلحد ْٜٓ٘ ك٢ ضوذ٣ْ خذٓس ٓط٤ٔضز ُكؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ك٢ ًحكس جُٔ٘حكز 

جُط٢ ٣نطِغ جٌُٔطد ذٔغإ٤ُٝحضٚ ك٤ٜح، ٝضز٤َُ ًحكس جُٔقحػد جُط٢ هذ ضٞجؾْٜٜ، ٓؾذدجً ػ٠ِ 

جٗطٜحؼ جٌُٔطد ؾحٗد جُطذس٣د ٝػوذ جُذٝسجش جُطأ٤ِ٤ٛس جُطؼش٣ل٤س ذؾإٕٝ جُكؽ ُِٔغطؿذ٣ٖ ٝقذ٣ػ٢ 

جُخرشز ذأعح٤ُد ٝئؾشجءجش جُؼَٔ جُٔغطخذٓس ٝهشم جُطلحػَ ٝجُطٞجفَ ٓغ قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ، 

ٝضوذ٣ْ جُخذٓحش ك٢ هحُد ٖٓ جُؿٞدز ٝجُٔشٝٗس ٝخحفس ك٤ٔح ٣طؼِن ذاٜٗحء جؾشجءجش جُكؿحؼ ك٢ 

٣طرغ            ...ٓشقِط٢ جُوذّٝ ٝجُٔـحدسز ٝجُكشؿ ػ٠ِ جٗكقحس ظحٛشز ضٌذط جألٓطؼس ك٢ جُٔ٘حكز

        



 

  

 

 

ٝؽذد ك٢ ٛزج جُقذد ػ٠ِ ضٞظ٤ق جُطو٤٘س ك٢ خذٓحش ٌٓطد جًُٞالء ُِطؼحَٓ ٓغ أٓطؼس جُكؿحؼ 

 ػشذس ُ٘وَ أٓطؼس 400 هحهشز ًٜشذحت٤س ٝأًػش ٖٓ 60ٝجُكلحظ ػ٤ِٜح ػ٘ذ ٗوِٜح، ق٤ع ضْ ضٞك٤ش 

 سجكؼس 130جُكؿحؼ ك٢ ٓؿٔغ جُكؽ ك٢ ٓطحس جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ك٢ ؾذز ئ٠ُ ؾحٗد ئدسجؼ 

آ٤ُس ُشكغ جألٓطؼس ئ٠ُ جُكحكالش جُٔوِس ُْٜ ئ٠ُ ٌٓس جٌُٔشٓس أٝ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ذذال ٖٓ جُ٘ظحّ 

ج٤ُذ١ٝ؛ قشفحً ػ٠ِ ٓشجػحز جُغشػس ُٝكلحظ ػ٠ِ ٗوَ جألٓطؼس ذٌَ قشؿ ٝدسج٣س ضكو٤وحً ُشمح 

ٝجعطكغحٕ م٤ٞف جُشقٖٔ ٝقط٠ ٣٘ؿض جٌُٔطد خذٓس جُكٔحُس ٝٓطحذؼس جُؼٔحُس ألدجء خذٓطٜح 

ُن٤ٞف جُشقٖٔ ؽٌَ ٝص٣ش جُكؽ ُؿ٘س ُٔطحذؼس رُي ٝجُٞهٞف ػ٤ِٚ هرَ ٝخالٍ جُٔٞعْ ٣طشأعٜح 

 .ػنٞ ٓؿِظ ئدجسز جٌُٔطد جُذًطٞس ػحفْ ذخحس١ جُز١ ٣طحذغ ؽإٕٝ جُؼٔحُس ذذهس ٝػ٘ح٣س

٣زًش إٔ ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ ٣ٔػَ جُكِوس جُشجذطس ٝجُنحذطس ُٔشجقَ جُخذٓحش جُٔخطِلس 

جُٔوذٓس ُكؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٝصٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ جُؾش٣ق ذذءجً ٖٓ جعطورحُْٜ ذٔ٘حكز جُوذّٝ 

ٝئٜٗحء ئؾشجءجضْٜ ٝٗوِْٜ ئ٠ُ ٌٓس جٌُٔشٓس أٝ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ًٝزُي جعطورحُْٜ ذؼذ أدجء كش٣نس 

 .جُكؽ ٝئٜٗحء ئؾشجءجش ٓـحدسضْٜ ئ٠ُ ذالدْٛ ٝضز٤َُ ًحكس جُقؼٞذحش جُط٢ هذ ضؼطشمْٜ
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 ٤ِٕٓٞ 37ٓؿٔغ جُِٔي كٜذ ُطرحػس جُٔقكق جُؾش٣ق ٣ٞصع 

ٗغخس ػ٠ِ م٤ٞف جُشقٖٔ 

 

 ٝجط:جُش٣حك

أػِٖ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُٔؿٔغ جُِٔي كٜذ ُطرحػس جُٔقكق جُؾش٣ق ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز جُذًطٞس ٓكٔذ 

عحُْ ذٖ ؽذ٣ذ جُؼٞك٢ إٔ ئؾٔح٢ُ ٓح ضْ ضٞص٣ؼٚ ػ٠ِ جُكؿحؼ ٖٓ ئفذجسجش جُٔؿٔغ ٓ٘ز ذذء 

ٓ٘ٞٛحً ئ٠ُ إٔ جُٔؿٔغ ٣إد١ دٝسجً . ٗغخس  (37س715س000)ٛـ، ذِـؾ 1435جُطٞص٣غ ٝقط٠ 

ٜٓٔحً ُخذٓس م٤ٞف جُشقٖٔ ع٣ٞ٘حً، ئر ضؾّشف ذحالمطالع ذطض٣ٝذ جُكؿ٤ؽ ذٜذ٣س خحدّ جُكش٤ٖٓ 

ُذٟ ٓـحدسضْٜ جٌُِٔٔس ذؼذ أدجء ، جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد، قلظٚ هللا

ٓ٘حعي جُكؽ ذ٘غخ ٖٓ جُٔقكق جُؾش٣ق، ٝضشؾٔحش ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ، ذٔطحذؼطٚ عٔٞ ٢ُٝ 

جُؼٜذ ، ٝعٔٞ ٢ُٝ ٢ُٝ جُؼٜذ، ٝٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُؾإٕٝ جإلعال٤ٓس ٝجألٝهحف ٝجُذػٞز ٝجإلسؽحد 

 .                                                                       جُٔؾشف جُؼحّ ػ٠ِ جُٔؿٔغ جُؾ٤خ فحُف ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ جُؾ٤خ
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ُؿ٘س : ٝذ٤ٖ إٔ جُِؿحٕ جُؼحِٓس ك٢ ضٞص٣غ ٛذ٣س خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ ٓطؼذدز ٖٓ أٜٛٔح

جإلؽشجف ُٝؿ٘س جُطٞص٣غ، ٣ٝؿش١ ع٣ٞ٘حً ضٞص٣غ ًطد ٓ٘حعي جُكؽ ُذٟ ٝفٍٞ جُكؿحؼ ئ٠ُ 

جُٔ٘حكز جُرش٣س ٝجُؿ٣ٞس ٝجُركش٣س، ٝضٞص٣غ ٛذ٣س خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ ٖٓ جُٔقحقق 

 .ٝجُطشؾٔحش ُذٟ ٓـحدسز جُكؿحؼ ئ٠ُ ذالدْٛ

ُوذ ُٔظ جُكؿحؼ ٓذٟ قشؿ جٌُِٔٔس ػ٠ِ سجقطْٜ، ٝٓح ضوّذٓٚ ُْٜ ٖٓ : ٝهحٍ جُذًطٞس جُؼٞك٢ 

خذٓحش ٓططٞسز، ٝقشفٜح ػ٠ِ إٔ ٣كَٔ ًَ قحؼ ٗغخس ٖٓ ئفذجسجش جُٔؿٔغ ٛذ٣س ٖٓ خحدّ 

 .جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ

ٝأمحف أٗٚ ٣طْ ع٣ٞ٘حً ضض٣ٝذ ؾ٤ٔغ ٓ٘حكز جٌُِٔٔس جُرش٣س ٝجُركش٣س ٝجُؿ٣ٞس ذٜذ٣س خحدّ 

، ٖٓ جُٔقحقق - قلظٚ هللا - جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد 

 . ٝجُطشؾٔحش، ق٤ع ٣غ٤ش جُٔؿٔغ ك٢ رُي ٝكن خطس ٓذسٝعس ٝٓؼطٔذز ُٔٞعْ جُكؽ

ٝأؽحس ئ٠ُ إٔ جُٔؿٔغ ٣لطف أذٞجذٚ ُِكؿحؼ ٝؿ٤شْٛ ُض٣حسضٚ ٝٓؾحٛذز جإلٌٓحٗحش جٌُر٤شز 

ٝجُكذ٣ػس جُط٢ أٓش ذٜح خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ ُِٔؿٔغ، ئر ٣رِؾ ٓطٞعو أػذجدْٛ جُؾٜش٣س ٗكٞ 

 .أُق صجتش ذ٤ٖ قحؼ ٝٓؼطٔش ٝصجتش ٝٓو٤ْ ٝؿ٤شْٛ (400)

ئٕ ٓؿٔغ : ٝهحٍ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُٔؿٔغ جُِٔي كٜذ ُطرحػس جُٔقكق جُؾش٣ق ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز 

جُِٔي كٜذ ُطرحػس جُٔقكق جُؾش٣ق ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز أ٠ٜٗ ٓإخشجً ضشؾٔس ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ 

ئ٠ُ جُِـس جُغٞجق٤ِس؛ ُطٌٕٞ ٛزٙ جُطشؾٔس جُػحُػس ٝجُغط٤ٖ ٖٓ جُطشؾٔحش جُط٢ أفذسٛح مٖٔ 

ذشٗحٓؿٚ جُخحؿ ذاػذجد ٝئفذجس ضشؾٔحش ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ ٓخطِق ُـحش جُؼحُْ ، 

ٝفذٝس ٛزٙ جُطشؾٔس ٣أض٢ ٗظشجً ألٕ جُِـس جُغٞجق٤ِس ٖٓ أْٛ جُِـحش جُغحتذز ك٢ ؽشم ئكش٣و٤ح، 

ك٢ٜ جُِـس جُشع٤ٔس ك٢ ٤٘٤ًح ٝض٘ضج٤ٗح، ٣ٝطكذظ ذٜح أَٛ ٣ٞؿ٘ذج ٝؾٜٔٞس٣س جٌُٞٗـٞ ػ٠ِ ٗطحم 

ٝجعغ، ٢ٛٝ ُـس جُطؿحسز ك٢ سٝجٗذج ٝذشٝٗذ١، ٝجُِـس جألّ ُخٔغس ٓال٤٣ٖ ٗحهن، ؿ٤ش إٔ 

 .جُ٘حهو٤ٖ ذٜح ًِـس غح٤ٗس ٣رِؾ ػذدْٛ خٔغ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ٗغٔس
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ُـس آع٣ٞ٤س،  (32)ٝذ٤ٖ جُذًطٞس جُؼٞك٢ إٔ ئفذجسجش جُٔؿٔغ ٖٓ ضشؾٔحش ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ضطٞصع ذ٤ٖ 

: ُـس ئكش٣و٤س، كل٢ جُِـحش ج٥ع٣ٞ٤س ضٔص ضشؾٔص ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ ُـحش (16)ُـس أٝسذ٤س، ٝ (15)ٝ

جألرس٣س، ٝجألسد٣س، ٝجإلٗذ٤ٗٝغ٤س، ٝجألٝجس٣س، ٝجإل٣شج٤ٗٞٗس، ٝجأل٣ٝـٞس٣س، ٝ جُرشجٛٞت٤س، ٝجُرؾطٞ، ٝجُر٘ـح٤ُس، 

ٝجُرٞس٤ٓس، ٝجُطح٤ِ٤ٓس، ٝجُطح٣ِ٘ذ٣س، ٝجُطش٤ًس، ٝجُطـحُٞؽ، ٝجُطِـٞ، ٝجُشٝع٤س، ٝجُغ٘ذ٣س، ٝجُق٤٘٤س، 

- ، ٝجٌُؾ٤ٔش٣س، ٝجٌَُّ٘ذ٣س (جُغٞسج٤ٗس)ٝجُطحؾ٤ٌس، ٝجُلحسع٤س، ٝجُل٤ط٘ح٤ٓس، ٝجُوحصجه٤س، ٝجُو٤شؿ٤ض٣س، ٝجٌُشد٣س 

، "ٖٓ ُـحش ئٗذ٤ٗٝغ٤ح"، ٝجُٔ٘ذس٣س (ج٤ُِٔحُْ)، ٝجٌُٞس٣س، ٝجُٔال٣ٞ، ج٤ُِٔرحس٣س - ٖٓ ُـحش ؾ٘ٞخ جُٜ٘ذ

جإلعرح٤ٗس، ٝجألًٝشج٤ٗس، جألُرح٤ٗس، ٝجألُٔح٤ٗس، ٝجإلٗؿ٤ِض٣س، : ٖٝٓ جُِـحش جألٝسذ٤س. (ٝج٤ُ٘رح٤ُس، جُٜ٘ذ٣س

ٝجإل٣طح٤ُس، ٝجُرشضـح٤ُس، ٝجُرٞع٤٘س، ٝجُذٗٔحس٤ًس، جُغ٣ٞذ٣س، ٝجُـؿش٣س، ٝجُلشٗغ٤س، جُٔؿش٣س، جُٔوذ٤ٗٝس، 

جألٓحص٣ـ٤س ذحُكشف : ٖٝٓ جُِـحش جإلكش٣و٤س جُط٢ أفذسٛح جُٔؿٔغ ضشؾٔحش ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ. ٝج٤ُٞٗح٤ٗس

، (ٖٓ ُـحش ؿشخ ئكش٣و٤س )، ٝجألٓحص٣ـ٤س ذحُكشف جُالض٢٘٤، ٝجألٌٗٞ (جُِـس جُورحت٤ِس ك٢ جُؿضجتش)جُؼشذ٢ 

، ٝجُضُٝٞ، ٝجُغٞجق٤ِس، ٝجُؾ٤ؾٞج، ٝجُقٞٓح٤ُس، ٝجُلال٤ٗس (ه٤ذ جُٔشجؾؼس)ٝجألٝس٤ٓٝس، ٝجُرحعح، ٝجُؿحخ٤ٌ٘س 

 .ذحُكشف جُؼشذ٢، ٝجُلال٤ٗس ذحُكشف جُالض٢٘٤، ٝجُِ٘ـحال، ٝجُٔالؿحؽ٤س، ٝجُٜٞعح، ٝج٤ُٞسذح

: ٝأػِٖ إٔ جُٔؿٔغ ذقذد ئفذجس ضشؾٔحش ؾذ٣ذز ُٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذؼذد ٖٓ جُِـحش ٢ٛٝ ه٤ذ جُٔشجؾؼس ج٥ٕ

ٓؾ٤شجً إٔ جُٔؿٔغ أ٠ٜٗ ًزُي ئػذجد ضشؾٔحش ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ُغص ٖٓ جُِـحش . ٜٝٓ٘ح جُؼرش٣س ٝج٤ُحذح٤ٗس

، (جٌُشٓحٗؿ٤س)جُطؾح٤ٓس، ٝجُذجس٣س، ٝجُذجؿرح٤ٗس، ٝجُؼلش٣س، ٝجٌُشد٣س : ٢ٛٝ ه٤ذ جُٔشجؾؼس ٝضؾَٔ ُـحش

ٝجٌُٔرٞد٣س، ًٔح ٣ؿش١ ئػذجد ضشؾٔحش ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ ُـس جُضُٝٞ، ٝجُُٜٞ٘ذ٣س، ٝٛ٘حى أ٣نحً دسجعحش 

، ٝجُرحٕٓٞ، (ضشؾٔس ٌٓطٞذس)جألصذ٤ٌس، ٝجألٜٓش٣س : إلفذجس عرغ ضشؾٔحش ُٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ ُـحش

ٝجُطؿش٤٘٣س، ٝ جُؿٞال، ٝج٤ُِض٤ًس، ٝجُرِٞؽ٤س، ئمحكس ئ٠ُ جُطشؾٔحش جٌُحِٓس، كوذ أفذس جُٔؿٔغ ضشؾٔس ٓؼح٢ٗ 

عٞسز جُلحضكس ؾضء ػْ ئ٠ُ ػذز ُـحش ػِٔحً ذإٔ ٛزٙ جُطشؾٔحش ٓأخٞرز ٖٓ جُطشؾٔحش جٌُحِٓس، ٝأفذس ًزُي 

ُطشؾٔس ٓؼح٢ٗ عٞسز جُلحضكس ٝؾضء ػْ ئ٠ُ ػذز جُِـحش، ٝجُؼَٔ ؾحس إلفذجس  MP3 ضغؿ٤الً فٞض٤حً ذطو٤٘س

 .ضغؿ٤َ جُطشؾٔحش ئ٠ُ ُـحش أخشٟ

ٝأٝمف إٔ ٓؿٔغ جُِٔي كٜذ ُطرحػس جُٔقكق جُؾش٣ق ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز أ٠ٜٗ ٓإخشجً ٓشجؾؼس أقذظ ئفذجسجضٚ 

، ض٤ٜٔذجً ُطرحػطٚ ، ق٤ع ٣أض٠ «ٓقكق جُٔذ٣٘س جُ٘ر٣ٞس ٝكن سٝج٣س جُغٞع٢ ػٖ أذ٢ ػٔش جُرقش١»ٝٛٞ 

ئػذجد ٛزج جإلفذجس ذ٘حًء ػ٠ِ ٓٞجكوس ٝضٞؾ٤ٜحش ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُؾإٕٝ جإلعال٤ٓس ٝجألٝهحف ٝجُذػٞز ٝجإلسؽحد 

جُٔؾشف جُؼحّ ػ٠ِ جُٔؿٔغ ، ٝهذ ًطد ٛزج جُٔقكق جٌُش٣ْ ٝمرو ػ٠ِ ٓح ٣ٞجكن سٝج٣س أذ٢ ؽؼ٤د فحُف ذٖ 

ص٣حد ذٖ ػرذهللا ذٖ ئعٔحػ٤َ جُغٞع٢ جُٔطٞك٠ ع٘س ئقذٟ ٝعط٤ٖ ٝٓحتط٤ٖ ٖٓ جُٜؿشز، ٝهحٓص جُِؿ٘س جُؼ٤ِٔس 

ُِٔشجؾؼس ذؿٜٞد ٓطٞجفِس ُالٗطٜحء ٖٓ ًطحذس جُٔقكق ٝمرطٚ، ٝٓشجؾؼطٚ ُطكش١ جُذهس جُٔط٘ح٤ٛس ك٢ رُي 

ٝعٞف ضوّٞ جألٓحٗس جُؼحٓس ُِٔؿٔغ، ذحضخحر جُطشض٤رحش جُالصٓس . ػ٠ِ ؿشجس ٓح ٣قذس ٖٓ جُٔؿٔغ ٖٓ ئفذجسجش

 .ُطرحػطٚ ٤ُ٘نْ ئ٠ُ جُٔقحقق جُٔخطٞهس جألخشٟ جُط٢ فذسش ػٖ جُٔؿٔغ



 

 

 

  

ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝفَ ئ٠ُ " ٓؿٔغ جُِٔي كٜذ ُطرحػس جُٔقكق جُؾش٣ق"ئٕ جٗطحؼ : ٝهحٍ جُذًطٞس جُؼٞك٢ 

٤ِٕٓٞ ٗغخس ٖٓ ٓخطِق جإلفذجسجش، ذ٤ٖ ٓقحقق ٝضشؾٔحش ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ُِـحش جُؼحُْ ٝجُطلحع٤ش  (300)

ٝجُٔشضالش ٝجٌُطد جُؼ٤ِٔس رجش جُؼالهس ذأٛذجف جُٔؿٔغ، الكطحً ئ٠ُ إٔ جُٔؿٔغ كش٣ذ ك٢ ٗؾحهٚ، ئر خققطٚ جٌُِٔٔس 

 ػحٓحً ُخذٓس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُٔطٜشز ٝػِٜٞٓٔح، ٝسفذش ُٚ 30ٛـ، أ١ ٓ٘ز 1405ٓ٘ز جكططحقٚ ػحّ 

جإلٌٓحٗحش جُرؾش٣س ٝجُٔحد٣س جٌُحك٤س، ٤ٛٝأش ُٚ جُٞعحتَ جُٔغحػذز ُٚ ُطط٣ٞش ئٗطحؾٚ، ٝجالعطٔشجس ك٢ ضٞص٣ؼٚ ػ٠ِ 

جُٔغ٤ِٖٔ دجخَ جٌُِٔٔس ٝخحسؾٜح، ٝأفرف ئٗطحؼ جُٔؿٔغ ٖٓ جُٔقحقق ٣وحط ػ٤ِٚ أ١ ئٗطحؼ ٓٔحغَ ك٢ جُؼحُْ، 

عٞجء ٖٓ ق٤ع جُخحٓحش أٝ ج٤ٌُٔحش أٝ جإلخشجؼ أٝ جإلػذجد، ٝإٔ ئٗؿحصجش جُٔؿٔغ ضططِد ؾٜٞدجً ٓطٞجفِس ٖٓ 

 .جُؼح٤ِٖٓ ك٤ٚ

ٝؽذد ػ٠ِ جُٔشجهرس جُذه٤وس جُط٢ ٣كشؿ ػ٤ِٜح جُٔؿٔغ ػ٘ذ هرحػس جُٔقكق جُؾش٣ق ، ٝعالٓس جُ٘ـ جُوشآ٢ٗ ئر 

ػ٠ِ عالٓس جُ٘ـ جُوشآ٢ٗ ٖٓ أ١ خطأ ٖٓ خالٍ ُؿحٕ ٝأهغحّ ٓطؼذدز ك٢  (آ٤ُس ٝ ذؾش٣س  )إٔ ٛ٘حى ٓشجهرس ده٤وس 

ٓشجقَ جإلٗطحؼ جُٔخطِلس، ذذءجً ٖٓ ًطحذس جُٔقكق جُؾش٣ق ذ٤ذ أٜٓش جُخطحه٤ٖ ك٢ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ ، ًٝزُي ه٤حّ 

جُِؿ٘س جُؼ٤ِٔس ُٔشجؾؼس جُٔقكق جُؾش٣ق ذشتحعس ئٓحّ ٝخط٤د جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ جُؾ٤خ جُذًطٞس ػ٢ِ جُكز٣ل٢، 

ٝٓطحذؼس ػِٔٚ خطٞز ذخطٞز، ٝٓطحذؼس ئٗطحؾٚ جُطكن٤ش ُِطرحػس ػ٠ِ جُٔٞٗطحؼ، ٝال ضغٔف ذحُرذء ذطرحػس جُٔقكق 

ٝأٍٝ خطٞز ك٢ جُطرحػس ٣وّٞ هغْ جُٔشجهرس جُ٘ٞػ٤س ػ٠ِ جُطرحػس، ذٔشجهرس ٓح . قط٠ ضطأًذ ٖٓ عالٓطٚ ٖٓ أ١ خطأ

ض٘طؿٚ ج٥ُس، ٝكن ٓؼح٤٣ش ٝمٞجذو ده٤وس، ٝال ٣ُؿحص جُؼَٔ ئال ذؼذ جُطأًذ ٖٓ عالٓطٚ، ئمحكس ئ٠ُ هغْ غحُع ٣وّٞ 

ذحُٔشجهرس ػ٠ِ عالٓس جُطرحػس ٝٛٞ هغْ ٓشجهرس جُ٘ـ جُز١ ٣طحذغ جُؼَٔ ذأخز ػ٤٘حش ٓ٘ٚ ًَ سذغ عحػس، ٣ٝٞهق 

ػَٔ ج٥ُس ئرج جًطؾق أ١ خطأ، ٣ٝطِق ٛزج جُٔ٘طؽ كٞسجً، ئمحكس ئ٠ُ جُٔشجهرس جُ٘ٞػ٤س ػ٠ِ ٓح ذؼذ جُطرحػس ػ٠ِ آالش 

ضؿ٤ٔغ جُٔالصّ، ٝآالش جُخ٤حهس، ٝآالش جُطؿ٤ِذ، غْ ٣ُشجهد جُٔقكق ذؼذ ضؿ٤ِذٙ ك٢ هغْ سجذغ، ٝٛٞ هغْ جُٔشجهرس 

ٓٞظق ٣شجهرٕٞ جُٔقكق فلكس فلكس، ٝئرج ضْ جالهٔث٘حٕ ػ٠ِ عالٓطٚ ٝمغ  (300)جُٜ٘حت٤س جُز١ ٣نْ أًػش ٖٓ 

ٓٞظق، ٝظ٤لطْٜ جُطأًذ ٖٓ  ( 700)خطٔٚ ٝأرٕ ذطذجُٝٚ ، ٝٓٞمكحً إٔ ػذد جُؼح٤ِٖٓ ك٢ ٛزٙ جألهغحّ ٣قَ ئ٠ُ 

عالٓس جُٔقكق ٖٓ أ١ خطأ، ًٔح إٔ ضؿ٤ٜضجش جُٔؿٔغ جُطرحػ٤س ٖٓ أقذظ ٝأكنَ جُطؿ٤ٜضجش جُطرحػ٤س ك٢ جُؼحُْ، 

 . ٝضطٞكش ك٢ ٛزٙ جُطؿ٤ٜضجش خحف٤س جًطؾحف جُخطأ آ٤ُحً، ٝضكذ٣ذ ٌٓحٗٚ، ٝجُطٞهق آ٤ُحً قط٠ ٣طْ ئفالقٚ

ئٕ ٓقكق جُٔذ٣٘س جُ٘ر٣ٞس جُز١ ٣طرؼٚ جُٔؿٔغ أفرف ٛٞ جُٔقكق : ٝخطْ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُٔؿٔغ جُِٔي كٜذ هحتالً 

ٝٝالز . جُٔؼطٔذ ك٢ جُؼحُْ ج٤ُّٞ، ذلنَ ٓح ضٞكش ُٚ ٖٓ دهس ٝعالٓس ك٢ ٗقٚ، ٝئضوحٕ ٝؾٔحٍ ك٢ هرحػطٚ ٝئخشجؾٚ

جألٓش، ٝك٢ ٓوذٓطْٜ خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد، ٝعٔٞ ٢ُٝ جُؼٜذ، ٝعٔٞ ٢ُٝ 

٢ُٝ جُؼٜذ، قلظْٜ هللا، ٣طحذؼٕٞ ذحٛطٔحّ ذحُؾ أػٔحٍ جُٔؿٔغ ٝئٗؿحصجضٚ، ٝئضوحٕ ٝعالٓس أػٔحُٚ، ئمحكس ئ٠ُ ٓؼح٢ُ 

ٝص٣ش جُؾإٕٝ جإلعال٤ٓس ٝجألٝهحف ٝجُذػٞز ٝجإلسؽحد جُٔؾشف جُؼحّ ػ٠ِ جُٔؿٔغ جُز١ ٣وّٞ ذٔطحذؼس ُق٤وس ٝقػ٤ػس 

ُِٔؿٔغ ٝجُؼح٤ِٖٓ ك٤ٚ، ُطكو٤ن أٛذجكٚ ٝض٘ل٤ز خططٚ ٝذشجٓؿٚ، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضط٣ٞشٙ ٝجالسضوحء ذٔغطٟٞ جُؼَٔ ك٤ٚ، 

 .خذٓس ٌُطحخ هللا جٌُش٣ْ
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ذٕلع عمذا يٕحذا نخذياخ حداج انششكاخ يع " انسياحح"

إنؽاء انخذياخ انرشـيٓيح : ٔذؤكذ.. يؤسسح انطٕاـح انسعٕديح

 َدٕو تانًشاعش انًمذسح نهرفشغ 4ٔ5تًخيًاخ انحداج انـ 

ٔذٕليع عمٕتاخ عهٗ انًخانفيٍ .. نهعثادج

ٔلعد ؼشـح انششكاخ انسياحح ٔيؤسسح انطٕاـح انسعٕديح، عمذا يٕحذا نخذياخ حداج 

كاـح انششكاخ انًصشيح ٔانًطٕـيٍ، يرعًٍ انعمذ ذفاصيم انخذياخ انًمذيح نكم يسرٕياخ 

يٍ َٕعيح انٕخثاخ ٔانثٕـيٓاخ ٔيٕاصفاخ " َدٕو ٔااللرصادٖ ٔانثشٖ 4 5ٔ" انحح انسياحٗ

كًا ذى االذفاق ٔألٔل يشج عهٗ انحذ يٍ انخذياخ انًثانػ . انًخيًاخ تكم يٍ عشـاخ ٔيُٗ

ـيٓا ٔانرشـيٓيح تكم تًخيًاخ حداج انسياحح تانًشاعش انًمذسح نرٕـيش خٕ انعثادج نهحداج 

ٔعذو ذحًهٓى ذكهفح خذياخ نيسد ظشٔسيح ٔلصش ذهك انخذياخ ـمػ عهٗ يٍ يطهثٓا يٍ 

خاء ذٕليع انعمذ اسركًاال ندٕٓد انٕـذ . انحداج ٔتطهة يمذو يٍ انششكح نؽشـح انسياحح

انًشكم يٍ ٔصاسج انسياحح ٔؼشـح انششكاخ تشئاسح يصطفٗ عثذ انهطيؿ ٔكيم أٔل ٔصاسج 

انسياحح َٔاصش ذشكٗ َائة سئيس انؽشـح ٔسئيس ندُح انسياحح انذيُيح ٔتاسم انسيسٗ 

ٔإيٓاب عثذ انعال ٔعالء انؽًشٖ أععاء انهدُح ٔأسايح عًاسج األييٍ انعاو ٔيمشس انهدُح، ٔلذ 

سثك ذٕليع انعمذ اخرًاعا يطٕال يع انًؤسسح األْهيح نًطٕـٗ حداج انذٔل انعشتيح 

تحعٕس يحًذ انًعاخيُٗ َائة سئيس انًؤسسح ٔيٕـك خٕج سئيس انًكرة انرُفيزٖ نحداج 

ذى خالل االخرًاع اسرعشاض كاـح انسهثياخ ٔانًشاكم انرٗ . يصش ٔتحعٕس خًيع انًطٕـيٍ

ٔلعد انًٕسى انًاظٗ نرالـيٓا ٔإيداد حهٕل نٓا، كًا ذى االذفاق عهٗ تعط انُماغ انٓايح 

تشأٌ انخذياخ انًؤداج نحداج انسياحح انًصشييٍ ـٗ انًشاعش تًُٗ ٔعشـاخ، ٔلذ شٓذ 

ٔلذ أشاد يصطفٗ عثذ انهطيؿ تانرعأٌ . االخرًاع ذعأَا ٔيُالشاخ يثًشج يٍ انداَثيٍ

انكثيش انزٖ أتذذّ يؤسسح انطٕاـح ٔانًطٕـيٍ ٔاسرداترٓى نًطانة انداَة انًصشٖ 

ٔأكذ َاصش ذشكٗ، ظشٔسج انرضاو انًطٕـيٍ ٔانششكاخ . ٔحشصٓى عهٗ ذحميك ساحح انًصشييٍ

انًصشيح تانعمذ انًٕحذ تيٍ انؽشـح ٔانًؤسسح ٔانخاص تخذياخ يشاعش يُٗ ٔعشـاخ يٍ 

حيث األسعاس ٔانًٕاصفاخ انًزكٕسج تانعمذ ندًيع يسرٕياخ انحح انسياحٗ، ٔشذد عهٗ 

ٔأٔظح . عذو لياو أٖ يطٕؾ تفشض أٖ خذياخ صائذج يماتم يثانػ إظاـيح عٍ انًرفك عهيّ

َدٕو ذمٕو انششكح  (4،5)أَّ ـٗ حال غهة أٖ ششكح خذياخ إظاـيح نهًسرٕٖ غيشاٌ 

ترمذيى غهة إنٗ انؽشـح تزنك، حيث ذمٕو انؽشـح تذساسرّ ٔسـعّ إنٗ يؤسسح انطٕاـح 

كًا أكذ يحًذ انًعاخيُٗ َائة سئيس انًؤسسح، عهٗ عذو ذحصيم . الذخار انالصو تشأَٓا

ٔلذ سـعد . يكرة غٕاـح ألٖ يثانػ صائذج عٍ انًثانػ انًُصٕص عهيٓا ـٗ انعمذ انًٕحذ

انؽشـح ذمشيًشا إنٗ يصطفٗ عثذ انهطيؿ سئيس انثعثح نرشكيم ندُح يشرشكح يع انٕصاسج 

ٔانؽشـح ٔيؤسسح انطٕاـح نهرأكذ يٍ انرضاو انششكاخ ٔانًطٕـيٍ تانخذياخ انًٕظحح 

تانعمٕد ٔعذو انًؽاالج ـٗ انخذياخ اإلظاـيح نكٗ يرفشغ انحداج نهعثادج ٔـٗ حال ٔخٕد 

 .يخانفح سيرى اذخار انالصو لإًََا ذداِ انًخانؿ
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يٕاَئ انثحش األحًش ذسرعذ نًؽادسج أٔل ـٕج 

نحداج انثش إنٗ انسعٕديح 

 

 

 

أًذ ػرذ جُشق٤ْ ٓقطل٠، جُٔطكذظ جإلػال٠ٓ ٤ُٜثس ٓٞجٗة جُركش جألقٔش، أٗٚ ضْ سكغ 

دسؾس جالعطؼذجد ذ٤ٔ٘حء ٣ٞٗرغ جعطؼذجدج ُٔـحدسز أكٞجؼ قؿحؼ جُرش ئ٠ُ جألسجم٠ جُغؼٞد٣س 

ٝأمحف ك٠ ضقش٣كحش فكل٤س، أٗٚ ٖٓ جُٔ٘طظش إٔ ٣ـحدس ج٤ُٔ٘حء ٛزج جُؼحّ . ٛزج جُٔٞعْ

 عرطٔرش، ػ٠ِ ؾحٗد آخش ضْ 25-19ٓح ٣وحسخ ٖٓ ػؾشز آالف قحؼ ك٠ جُلطشز ٖٓ 

جُط٘غ٤ن ذ٤ٖ ج٤ُٜثس ٝجُؾشًس جُٔؾـِس ُِؼرحسجش ذطؿ٤ٜض جُؼرحسجش جُالصٓس ُ٘وَ جُكؿحؼ 

ذؼذ جُط٘غ٤ن ٓغ ٤ٛثس جُغالٓس جُركش٣س ذطلط٤ؼ جُؼرحسجش ُٔشجػحز ئؾشجءجش جُغالٓس 

 .جُركش٣س
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 أُق ؽخـ ُط٘ل٤ز خطس أٓحٗس جُؼحفٔس جُٔوذعس 23أًػش ٖٓ 

ُٔٞعْ قؽ ٛزج جُؼحّ 

إٔ جألٓحٗس هذ أٜٗص ؾ٤ٔغ جعطؼذجدجضٜح ، أًذ ٓؼح٢ُ أ٤ٖٓ جُؼحفٔس جُٔوذعس جُذًطٞس أعحٓس ذٖ كنَ جُرحس

 . ٛـ1435ٝخططٜح جُطؾـ٤ِ٤س ٝذشجٓؽ ػِٜٔح جُخحفس ذأػٔحٍ ٓٞعْ قؽ ػحّ 

ٝأٝمف ٓؼح٤ُٚ إٔ جألٓحٗس سًّضش ػ٘ذ ٝمغ جُخطس ػ٠ِ ٗطحتؽ جُوطحػحش جُؼحِٓس ك٢ جُٔٞعْ جُٔحم٢ ٝجالعطلحدز 

ٜٓ٘ح ذٔح ٣نٖٔ ضالك٢ جُغِر٤حش ٝضطر٤ن أهق٠ دسؾحش جُٔشٝٗس ك٢ جُط٘ل٤ز ٝجُغشػس ك٢ جإلٗؿحص، ٝذٔح ٣طالءّ 

ٝدػْ كشم جألٓحٗس ذلشم ، ٓغ ظشٝف جُٔٞعْ جُط٢ ال ضورَ جُطأؾ٤َ، ٝضْ قؾذ جُطحهحش جُرؾش٣س ٝجُٔحد٣س ًحكس

ٓغحٗذز ٖٓ ٝصجسز جُؾإٕٝ جُرِذ٣س ٝجُوش٣ٝس ٝجُرِذ٣حش ٝجألٖٓ جُؼحّ ٝجُٔؿحٛذ٣ٖ ٝجٌُؾحكس، ئمحكس ئ٠ُ ػذد ٖٓ 

جُٔشجهر٤ٖ جُقك٤٤ٖ جُٔإهط٤ٖ ٖٓ هالخ جُؿحٓؼحش ٝجُٔؼحٛذ جُقك٤س، ًٔح ضْ ضؿ٤ٜض جُٔؼذجش ٝج٤ُ٥حش ٝضغخ٤ش 

جإلٌٓح٤ٗحش جُالصٓس ُطوذ٣ْ أػ٠ِ ٓغط٣ٞحش ك٢ جُخذٓحش جُرِذ٣س ُكؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٓغ جألخز ك٢ جالػطرحس 

 .ؾ٤ٔغ جُٔؾشٝػحش جُؿذ٣ذز جُط٢ ض٘لز ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس ٝجُٔؾحػش جُٔوذعس ُالعطلحدز ٜٓ٘ح خالٍ ٓٞعْ جُكؽ

- ئ٠ُ إٔ جألٓحٗس ذطٞؾ٤ٜحش ًش٣ٔس ٖٓ خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ ٝعٔٞ ٢ُٝ ػٜذٙ جأل٤ٖٓ ، ٝأؽحس جُذًطٞس جُرحس

ٝذٔطحذؼس ٝضٞؾ٤ٜحش عٔٞ ٝص٣ش جُؾإٕٝ جُرِذ٣س ، ٝعٔٞ ٝص٣ش جُذجخ٤ِس ست٤ظ ُؿ٘س جُكؽ جُؼ٤ِح- قلظٜٔح هللا 

ٝفحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ أ٤ٓش ٓ٘طوس ٌٓس جٌُٔشٓس ست٤ظ ُؿ٘س جُكؽ جُٔشًض٣س، ٤ٛأش هحهحضٜح جُرؾش٣س ، ٝجُوش٣ٝس

ؽخقح ُط٘ل٤ز جُخطس جُط٢ ضؾَٔ ؾ٤ٔغ  (23050)ٝجُٔحد٣س ًحكس ُخذٓس م٤ٞف جُشقٖٔ، ًٔح ضْ ضؿ٤٘ذ 

 .جُٔؿحالش

 عحػس ك٢ جُٔ٘حهن جُٔضدقٔس، ٝرُي ذ٘ظحّ 24ٝأذحٕ أٗٚ ك٢ ٓؿحٍ جُ٘ظحكس ع٤ٌٕٞ جُؼَٔ ػ٠ِ ٓذجس جُـ 

ػحَٓ ٗظحكس ْٜٓ٘  (14000)جُٞسد٣حش جُٔطذجخِس، ًٔح ضٔص ص٣حدز أػذجد جُؼٔحُس، ق٤ع ع٤طْ جالعطلحدز ٖٓ 

ٓؼذز  (1000)ك٢ جُٔؾحػش جُٔوذعس، ْٝٛ ٓؿٜضٕٝ ذأًػش ٖٓ  (6500)ٝ ، ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس (7500)

ك٢ جُٔؾحػش جُٔوذعس، ٝضخق٤ـ  (360)ٓؼذز ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس ٝ  (665)ٓط٘ٞػس جألؽٌحٍ ٝجألقؿحّ، ٜٓ٘ح 

 أٝ ُذػْ أ١ ٓ٘طوس ػ٘ذ جُكحؾس- ال عٔف هللا - كشم ٓشًض٣س ُٔٞجؾٜس أ١ قحالش هٞجسب ًحألٓطحس أٝ جُكشجتن 

 عحػس ك٢ أ٣حّ جُزسٝز ذحالعطؼحٗس ذٔشجهر٤ٖ ٝٓؾشك٤ٖ ئمحك٤٤ٖ 24أٗٚ ع٤طْ جُؼَٔ ػ٠ِ ٓذجس جُـ ، ٝأمحف جُرحس

ك٢ ضِي جُلطشز ٝدػْٜٔ أ٣نحً ذحُٔؼذجش جُالصٓس ٓػَ جُؾلحهحش ٝجٌُٔحٗظ ج٤ُ٥س ُطؿ٤ٔغ جُ٘لح٣حش ٖٓ جُؿغش 

ٝجُوالذحش ٝجُؾ٤ٞالش ٝؿ٤شٛح، ٝع٤طْ ضخض٣ٖ جُ٘لح٣حش جُٔإهطس ذؼذ ًرغٜح ذٔؾؼش ٠٘ٓ ُٔٞجؾٜس فؼٞذس قشًس 

  (1100)جُٔؼذجش ٝجالعطلحدز ٖٓ جُق٘حد٣ن جُنحؿطس ٝجُٔخحصٕ جألسم٤س ذأهق٠ دسؾس، ق٤ع ٤ٛأش جألٓحٗس 
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ٓخضٗح أسم٤ح ضغطٞػد ك٢ ٓؿِٜٔح  (131)ف٘حد٣ن ضؼَٔ ذحُطحهس جُؾٔغ٤س ٝ  (9)ف٘ذٝم ًٜشذحت٢ محؿو ٝ 

 ُطشج 240قح٣ٝس فـ٤شز ٓوحط (4000)هٖ ٖٓ جُ٘لح٣حش، ًٔح ع٤طْ ضٞك٤ش أًػش ٖٓ  (14000)أًػش ٖٓ 

ٝضٞص٣ؼٜح ك٢ ٓ٘حهن جُٔؾحػش جُٔوذعس، ٝػذد ًر٤ش ٖٓ جُذسجؾحش ٝجُؼشذحش فذ٣وس جُر٤ثس ٝعِٜس جالعطخذجّ ك٢ 

 .جُٔ٘حهن جُٔضدقٔس

ٝأًذ جُرحس ضٌػ٤ق جألػٔحٍ ك٢ ٓؿحٍ فكس جُر٤ثس ٝٓشجهرس جألعٞجم ٝٓكالش ذ٤غ جُٔٞجد جُـزجت٤س، ق٤ع ٣ٞؾذ ك٢ 

ٓكال ٓٞع٤ٔح، أٓح ك٢ جُٔؾحػش جُٔوذعس  (2229)ٓكَ ضؿحس١ ٝؿزجت٢ ٝ  (33000)ٌٓس جٌُٔشٓس قٞج٢ُ 

ذ٤ٖ ٓكالش ٓإهطس ٝٓرحعو ٓٞع٤ٔس ٝٓخحذض ٝؿ٤شٛح، ئمحكس ئ٠ُ ٓٞجهغ جُكالهس ذٔؾؼش ٠٘ٓ  (643)كٜ٘حى 

ًشع٢، ٝضطْ ٓطحذؼس ؾ٤ٔغ ٛزٙ جألٓحًٖ ٝجُطأًذ ٖٓ جعط٤لحء جالؽطشجهحش جُقك٤س  (1100)ٝجُرحُؾ ػذدٛح 

ٝٓقحدسز جُٔٞجد جُطحُلس ٝئؾشجء جُطكح٤َُ جُٔخرش٣س ُؿ٤ٔغ جُؼ٤٘حش ٖٓ جُٔٞجد جُـزجت٤س، ئمحكس ئ٠ُ ض٘ظ٤ْ أػٔحٍ 

جُِؿحٕ جُٔؾحسًس ٓغ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ٓػَ ُؿ٘س جُـؼ جُطؿحس١ ُٝؿ٘س ٓشجهرس جألعؼحس ُٝؿ٘س ٓ٘غ جُر٤غ 

 .جُؼؾٞجت٢ ُٝؿ٘س ٌٓحككس جُرحػس جُؿحت٤ِٖ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُِؿحٕ

ًٔح ضنٔ٘ص جُخطس أ٣نحً ٓطحذؼس ضؾـ٤َ جُٔشجكن جُرِذ٣س جُٔخطِلس ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس ٝجُٔؾحػش جُٔوذعس ٓػَ 

ٝئؾشجء ػ٤ِٔحش ف٤حٗس جُؾٞجسع ٝجُطشم ٝؽرٌحش ضقش٣ق ، دٝسجش ج٤ُٔحٙ ٝجألٗلحم ٝجُؿغٞس ٝؽرٌحش جإلٗحسز

جُغ٤ٍٞ ٝٓطحذؼس جُٔوح٤ُٖٝ جٌُِٔل٤ٖ ذطؾـ٤ِٜح ُنٔحٕ ضوذ٣ْ جُخذٓحش ػ٠ِ ٓغطٟٞ ػح٢ُ أٝالً ذأٍٝ ٝهٞجٍ كطشز 

 .جُٔٞعْ

كوذ ضْ ئػذجد خطس ٓطٌحِٓس ُط٘ظ٤ْ ٓشجهرس دخٍٞ جُٔحؽ٤س ٝػذّ ضغشذٜح ئ٠ُ جُٔؾحػش ، ٝك٤ٔح ٣خـ جُٔغحُخ

ٝع٤طْ ضٌػ٤ق جُؿٞالش ، ٓشًضج ُِٔشجهرس ك٢ أٓحًٖ ٓخطِلس (57)جُٔوذعس ذطشم ؿ٤ش ٗظح٤ٓس ٝهذ ضْ ٝمغ 

ج٤ُٔذج٤ٗس ٝجُشهحذس جُر٤طش٣س ٌُِؾق ػٖ أ١ قحالش ٝذحت٤س ذ٤ٖ جُك٤ٞجٗحش ُٝنٔحٕ عالٓس جُِكّٞ جُٔوذٓس 

ُِكؿحؼ، ًٔح ٣طْ جإلؽشجف ػ٠ِ ٝقذجش جُزذف ذحُٔؾحػش جُٔوذعس ٝٓطحذؼس جُٔوحٍٝ ك٢ ػ٤ِٔس ف٤حٗطٜح ٝض٘ظ٤لٜح 

 .سأط ٖٓ جُٔٞجؽ٢ (400.000)ٝضرِؾ جُطحهس جالعط٤ؼحذ٤س ُطِي جُٞقذجش ٓح ٣وحسخ 

ٝؽِٔص جُخطس أ٣نحً ػ٤ِٔس دػْ جُرِذ٣حش جُلشػ٤س ك٢ ٓؿحالش جُ٘ظحكس ٝفكس جُر٤ثس ٝٓطحذؼس جألعٞجم 

ٓشًضج ُِخذٓحش ذحُٔؾحػش  (27)ٝجُٔكالش جُطؿحس٣س ُنٔحٕ جعطٔشجس٣س جُؼَٔ ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ، ًٔح ضْ ئٗؾحء 

ٝضْ دػْ ضِي جُٔشجًض ذٌَ ٓح ضكطحؾٚ ٖٓ جُوٟٞ ، جُٔوذعس ُطوّٞ ذأدجء جألػٔحٍ ٝجُخذٓحش جُٔخطِلس ػٖ هشخ

جُؼحِٓس ٝجُٔؼذجش، ئمحكس ئ٠ُ ضخق٤ـ ٝقذز ُِطٞجسب ٝكشم ُِٔغحٗذز ٓضٝدز ذحألكشجد ٝجُٔؼذجش ُٔٞجؾٜس 

جُكحالش جُطحستس ًحُكشجتن ٝجال٤ٜٗحسجش ٝجألٓطحس، ٝرُي ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش رجش جُؼالهس ٖٓ خالٍ مرحه 

 .جالضقحٍ ذحألٓحٗس
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جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓشًض كٌش١ ٝسٝق٢ : «دجكٞط»ضوش٣ش

 ٝٓػحٍ كش٣ذ ُط٘حكغ٤س جُٔذٕ

 

 
 

جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٌٓطد جُٔذ٣٘س  

31/08/2014جألقذ   

 

ًؾق ضوش٣ش د٢ُٝ إٔ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓػحٍ كش٣ذ ػ٠ِ ض٘حكغ٤س جُٔذٕ جُؼح٤ُٔس، ًٜٞٗح ضٔػَ 

ق٤٘ٔح ًحٕ - ك٢ ٝهص عحذن-ٓشًًضج ضحس٣خ٤ًح ُِط٣ٞ٘ش جُشٝق٢ ٝجُلٌش١، ٓغطؾٜذج ذطحس٣خ جُٔذ٣٘س 

هالخ جُؼِْ ٣ؿطٔؼٕٞ ذؼذ جُقالز قٍٞ أػٔذز جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ جُؾش٣ق ٤ُطِوٞج دسٝعْٜ ػ٠ِ 

ًؾرٌس جإلٗطشٗص ك٢ - ك٢ رُي جُٞهص-أ٣ذ١ جُؼِٔحء ٖٓ قٍٞ جُؼحُْ، ُطٌٕٞ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز 

 .ػقشٗح جُكح٢ُ

ٝذ٤َّٖ جُطوش٣ش جُقحدس ٖٓ ٓؿِظ جألؾ٘ذز جُؼح٤ُٔس ُِط٘حكغ٤س جُطحذغ ُِٔ٘طذٟ جالهطقحد١ جُؼح٢ُٔ 

إٔ ض٘حكغ٤س جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝكوًح ُشؤ٣س خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ «دجكٞط»

ػرذجُؼض٣ض ك٢ ٗٔٞ ٝضط٣ٞش جُٔذ٣٘س ذأٗٚ ال ضٞؾذ ٓذ٣٘س ك٢ جُؼحُْ ضغطط٤غ إٔ ضكطَ ٓػَ ٛزٙ 

 ٣طرغ...جٌُٔحٗس ك٢ ػحُْ قذ٣ع ٓطشجذو، ك٢ ظَ جهطقحد جُٔؼشكس ك٢ جُوشٕ جُٞجقذ ٝجُؼؾش٣ٖ
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ٝرًش جُطوش٣ش ئٗٚ ٣لذ ئ٠ُ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓال٤٣ٖ جُضجتش٣ٖ ػ٠ِ ٓذجس جُؼحّ، ٤ُظ كوو ك٢ ٓٞعْ 

ح ك٢ جعطوطحخ جُضٝجس ٖٓ ًحكس  ًٔ جُكؽ، ذَ ٣أضٕٞ أ٣ًنح أغ٘حء جُؼٔشز، ُطٌٕٞ ذزُي ٓشًًضج ٜٓ

أٗكحء جُؼحُْ، ذحإلمحكس ئ٠ُ رُي، ك٢ٜ ضكطنٖ ؾحٓؼحش قذ٣ػس ضٌٜٔ٘ح ٖٓ ئهحٓس ٓإضٔشجش ض٘حهؼ 

هنح٣ح ست٤غس ٝكٌش٣س ك٢ جُؼقش جُكح٢ُ، ٓٔح ٣ذػٞ ئ٠ُ قنٞس خرشجء ٖٓ ًحكس جُؼِّٞ، ٣ٝوٞد 

  .ئ٠ُ جعطػٔحسجش مخٔس ك٢ ٓؾشٝػحش ع٤ٌ٘س ٝضؿحس٣س رجش ٗؾحه كٌش١

ئٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣قرف جُكشجى جُٔشضرو ذحُٔإضٔشجش ٝجُؼذد جٌُر٤ش ٖٓ صٝجس : ٣ٝن٤ق جُطوش٣ش

جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ جُؾش٣ق ػ٘قش ؾزخ ُِٔغطػٔش٣ٖ ٝجُؾشًحش جُؼح٤ُٔس جُرحقػس ػٖ جالعطوشجس، 

خحفس إٔ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ضغطط٤غ إٔ ضو٤ْ ٗذٝجش ؿ٤ش سع٤ٔس، ٓػَ دػٞز جُل٤ض٣حت٤٤ٖ ٝػِٔحء 

جُلِي، ٝجألهرحء، ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔإضٔشجش جُؼ٤ِٔس، خحفس أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣نحف جُطكل٤ض جُلٌش١ 

ئ٠ُ جُؿحٗد جُشٝق٢، ُطغطؼ٤ذ جُٔذ٣٘س دٝسٛح جُو٤حد١ جُلٌش١، ذاعٜحٜٓح ك٢ ؾ٤َ جُٔؼشكس 

 .ٝجُ٘ؾش، ٝجُكلحظ ػ٠ِ دٝسٛح جُطحس٣خ٢ ٝجُذ٢٘٣

٣ٝزًش جُطوش٣ش إٔ جالعطػٔحسجش جُط٢ أػِ٘طٜح جُكٌٞٓس جُغؼٞد٣س ك٢ جُر٤٘س جُطكط٤س ضؼذ ٖٓ أْٛ 

ٝأًرش جُٔؾشٝػحش، ٝجُط٢ ضطٔػَ ك٢ ؽرٌس ٓٞجفالش عش٣ؼس ضشذو ذ٤ٖ جُٔ٘طوس ٝجُٔغؿذ 

جُ٘ر١ٞ ك٢ سقِس ضغطـشم دهحتن، ُطؿذ جُؾشًحش جُط٢ ضٔطِي ٤ٔٓضجش ٓؼشكس ه٣ٞس ضؾؿ٤ًؼح ػ٠ِ 

جُطٔشًض ك٢ جُٔذ٣٘س، ك٢ ظَ ػوذ ٓإضٔشجش ػحٓس ضؿٔغ جُؼوٍٞ جُؼح٤ُٔس جُؼظ٤ٔس جُط٢ عطؿذ 

 .قحكًضج ػ٠ِ جٌُٔٞظ ك٢ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز

ئٕ جُٔذٕ ضؼذ جُٔكشى جُشت٤ظ ُإلٗطحؾ٤س ٝجُ٘ٔٞ ػ٠ِ ٓذٟ جُطحس٣خ، ٝعطظَ : ٣ٝن٤ق جُطوش٣ش

ػ٘قًشج مشٝس٣ًح ك٢ جُ٘ٔٞ ٝجُط٘حكغ٤س جُط٢ ض٘ؼْ ذٜح جُذٍٝ ٝجُٔ٘حهن ك٢ جُٔغطورَ، ٖٝٓ ٛ٘ح 

 .ؾحء جُطش٤ًض ػ٠ِ ض٘حكغ٤س جُٔذٕ

جضؿحٛحش ًرشٟ رجش « دجكٞط»ٝقذد جُطوش٣ش جُقحدس ٖٓ ٓؿِظ جألؾ٘ذز جُؼح٤ُٔس ُِط٘حكغ٤س 

جُطط٣ٞش جُؼٔشج٢ٗ،ٝجُطٞص٣غ جُذ٣ٔـشجك٢، ٝجُطروس »: فِس ذحُٔذٕ ػ٠ِ ٝؾٚ خحؿ، ٢ٛٝ

جُٞعط٠ جُ٘حؽثس، ٝجُٔغحٝجز، ٝجالعطذجٓس، ٝجُطـ٤٤ش جُطٌُ٘ٞٞؾ٢، ٝجُٔؿٔؼحش جُق٘حػ٤س، 

 .ٝعالعس جُو٤ٔس جُؼح٤ُٔس، ٝأٗظٔس جُكٌْ

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

٣ٝؾ٤ش جُطوش٣ش جُؼح٢ُٔ ئ٠ُ إٔ ضِي جُؼٞجَٓ، ٝػ٠ِ سأعٜح جُطط٣ٞش جُؼٔشج٢ٗ، ٝجُر٤ثس جٌُر٤شز 

جسضلحع ٗغرس ػذّ : جُلحػِس ك٢ جُٔذٕ قٍٞ جُؼحُْ، ذحإلمحكس ئ٠ُ جُكذ ٖٓ جُوٟٞ جُغِر٤س ٓػَ

جُٔغحٝجز، ٝجُنـٞه جُط٢ ضوغ ػ٠ِ جُٔٞجسد جُطر٤ؼ٤س ٝجُر٤ث٤س، ٝض٘حهـ جُػوس ك٢ جُغِطحش 

جُك٤ٌٓٞس، ٣ٝطشـ ٛزج جألٓش ٓغأُس جألؾ٘ذز جُط٘حكغ٤س ُِٔذٕ، ٝضؼّشف جُوذسز جُط٘حكغ٤س ُِٔذ٣٘س 

ذأٜٗح ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼٞجَٓ، ٖٓ ع٤حعحش، ٝٓإعغحش، ٝجعطشجض٤ؿ٤حش، ٝػ٤ِٔحش ضكذد ٓغطٟٞ 

 .جُوذسز جإلٗطحؾ٤س جُٔغطذجٓس أل١ ٓذ٣٘س

ٝضؾَٔ جالعطذجٓس ٓغحتَ جهطقحد٣س، ٝذ٤ث٤س، ٝجؾطٔحػ٤س، ٝضطؼِن جإلٗطحؾ٤س ذحالعطخذجّ جُلؼحٍ 

ُِٔٞجسد جُٔطٞجكشز؛ ٓٔح ٣ذكغ ئ٠ُ جُ٘ٔٞ جالهطقحد١، ٌُٖٝ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جإلٗطحؾ٤س ٓغطذجٓس، أ١ 

 .ضغطٔش ُلطشز ه٣ِٞس، ٝذأعِٞخ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ ضكو٤ن أٛذجف جهطقحد٣س، ٝذ٤ث٤س، ٝجؾطٔحػ٤س

ٓإعغحش، ع٤حعحش : ٝهذ ٝمغ جُطوش٣ش ضق٤٘لًح ُط٘حكغ٤س جُٔذٕ، ًٌٓٞٗح ٖٓ أسذؼس أؾضجء ٢ٛ

ُٝٞجتف ٓ٘ظٔس ُر٤ثس جألػٔحٍ، ذ٤٘س ضكط٤س ٓحد٣س، ذ٤٘س ضكط٤س جؾطٔحػ٤س، ٝهرّن رُي ػ٠ِ عِس 

 ٓذ٣٘س، ٝأؾش٣ص دسجعس قحُس ٓقـشز ٌَُ ٜٓ٘ح؛ ٝػ٠ِ عِس فـ٤شز ضنْ عرغ 26ًر٤شز ضنْ 

 ك٢ ؾ٤ٔغ جُوحسجش جُشت٤غس، 33دٍٝ، ٝأؾش٣ص دسجعس قحُس ًحِٓس ٌَُ ٜٓ٘ح، ٝضوغ ٛزٙ جُٔذٕ جُـ

 ٝض٘ؼْ ذٔضج٣ح ٝؽشٝه جٗطالم، ٝٓغط٣ٞحش ض٤ٔ٘س ٓخطِلس

جُنٞء ػ٠ِ « دجكٞط«، أُو٠ جُٔ٘طذٟ جالهطقحد١ جُؼح٣1979٢ُٔؾحس ئ٠ُ أٗٚ ٓ٘ز ػحّ 

جُط٘حكغ٤س ُؿزخ جٗطرحٙ هحدز جُؼحُْ، ٖٓ خالٍ جُطؼش٣ق ذحُٔقطِف، ٝضٞم٤ف أ٤ٔٛس جُط٘حكغ٤س، 

  .ٝجُغؼ٢ ئ٠ُ ه٤حعٜح ػرش ٓإؽش جُط٘حكغ٤س جُؼح٢ُٔ، ٝٗؾش ضوش٣ش جُط٘حكغ٤س جُؼح٢ُٔ ع٣ٞ٘ح

ؾذ٣ش ذحُزًش إٔ جُٔ٘طذٟ جالهطقحد١ جُؼح٤ُٔأٗؾأ ٓ٘ز ع٘ٞجش ػذزٓؿِظ جألؾ٘ذز جُؼح٤ُٔس 

ُِط٘حكغ٤س، جُز١ ٣ط٠ُٞ ٜٓٔس جُطؼش٣ق ذحُط٘حكغ٤س؛ ٝئٓذجد هحدز جُؼحُْ ذأدٝجش ض٘حكغ٤س، ٝضٞك٤ش 

ؽرٌس ُوحدز جُؼحُْ جُز٣ٖ ٣ٜذكٕٞ ئ٠ُ ص٣حدز جُوذسجش جُط٘حكغ٤س جُط٢ ضٌِٜٔح ٓإعغحضْٜ، 

ٝضٌٖٔ أٛذجف ٛزج جُؼَٔ ك٢ ضؾؿ٤غ هحدز جُؼحُْ .ٝف٘حػحضْٜ،ٝٓذْٜٗ، ٝٓ٘حهوْٜ، ٝذِذجْٜٗ

ٝف٘حع جُغ٤حعحش ػ٠ِ جُٔغط٣ٞحش جُٔك٤ِس، ٝجإله٤ٔ٤ِس، ٝجُٞه٤٘س، ٝجُذ٤ُٝس، ذحإلمحكس ئ٠ُ 

 .جُخرشجء جألًحد٤٤ٔ٣ٖ ٝؿ٤شْٛ،ُِطش٤ًض ػ٠ِ جُط٘حكغ٤س ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔذٕ
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