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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 هـ4774،  سم٤مسمٓملمأقمٌداهلل حمٛمد قمٌداًمٕمزيز            

 ومٝمرؾم٦م ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م أصمٜم٤مء اًمٜمنم              

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز، أسم٤مسمٓملم     

 أسم٤مسمٓملم سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيزقمروم٤من ًمديريت روو٦م ؾمدير- . قمٌداهلل      

 هـ4774،  روو٦م ؾمدير     

 -ؾمؿص = - 8;6          

 ;:>,6,4957,36,936ردُمؽ:                   

 شم٤مريخ أ-اًمٕمٜمقان ,روو٦م ؾمدير ) اًمًٕمقدي٦م (  ,4                  

 44769/4773                    86>,44:8      ديقى  

 

 44769.4773رىمؿ اإليداع: 

 ;:>,6,4957,36,936: ردُمؽ

  

  ايطبع١ األٚىل
 2019ّ-ٖـ1441

  

 مجٝع احلكٛم ذلفٛظ١
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 ١ــٍَسـكـَ

 

قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم اًمِمٞمخ اًمِمٙمر هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ جلدي 

 اًمِمٞمخ  ًمقاًمدي صمؿ (اهلل رمحٝم٤م)وضمدي إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض 

 ُم٤ميض سمـ حمٛمد سمٜم٧م اجلقهرة وواًمديت (اهلل رمحف) أسم٤مسمٓملم قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد

 -ُمٙمروه يمؾ ُمـ اهلل طمٗمٔمٝم٤م

ٓ ؿمؽ أن طمٌٝمؿ ًمروو٦م ؾمدير وطمرصٝمؿ قمغم يمؾ ُم٤م هيؿ ديرة أسم٤مء 

وإضمداد ىمد همرس ذم إسمٜم٤مء وأصٌحٜم٤م ٟمٛمٌم قمغم أصمرهؿ، ًمذا ُم٤م ؾمقف 

 -اعمزيد قمٛمؾ ذم اهلل سم٢مذن وإُمؾ ،ؾ٘مِ اعمُ  ضمٝمد هق( اهلل طمٗمٔمؽ)ٚمع قمٚمٞمف شمٓمّ 

هؿ ، هذا اًمٕمٛمؾ مل يٙمـ ًمقٓ اهلل صمؿ شمٕم٤مون ُمـ هيٛمٝمؿ ظمدُم٦م ُمديٜمتٝمؿ اًمٖم٤مًمٞم٦م

قمغم رأؾمٝمؿ أُمػمه٤م اًمٖم٤مزم ظم٤مزم قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض و سمحٛمد اهلل يُمثر

 (. اهلل رمحف)

 ضمٕمؾ قمٛمٚمٜم٤م ذم رو٤مكااًمٚمٝمؿ 

 

 أظمقيمؿ                              

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                              
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  ش َٔ أدٌ زٜطتٞ »
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ًٝا  ٖصٙ بعض األعُاٍ اييت قُت بٗا ؾدص
 طتٞ ٚأٌٖ زٜطتٞ )ضٚض١ غسٜط(َٜٔ أدٌ ز

 

 

 أعُاٍ خاص١ بايبًس١ٜ:
 -هـ4737 قم٤ممُمٜمذ  روو٦م ؾمديرذم شمِمجػم  اعمِم٤مريم٦م ,4

ُمٚمٞمقين ري٤مل  شمرؾمٞم٦م ُمنموع ًمِمٌٙم٤مت اعمٞم٤مه واخلزاٟم٤مت ذم طمدود ُمٌٚمغ ,5

 واعمٌٚمغ شمؿ ـمٚمٌف سمقاؾمٓمتل ُمـ اًمٕمؿ قمٌداًمٚمٓمٞمػ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم وإظمقاٟمف-

تٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م وُمٌٚمٖمف قمٛمؾ جمًؿ مج٤مزم ذم اًمت٘م٤مـمع همرب ُمريمز اًم ,6

 ٌؾ اًمِمٞمخ قمٌداعمحًـ اعمٓمٚمؼ-ري٤مل واعمٌٚمغ شمؿ ـمٚمٌف سمقاؾمٓمتل ُمـ ىمِ  69333

ـمٚمٌٝم٤م سمقاؾمٓمتل ُمـ ؿمجرة زيتقن وشمؿ  6333سمـ اًمتؼمع ًمٌٚمدي٦م اًمروو٦م ,7

 ذيم٦م احلًلم-

( ري٤مل وشمؿ ـمٚمٌٝم٤م 473333اًمتؼمع سم٢مٟمِم٤مء سمقاسم٦م رئٞمًٞم٦م ًمٚمروو٦م سمٛمٌٚمغ ) ,8

 سمقاؾمٓمتل ُمـ إخ قمٌداًمٙمريؿ أسم٤مسمٓملم-

 اعمِم٤مريم٦م ذم شمِمجػم اًمًد وُمداظمؾ اًمروو٦م- ,9

( ري٤مل وشمؿ ـمٚمٌٝم٤م سمقاؾمٓمتل ُمـ 493333شمًقير ُم٘مؼمة اًمروو٦م سمٛمٌٚمغ ) ,:

 لم-اًمٕمؿ قمٌداًمٚمٓمٞمػ أسم٤مسمٓم

 ( ري٤مل ًمّمٞم٤مٟم٦م اًمٌئر اإلرشمقازي اًمت٤مسمع ًمٚمٌٚمدي٦م-73333شمؿ شمؼمقمٜم٤م سمٛمٌٚمغ ) ,;

 ُمِم٤مريمتٜم٤م اعم٤مدي٦م ذم اطمتٗم٤مٓت اًمٌٚمدي٦م أي٤مم إقمٞم٤مد- ,>
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ؼ قمٛمؾ ضمٚم٤ًمت قمغم ُمّم٥م اًمٜمٛمٞم٤ًم وضمٚم٦ًم اؾمؽماطم٦م قمغم ـمري ,43

 -اعمٕمِم٦ٌم

 ظمٞمٛم٦م ُمع ظمدُم٤مهت٤م- 58طمقازم  طمرب اخلٚمٞم٩م،إٟمِم٤مء )خمٞمؿ( أي٤مم  ,44

اًم٘محٓم٤مين سمتخٓمٞمط اؾمؽماطم٤مت أمحد  ًمٕمرض قمغم رئٞمس اًمٌٚمدي٦ما ,45

 -قمٚمٞمف سم٤مًمٗمٙمرة وىمد مت٧م واحلٛمد هللوىمد شمؿ آضمتامع ُمٕمف واًمٕمرض  ،ًمأله٤مزم

 ري٤مل- 83333ٕمدادٟم٤م ًمتجٛمٞمؾ ؾمد اًمًٌٕملم سمٛمٌٚمغ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمت ,46

شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمتٕمدادٟم٤م ًمتِمجػم وقمٛمؾ اؾمؽماطم٤مت قمغم وادي  ,47

 اًمروو٦م سمِمٙمؾ يٙمٗمؾ ًمأله٤مزم وقمقائٚمٝمؿ راطمتٝمؿ-

شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمتٕمدادٟم٤م ًمٌٜم٤مء ظمزان ُمٞم٤مه وُمّمغم ودورات ُمٞم٤مه ذم  ,48

 هم٤مر اسمـ ؿمٕمالن-

ًمٕمٛمؾ ًمقطم٤مت إرؿم٤مدي٦م شمقزع قمغم  شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمتٕمدادٟم٤م ,49

ؿمقارع وُمداظمؾ اعمديٜم٦م )شمققمٞم٦م قمـ خم٤مـمر اًمنقم٦م + اًمتدظملم + احل٨م قمغم 

 اًمدراؾم٦م واًمٕمٚمؿ(-

شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمتٕمدادٟم٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م اعم٤مدي٦م سم٢مٟمِم٤مء ؾمقق ؿمٕمٌل ذم  ,:4

 اًمروو٦م اًم٘مديٛم٦م-

اجل٤ٌمل أقمغم شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤معمِم٤مريم٦م اعم٤مدي٦م ذم إٟمِم٤مء ُمٜمتجع  ,;4

 )ُمٓمالت( واؾمتٕمدادٟم٤م سمٙم٤موم٦م إؿمج٤مر-
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ذم قمٛمؾ محالت  شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمتٕمدادٟم٤م سم٤معمِم٤مريم٦م اعم٤مدي٦م ,>4

 -ًمتٜمٔمٞمػ وادي اًمروو٦م وسمٛمِم٤مريم٦م اًمٓمالب وشمقزيع ضمقائز ُمـ ىمٌٚمٜم٤م

شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمتٕمدادٟم٤م سم٤معمِم٤مريم٦م اعم٤مدي٦م ًمٌٜم٤مء سمٞم٧م ًمٚمْمٞم٤موم٦م  ,53

 واعمٜم٤مؾم٤ٌمت أي٤مم إقمٞم٤مد وآطمتٗم٤مٓت-

شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مؾمتٕمدادٟم٤م ًمٕمٛمؾ يمتٞم٤ٌمت إقمالُمٞم٦م قمـ اًمروو٦م  ,54

 ٦م هب٤م-وأُم٤ميمـ اًمًٞم٤مطم

اًمٗمٜمٞم٦م ُمع ومريؼ اًمٕمٛمؾ اخل٤مص سمٕمٛمؾ اًمٍمف  ؾمتِم٤مرةآشم٘مديؿ  ,55

 اًمّمحل ًمروو٦م ؾمدير-

خل٤مدم أو  اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اطمتٞم٤مضم٤مت اًمروو٦م ُمـ اعمِم٤مريع ؾمقاء ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م ,56

عمٜمٓم٘م٦م  ااحلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز )قمٜمدُم٤م يم٤من أُمػمً 

 -اًمري٤مض(

إٟمِم٤مء ؾمقق ًمٌٞمع اجلٛمٚم٦م وُمِم٤مريمتٜم٤م اعم٤مدي٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م سم٤مًمرهم٦ٌم ذم  ,57

 ذًمؽ-

ـمٚمٌٜم٤م سم٤مٓضمتامع ُمع اعمجٚمس اًمٌٚمدي ذم ُمديٜم٦م اخلؼم واًمٕمرض  ,58

سم٤مىمؽماطم٤مت ه٤مُم٦م ضمًدا واىمؽماح إٟمِم٤مء ُمٌٜمك ظم٤مص سم٤معمجٚمس اًمٌٚمدي يٙمقن 

اًمتؼمع ًمف ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وُمـ أه٤مزم اًمروو٦م واًمداظمٚم٦م واًمتقيؿ واعمٕمِم٦ٌم 



        

 01 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

اعمقضمقديـ سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، ُمع ـمرح قمدة أومٙم٤مر ه٤مُم٦م ضمًدا عمّمٚمح٦م 

 -ويٛمٙمـ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م ُمع اعمروم٘م٤متاًمروو٦م 

أًمػ ري٤مل  483إٟمِم٤مء سمقاسم٦م قمغم ـمريؼ اًمروو٦م وطمقـم٦م ؾمدير سمٛمٌٚمغ  ,59

 -(7;صٗمح٦م ذم واعمحي ) عمٌٚمغ ُمـ إخ قمٌداًمٙمريؿ أسم٤مسمٓملموىمد ـمٚم٧ٌم ا

 

 «:َتفطق١أعُاٍ »تأغٝؼ ٚإْؿا٤ 
وشمؿ ذًمؽ سمدقمقة أُمػم  ،إٟمِم٤مء اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمديرشم٠مؾمٞمس و ,4

وإظمقان  –رمحف اهلل  –اخل٤مل قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض  روو٦م ؾمدير

قمٌداهلل اًمًٚمٓم٤من وؾمٕمقد اًمِم٤ٌمٟم٤مت وقمٌداًمرمحـ اًمًٚمامن وأٟم٤م ذم ُمٜمززم 

وُمت٤مسمٕم٦م  ،وىمد ىم٤مم يمؾ قمْمق سمجٝمده ذم هذه اجلٛمٕمٞم٦م ،وُمٜم٤مىمِم٦م هذه اًمٗمٙمرة

 ويم٤من ًمٚمٕمالىم٦م ُمع ،ون آضمتامقمٞم٦م وحم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م١مذًمؽ ُمع وزارة اًمِم

ون آضمتامقمٞم٦م واسمـ ١مٕمزيز اًمٕمجالن ويمٞمؾ وزارة اًمٕمٛمؾ واًمِمإؾمت٤مذ قمٌداًم

 اًمرسمٞمٕم٦م قمٌداهلل ون اًمْمامن وإؾمت٤مذ١مويمٞمؾ اًمقزارة ًمِمأسم٤مسمٓملم  اًمٕمؿ قمٌداهلل

ـمٚم٧ٌم ُمٜمف أن شمٙمقن طمٞم٨م ، ذم ذًمؽ اسم٤مرزً  اويمٞمؾ حم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م دورً 

سمروو٦م ؾمدير ومرقًم٤م ُمـ اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سم٤معمجٛمٕم٦م )طم٥ًم اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م 

 وومٕماًل شمؿ ذًمؽ سمحٛمد اهلل- ،اىمؽماح اًمقزارة( وسمٕمد ذًمؽ ٟمٓمٚم٥م اؾمت٘مالًمٞمتٝم٤م

 ،5م 54333سمٛم٤ًمطم٦م شمزيد قمـ اخلػمي٦م احلّمقل قمغم أرض ًمٚمجٛمٕمٞم٦م  ,5

 )سمروم٘مف اعمًتٜمدات اعم١ميدة(- ٤م يتؿ ًمٚمجٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦موهذا ٟم٤مدًرا ُم
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 -٤م شمزيد قمـ ُمٚمٞمقن ري٤مل٘م٘م٧م أرسم٤مطًم اؾمتثامر ُم٤ٌمًمغ ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م طم ,6

واًمتؼمع سمروو٦م ؾمدير، ـمرح أول ومٙمرة إلٟمِم٤مء ضم٤مئزة اًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل  ,7

 ؾمت٤مذ ؾمٕمقد اًمِم٤ٌمٟم٤مت ًمٚمٌدء ذم ذًمؽري٤مل ؾمٚمٛم٧م ًمأل (48333)سمٛمٌٚمغ 

هـ، 6/44/4753سمت٤مريخ  ;3:رىمؿ طم٥ًم صقرة اخلٓم٤مب اعمرومؼ 

 هـ-4/4754/:5ذم  95واخلٓم٤مب رىمؿ 

( ري٤مل ًمألؾمت٤مذ 83333وشمؿ دومع ُمٌٚمغ ) ،شمٜمٗمٞمذ ُمنموع ُم٤ًمقمدة اًمزواج ,8

 -ؾمٕمقد اًمِم٤ٌمٟم٤مت

( ري٤مل وشمؿ ذًمؽ 53333سمٛمٌٚمغ )سمروو٦م ؾمدير اًمتؼمع ًمٜم٤مدي آقمتامد  ,9

 ٕمزيز أسم٤مسمٓملم-قمٌداًم سمقاؾمٓمتل سمٕمد ـمٚم٥م اعمٌٚمغ ُمـ اًمٕمؿ

 -( ري٤مل45333سمحٗمر سمئر سمٛمٌٚمغ ) آقمتامد ًمٜم٤مدياًمتؼمع  ,:

وشمؿ ـمٚم٥م  ،قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض إٟمِم٤مء قمٞم٤مدة ًمٚمٕمٞمقنإُمػم  اًمٓمٚم٥م ُمـ ,;

 (-رمحٝمام اهلل)حمٛمد إُمػم ( قمٜمف وقمـ أظمٞمف ري٤مل 496333اعمٌٚمغ سمقاؾمٓمتل )

ري٤مل ٓيمامل ُمٌٜمك هٞمئ٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل 48333اعم٤ًممه٦م سمٛمٌٚمغ  ,>

 ؾمدير، وؾمٚمؿ اعمٌٚمغ ًمألخ قمٌداًمرمحـ اًمًٚمامن-قمـ اعمٜمٙمر سمروو٦م 

ؾمٚمؿ ًمألخ قمٌداًمرمحـ ، واعمٌٚمغ شمقؾمٕم٦م ُمًجد اًمٕمٞمدذم اعمِم٤مريم٦م  ,43

 اًمًٚمامن-

 أًمػ ري٤مل- 433سمٛمٌٚمغ  اعمِم٤مريم٦م ذم ضم٤مئزة اًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل ,44
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 -ؾمٜمقات 6قمرض اًمتؼمع سم٤مؾمتئج٤مر ُمٌٜمك ًمٚمدوم٤مع اعمدين عمدة  ,45

 -ؾمدير روو٦ماعمٞم٤مه سمع ٓؾمتئج٤مر ُمٌٜمك ًمٗمرع اًمتؼم ,46

، اإلؾمٙم٤من ًمٌٜم٤مء ُم٤ًميمـ ًمٚمٛمحت٤مضملم وزارة تخّمٞمص أرايضاًمٙمت٤مسم٦م ًم ,47

وومٕماًل شمؿ اًمتٜمًٞمؼ ُمع ُمٕم٤مزم وزير اإلؾمٙم٤من وطميت جلٜم٦م ًمٚمروو٦م 

 واىمؽمطم٧م أرض هلذا اعمنموع-

٤مين قمغم ث( ؾمد أطمدمه٤م قمغم وادي اجلقوم٤م واًم5ـمرح ومٙمرة إٟمِم٤مء قمدد ) ,48

ًمتدسمػم ُمٌٚمغ ُمٚمٞمقن ري٤مل وشمؿ قمرض ذًمؽ قمغم وادي اًم٘مرداٟمٞم٦م واؾمتٕمدادٟم٤م 

 -ُمٕم٤مزم وزير اعمٞم٤مه قمٜمد زي٤مرشمف ًمٚمروو٦م

 سمروو٦م ؾمدير ( ري٤مل عمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م83333) سمٛمٌٚمغ شمؼمع ,49

 -وشمؿ ذًمؽ سمقاؾمٓمتل ُمـ اًمٕمؿ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم

ؾمٓمتل ُمـ إخ شمرُمٞمؿ ُمًجد ُمنموم٦م اًم٘مديؿ وشمؿ دومع اعمٌٚمغ سمقا ,:4

 أًمػ ري٤مل- 483سمٛمٌٚمغ  سمٓملمقمٌداًمٙمريؿ اًم٤ٌم

ـمرح ومٙمرة متديد اعمٞم٤مه اًمزراقمٞم٦م ُمـ احلامدة ُمروًرا سمٛمزارع اعمٕمِم٦ٌم  ,;4

واًمروو٦م واًمتقيؿ واحلّمقن واحلقـم٦م وسم٘مٞم٦م ُمدن ؾمدير، واؾمتخداُمف ذم 

 -اعمٞم٤مهأقمامل  وىم٧م احل٤مضم٦م ُمع شم٘مدير اعم٤ٌمًمغ اًمالزُم٦م ًمٚمتٜمٗمٞمذ سمحٙمؿ ظمؼميت ذم

اًمديمتقر يقؾمػ اجلٜمدان دقمقة ُمٕم٤مزم ُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ  ,>4

 وآضمتامع ُمع ُم٤م يزيد قمغم ٙمٚمٞم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمامرة ذم ُمٜمزًمٜم٤موقمٛمداء اًم
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اًمروو٦م وذًمؽ ًمٕمٛمؾ شمّمقر أسمٜم٤مء ُمـ  ةأرسمٕملم ُمـ محٚم٦م ؿمٝم٤مدات اًمديمتقرا

وشمؿ ذًمؽ سمٗمْمؾ اهلل وىم٤مُم٧م اجل٤مُمٕم٦م  ،سمٙمٞمٗمٞم٦م احلٗم٤مظ قمغم شمراث اًمروو٦م

احلٗم٤مظ قمغم  أمهٞم٦مد ٟمدوة ذم رطم٤مب اجل٤مُمٕم٦م قمـ روو٦م ؾمدير وُمِمٙمقرة سمٕم٘م

اًمتخٓمٞمط اًمٕمٛمراين واًمٜمٔمرة اعمًت٘مٌٚمٞم٦م وٟمت٩م قمـ ذًمؽ إقمداد دراؾم٤مت ُمقصم٘م٦م 

دُم٧م دراؾم٤مت ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم ورؾم٤مًم٦م قمـ اًمت٤مريخ اًمٕمٛمراين ًمٚمروو٦م يمام ىم

ًتػم قمـ اًمروو٦م وقم٘مد آضمتامع ذم ُمٜمزًمٜم٤م سمحْمقر ُمٕم٤مزم ُمدير اجل٤مُمٕم٦م ُم٤مضم

ويمٞمؾ وزارة اًمديمتقر ؾمٕمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمراؿمد )ًمروو٦م وؾمٕم٤مدة اأسمٜم٤مء و

وذًمؽ ًمتًجٞمؾ واحلٗم٤مظ قمغم أصم٤مر اعمقضمقدة  واعمت٤مطمػ( مصم٤مرًماعمٕم٤مرف 

وسمٕمض  روم٘م٤مت واعمٙم٤مشم٤ٌمت اخل٤مص٦م سمذًمؽويٛمٙمـ آـمالع قمغم اعم ،سم٤مًمروو٦م

 صقر آضمتامع-

٦م احل٤مصٚملم وواًمرأسمٜم٤مء ًمتٙمريؿ ، قضمٞمف اًمدقمقة عمٕم٤مزم وزير اًمتٕمٚمٞمؿشم ,53

 ة-قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقرا

ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٗمٜمل واًمتدري٥م اعمٝمٜمل اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م رئٞمس دقمقة ُمٕم٤مزم  ,54

 ،وًملم ُمـ أه٤مزم اًمروو٦م١مٟم٤مئٌف وسمٕمض اعمً سمروم٘م٦مسمٛمزرقمتٜم٤م سم٤مًمروو٦م 

ُمريمز شمدري٥م ُمٝمٜمل ٟمٔمًرا ًمتٛمدده٤م إمم  واًمٕمرض قمغم ُمٕم٤مًمٞمف سمح٤مضم٦م اًمروو٦م

وىمد واومؼ ُمٕم٤مًمٞمف  ،ُمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦ماًمٕمٛمراين ويمثرة اًمًٙم٤من وىمرهب٤م ُمـ 

قمغم اًمٗمٙمرة وقمروٜم٤م قمٚمٞمف ىمٞم٤مُمٜم٤م واإلظمقان ُمـ أه٤مزم اًمروو٦م سمجٛمع شمؼمع 
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يمام أٟمٜم٤م أـمٚمٕمٜم٤مه قمغم اعمقىمع اعم٘مؽمح واًمذي شمؿ ـمٚمٌف ُمـ  ،يمٜمقاة هلذا اعمٕمٝمد

وشمؿ  ،وزارة اًمٕمٛمؾأو  اًمٌٚمدي٦م وُمت٤مسمٕم٦م إٟمج٤مزه ؾمقاء ذم وزارة اًمٌٚمدي٤مت

ىمد شمؿ قم٘مد اضمتامع آظمر جلٛمع اًمتؼمقم٤مت ذم ُمٜمزل اًمٕمؿ و ،سمحٛمد اهلل ذًمؽ

 33>ويم٤مٟم٧م اًمتؼمقم٤مت يم٤مًمت٤مزم:  ,رمحف اهلل  ,أسم٤مسمٓملم  حمٛمد سمـ قمٌداهلل

 ُمـ ري٤ملأًمػ  833و ،–رمحف اهلل  ,ري٤مل ُمـ اًمٕمؿ حمٛمد أًمػ  شمًٕمامئ٦م

خ قمٌداهلل سمـ قمٌداعمحًـ ري٤مل ُمـ اًمِمٞمأًمػ  ٓمٚمؼ اعمٓمٚمؼ، وُم٤مئ٦مُم اًمِمٞمخ

 يتؿ ؾمداده٤مقمغم أن  ،أسم٤مسمٓملم ري٤مل ُمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمدًمػ أ وُم٤مئ٦م اًمِم٤ٌمٟم٤مت

 -ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتدري٥م اعمٝمٜمل

ُم٤مذا شمؿ سمِم٠من هذا  ٦مشمؿ ُمراضمٕمتل ًمٚمٛم١مؾم٦ًم سمٓمٚم٥م ُمٕمروم ،ةوسمٕمد ُمرور ومؽم

يٙمقن ُمٕمٝمد قم٤مزم ًمٚمٌٜم٤مت ٟمٔمًرا ًمتقومر ُمٕمٝمد شمدري٥م قمغم أن  اعمٕمٝمد واشمٗمؼ

وىمد ىمٛم٧م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ًمًٕم٤مدة رئٞمس اعمريمز ٕظمذ رأي اعمجٚمس  ًمٚمٌٜملم، ىمري٥م

ويم٤مٟم٧م اعمقاوم٘م٦م ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ وسم٤مًمت٤مزم شمؿ  ،ًمأله٤مزم اًمٌٚمدي سم٤مقمت٤ٌمره ممثاًل 

 -ًمؽ وسم٤مٟمتٔم٤مر إن ؿم٤مء اهلل شمٜمٗمٞمذهاًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتدري٥م اعمٝمٜمل سمذ

 ,ى أصح٤مهب٤م أُم٤م اعم٤ٌمًمغ اعمتؼمع هب٤م ومٚمؿ شمٓمٚم٥م ُمـ ىمٌؾ اعم١مؾم٦ًم وٓ شمزال ًمد

وسمروم٘م٦م سمٕمًْم٤م ُمـ  ,رطمؿ اهلل ُمـ شمقرم وضمزى اهلل ظمػًما ُمـ شمؼمع سمذًمؽ 

 اخلٓم٤مسم٤مت اخل٤مص٦م سمذًمؽ-
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اؾمتٕمدادٟم٤م ًمتدسمػم ُمٌٚمغ ُمٚمٞمقن ري٤مل واًمتؼمع سم٠مرض ُمٜم٤مؾم٦ٌم إلٟمِم٤مء  ,55

طم٥ًم )وىمد شمؿ اًمٙمت٤مسم٦م عمٕم٤مزم وزير اًمّمح٦م سمذًمؽ  ،ُمًتِمٗمك سمروو٦م ؾمدير

 -(اخلٓم٤مب اعمرومؼ

ـمريؼ روو٦م ؾمدير وطمقـم٦م ؾمدير واعمدن اعمج٤مورة  ـمٚم٥م ازدواضمٞم٦م ,56

 -وسمروم٘م٦م اخلٓم٤مب اعم١ميد ًمذًمؽ 46ج اعمتٗمرع ُمـ خمر

ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٓمٚم٥م ُمـ  ,57

قمدة اطمتٞم٤مضم٤مت ُمـ اعمِم٤مريع واخلدُم٤مت  عمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( ا)قمٜمدُم٤م يم٤من أُمػمً 

 هـ-4753.:.6ذم  54طم٥ًم صقرة ظمٓم٤مسمٜم٤م رىمؿ 

 هـ->475قمٙمس اًمْمقئٞم٦م قم٤مم  عمجٛمققم٦مري٤مل  8333اعم٤ًممه٦م سمٛمٌٚمغ  ,58

 هـ-4763 اًمٕمٚمٛمل قم٤مم عم٤ًممه٦م سمٛمٌٚمغ مخ٦ًم آٓف ري٤مل حلٗمؾ اًمتٗمققا ,59

رقم٤ميتٜم٤م ًم٘مٜم٤مة اًمقـمـ ذم زي٤مرة اًمروو٦م وقمٛمؾ اًمٚم٘م٤مءات سمٛمٌٚمغ مخ٦ًم  ,:5

 -إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٖمٜم٤مم ًمألخ تؾمدد ،آٓف ري٤مل

 آٓف ري٤مل- 8احلزم اًمؽماصمل سمروو٦م ؾمدير سمٛمٌٚمغ  اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٝمرضم٤من ,;5

اؾمتٕمدادٟم٤م ًمٚمتؼمع واؾمتئج٤مر ُمٌٜمك ًمألطمقال اعمدٟمٞم٦م عمدة صمالث ؾمٜمقات  ,>5

 -(طم٥ًم ظمٓم٤مب إه٤مزم ًمًٕم٤مدة رئٞمس ُمريمز اًمروو٦م، واعمرومؼ صقرشمف)

هـ قمغم 4755/4756اعمتٗمقىملم دراؾمًٞم٤م ًمٕم٤مم  ـم٤ٌمقم٦م دًمٞمؾ اًمٓمالب ,63

 ُمًتقى حم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م-
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 ـم٤ٌمقم٦م سمٓم٤مىم٤مت اًمتققمٞم٦م قمـ احلٗم٤مظ قمغم اعمٞم٤مه وقمدم اؾمتٜمزاف اعمٞم٤مه- ,64

ذم  994/4758ظمٓم٤مسمٜم٤م ًمًٕم٤مدة رئٞمس ٟم٤مدي آقمتامد اًمري٤ميض رىمؿ  ,65

 هـ وسمف اىمؽماطم٤مت ه٤مُم٦م ضمًدا-6/8/4758

ظمٓم٤مسمٜم٤م ًمًٕم٤مدة رئٞمس سمٚمدي٦م روو٦م ؾمدير قمـ سمٕمض اىمؽماطم٤مت إه٤مزم  ,66

 هـ9/43/4759ذم    37/4>4رىمؿ   هـ  واًمرد43/4759/:4سمت٤مريخ 

 :6:3/475ظمٓم٤مسمٜم٤م ًمًٕم٤مدة رئٞمس وأقمْم٤مء  اعمجٚمس اًمٌٚمدي رىمؿ   ,67

وسمف اىمؽماطم٤مت ه٤مُم٦م ضمًدا واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ؾمٕم٤مدة  هـ:56/4/475ذم  

وؾمٕم٤مدة رئٞمس اعمجٚمس اًمٌٚمدي  هـ:475/:/7رئٞمس ُمريمز اًمروو٦م ذم  

 هـ-:475/:/7ذم  

 ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض رىمؿ  ظمٓم٤مسمٜم٤م ًمّم٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل أُمػم ,68

 ىمؽمطم٤مت ه٤مُم٦م ضمًدا-وسمف ا هـ;4/44/475ذم  ;4754/475

 أخرًيا :
ديرشمٜم٤م ٓ ٟمزال ُم٘مٍميـ وٟمٓمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ اًمٕمزيز أضمؾ  ُمٝمام قمٛمٚمٜم٤م ُمـ

 .اًمؼمرة ُٕمٝمؿ احلٜمقنسمٜم٤مء ُمـ إ اًمٙمريؿ أن جيٕمٚمٜم٤م

 واهلل اعمقومؼ،،،                                  

 (ؾمديرروو٦م أظمقيمؿ )اسمـ                                       

  قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                                      
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 «ضٚض١ غسٜط ايكسمي١» 
 

أىمدم ظم٤مًمص اًمِمٙمر  ،سم٤مؾمؿ يمؾ ُمـ حي٥م اًمروو٦م ويٕمٛمؾ ٕضمؾ اًمروو٦م

ُمدير ضم٤مُمٕم٦م )ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين سمـ وضمزيؾ آُمتٜم٤من عمٕم٤مزم اًمديمتقر حمٛمد 

ٟمدوة وجلٛمٞمع إؾم٤مشمذة واًمٓمالب اًمذيـ يم٤مٟمقا وراء قم٘مد  (اعمٚمؽ ومٞمّمؾ

 هـ-4747شمٓمقير روو٦م ؾمدير قم٤مم 

 ومٝمٜمٞمًئ٤م ًمؽ ي٤م روو٦م إضمداد وهٜمٞمًئ٤م ًمٜم٤م سمؽ وسمٛمحٌٞمؽ-
 

 ٜكٍٛ أحس األزبا٤:
أن حيّمؾ قمغم ُمزيد ُمـ احلري٦م أضمؾ  اًمت٤مريخ هق ىمّم٦م يمٗم٤مح اإلٟم٤ًمن ُمـ

اًمت٤مريخ ىمّم٦م ٤مم واحل٥م واًمٕمٚمؿ وإُم٤من واًم٘مقة، وًمٙمـ أمجؾ ُمـ واًمٓمٕم

 -اًمذيـ صٜمٕمقا اًمت٤مريخ
 

 : ٜكٍٛ أَري ٚؾاعط ايطٚض١ ضَٝعإ بٔ غؿاّ
 احلٛمك ٦مي٤مضمؼم ُم٤مسمٞمّ ة زم دير       

  ٟمذوده٤مزمقمـ اًمْمد سم٠مـمراف اًمٕمقا                         

 جمالد قمغم سمرد ُمٜمِمع ظذم اًم٘مٞم      

 ك وىمقده٤مشمٚمٔمّ  وان ضم٤مء اًمِمت٤مء ٟم٤مرٍ                          

 ٦م      ديرة سمــٜمخٞمٚمٝم٤م ُمًـــتٔمٚمّ زم      

 ٤مدودهـ٤ميمشم٘مديؿ اًمٜمْم٤م  ققيِم                         
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 ي٤م ـمقل ُم٤م ىم٤مسمٚمتٝم٤م ُمـ ومقق ُمٜمِمع                              

 رىمــقده٤م٤مهل٤م سم٤مًمٚمـٞمؾ يًٝمر ُمـحّ                          

 ٓضم٤م اًمِمت٤مء شمنمب صقاذم ؾمٞمقهل٤م                             

 روده٤مسمل طم٤مٓم٤مًم٘مٞمض ُمـ ضمؿ اًمٌسمو                         

 ٓمقا      وآضمٜم٤مب ىمٚمّ  كر اًمالُمٓصدّ                          

 ٤مُمـ ٓ يــرده٤م يرودهــ ٥ٍم يريم٤م                         

 همّمٞمٌف        ؾمديرٍ  واديطمٙمرٟم٤م ًمــٝمــ٤م                          

 طمدودهــ٤م هٗمـ٤مٍت ُمرسمًٞمقومٜم٤م اًمٚمـل                          

 

٤مء اًمتل هت٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمًامت اًمريح اًمٕمٚمٞمؾ روو٦م ؾمدير هل شمٚمؽ اًمروو٦م اًمٖمٜمّ 

واًمتل شمداقم٥م أضم٤ًمد أهٚمٝم٤م ومتٕمٞمد هلؿ اًمٜمِم٤مط واحلٞم٤مة، وُم٤م أمجؾ ذًمؽ ذم 

ؿ قمٚمٞمٝم٤م هدوء اًمٚمٞمؾ ٞم٦م، خيٞمّ ًمٞمٝم٤م اعم٘مٛمرة ُمع ىمّم٦م ـمريٗم٦م أو طمٙم٤مي٦م ُمًٚمّ ًمٞم٤م

 وٟمًامت ص٤ٌم ٟمجد-

 

 

 ٜكٍٛ ايؿاعط ابٔ ايس١َٓٝ :
 أٓ ي٤م ص٤ٌم ٟمجد ُمتك هج٧م ُمـ ٟمجد                         

 ًم٘مد زادين ُمناك وضمًدا قمغم وضمد                     
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 ٜٚكٍٛ ايؿاعط ايكؿريٟ:
 

 كسم٤محلٛمَ  قم٤م ٟمجًدا وُمـ طمؾ  ٗم٤م ود  ىمِ                          

 قم٤مقد  قمٜمدٟم٤م أن يُ  ًمٜمجدٍ  وىمؾ                                              

 سمكسمٜمٗمز شمٚمؽ إرض ُم٤م أـمٞم٥م اًمر                           

 ٕم٤مسم  ؽمَ واعمُ  ّمٓم٤مَف طمًـ اعمُ أوُم٤م                          
 

 ايؿٝذ عبساهلل بٔ مخٝؼ عٔ ضٚض١ غسٜط :ٜكٍٛ 
سمٚمدة ذم وادى اًمٗم٘مل أقمغم  سمٚمدة ُمـ أيمؼم وأؿمٝمر سمٚمدان ؾمدير وأىمدُمٝم٤م،

، أول سمٚمدة شمًت٘مٌؾ ؾمٞمؾ هذا اًمقادي )وادي ؾمدير( سمٕمد اعمٕمِم٦ٌم، وم٤مًمروو٦م

 يمؿ( ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمِمامًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م-4:3وشمٌٕمد قمـ اًمري٤مض )

أظمالق وم٤موٚم٦م، يٙمرُمقن اًمْمٞمػ ويتٛمٞمز أهؾ ؾمدير سمخّم٤مل محٞمدة وُمٙم٤مرم 

 سمحٗم٤موة ويٕمٜمقن سم٤مجل٤مر ويتٜم٤مومًقن ذم ومٕمؾ اجلٛمٞمؾ-

 

 ٜكٍٛ ؾاعطِٖ إبطاِٖٝ بٔ دعٝجٔ َصًٛضا ٖصا ايٛاقع:
 

 ًمًٛمحلم اًمقضمٞمف اعمٜم٤مويؾ  ضم٤مرٍ            

 أهؾ ؾمدير أهؾ اًمًخ٤م واجلزاًمف                             

  اًمتٕم٤مًمٞمؾقٟمف سمزيـ يًٚمّ  رسمعٍ             

 ع ظم٤مـمره سم٤مًمٜمزاًمفويمؾ يقؾّم                          
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  سمٕمد ضمٞمؾ يًت٤مهٚمقن اعمدح ضمٞمؾٍ               

 اًمكم يامرهيؿ ومٝمق ُمـ ه٤ٌمًمفو                         

  ي٤م يمثر ُم٤م ُمدطمقا وي٤مُم٤م هبؿ ىمٞمؾ             

 ًمٚمْمٞمػ راقمل ؾمدير ظمٚمف حل٤مًمف                             

 

 « ْؿأتٗا »
 

 ٜكٍٛ األغتاش أمحس بٔ عبساهلل ايساَؼ:
يم٤من يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٤ًمسمؼ روو٦م احل٤مزُمل )اعمٜمٌجس( ويم٤من احل٤مزُمل أُمػًما 

اًمٕمٜمؼم وطمّمؾ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ اٟمتٝمك هبزيٛم٦م احل٤مزُمل  لقمٚمٞمٝم٤م، وؾمٙم٤مهن٤م ُمـ سمٜم

ظمراب إمم  اًمٕمٜمؼم ُمقضمقدة سم٤مًمروو٦م وحتقًم٧م اًمروو٦م لوٓشمزال ُم٘م٤مسمر سمٜم

ذًمؽ )سمروو٦م اخلٞمؾ(، واجلٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م ُمـ اًمروو٦م وؾمٛمٞم٧م سمٕمد 

أن ضم٤مء إمم  يم٤مٟم٧م سمٚمدة ُمًت٘مٚم٦م شمًٛمك )اًمٌحػمة( ويًٙمٜمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ و٦ٌم،

هـ( ُمـ طم٤مئؾ وأىم٤مم )ُمديٜم٦م( ُمزروع سمـ رومٞمع 973ُمزروع سمـ رومٞمع ؾمٜم٦م )

هب٤م هق وأسمٜم٤مئف، وُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ  مواظمتط اًمروو٦م وىمٞمؾ اؿمؽماه٤م وأىم٤م

أن ضم٤مء رُمٞمزان سمـ إمم  ُم٤مرهت٤م ذم أطمٗم٤مد ُمزروعإؾمدير( و قمروم٧م )سمروو٦م

اإلُم٤مرة أصٌح٧م  هـ( طمٞم٨م>:43همِم٤مم ومٙم٤مٟم٧م اإلُم٤مرة ًمف طمتك ؾمٜم٦م )

 ٕهة آل ُم٤ميض طمتك أن-
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اًمروو٦م وهل ٟمخؾ  لذم ذيمره )اًمٗم٘مل( ُم٤مء يً٘م ٜكٍٛ عٓٗا احلفصٞ:

 اًمٕمٜمؼم- لوحم٤مرث ًمٌٜم

هب٤م ُمٜمؼم وأهٚمٝم٤م و٦ٌم وسمٜمل  اًمٗم٘مل ىمري٦م سم٤مًمٞمامُم٦م ٜٚكٍٛ عٓٗا ٜاقٛت احلُٟٛ:

 اًمٕمٜمؼم-

 صمؿ متيض ذم سمٓمـ )اًمٗم٘مل( وهق وادٍ  ٜٚكٍٛ اهلُساْٞ يف ٚصف٘ يٛازٟ ايفكٞ:

أن ىم٤مل: ويمذًمؽ )مّج٤مز( ؾمقق ذم ىمري٦م قمٔمٞمٛم٦م أيًْم٤م، إمم  يمثػم اًمٜمخؾ وأسم٤مر،

 اًمروو٦م )روو٦م احل٤مزُمل( وهب٤م ٟمخٞمؾ وطمّمـ ُمٜمٞمع-إمم  صمؿ خترج ُمٜمٝم٤م

ؾمت٘مرار اًمًٞمؾ هب٤م واطمتج٤مزه ووضمقد أؿمج٤مر وىمد يٙمقن شمًٛمٞم٦م اًمروو٦م ٓ

 اًمًدر واًمٓمٚمح-

إمم  وذم آظمر طمٞم٤مة رُمٞمزان أصٞم٧ٌم اًمروو٦م سمجدب وىمحط وضمال أيمثر أهٚمٝم٤م

 ومتػم وطم٤مئؾ- لطم٤ًمء واًمزًمٗماًمٌٍمة وقمامن وإ

 : ٖـ 1137/ٖـ1136ٜكٍٛ ايفاخطٟ عٔ حٛازخ 

واعمٜم٤مـمؼ ٙمثػم ُمـ اًمٌٚمدان قمّؿ اًم٘محط واًمٖمالء اًمأٟمف  طمدث ىمحط ؿمديد طمتك

اًمٞمٛمـ وهٚمٙم٧م سمًٌٌف إهمٜم٤مم واإلسمؾ وهم٤مرت أسم٤مر إمم  ُمـ اًمِم٤مم اسمتداء

 ُمٜم٤مـمؼ أظمرى وسمٕمْمٝمؿ رطمؾإمم  ورطمؾ اًمٕمديد ُمـ أهؾ اًمٌٚمدان ذم ؾمدير

  إطم٤ًمء واًمٌٍمة واًمٕمراق-إمم 
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 «ْػٝر ايطٚض١ ايعُطاْٞ»  
 

شمّمٛمٞمؿ وشمٜمٗمٞمذ اعمٜم٤مزل وإؾمقاق سم٤مًمروو٦م وؾمدير قمٛمقًُم٤م خيْمع ًمٕمدة 

 ُمٜمٝم٤م آضمتامقمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م واًمّمحٞم٦م واعمٜم٤مظمٞم٦م وأيًْم٤م اجلامًمٞم٦م- ،اقمت٤ٌمرات

وقمٛمقًُم٤م ومٝمل ٓ خترج  ،هذه آقمت٤ٌمرات ظمدُم٧م اعمٜمٓم٘م٦م قمغم ُمدى اًمًٜملم

 قمـ اًمٌٞمقت ذات إطمج٤مم اًمّمٖمػمة واعمتقؾمٓم٦م واًم٘مّمقر-

 

ُمٝمٛم٦م ضمًدا طمٞم٨م إن ُمٙم٤من اًمْمٞمقف ٓ قمالىم٦م  :فٓذس إٔ ايٓاح١ٝ االدتُاع١ٝ

واًمتل  (وسم٤مًمذات اًم٘مٝمقة)سمؾ أن ظمدُم٦م اًمْمٞمقف  ،ـ أهؾ اًمٌٞم٧مًمف سمًٙم

شمٕمٛمؾ أُم٤مُمٝمؿ ىمد شمٙمقن ُمٔمٝمًرا ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٙمرم سمٙمثرة اهلٞمؾ واًمتٛمر ويم٤مٟم٧م 

جم٤مًمًٝمؿ شمزّيـ سم٠مٟمقاع اًمٜم٘مقش، أُّم٤م ُمٙم٤من إقمداد اًم٘مٝمقة )ُمًقى اًم٘مٝمقة( 

 -)اًمقضم٤مر( ومٝمق ُمـ اًمٗمـ اعمٕمامري اعمٛمٞمز سمزظم٤مرومف وأسمقاسمف اًمّمٖمػمة اعمٜم٘مقؿم٦م
 

اًمٜم٘مػمة +  + اًمقضم٤مر + اعمحامؾم٦م + اعمٚم٘م٤مط + اًمٜمجر : َٚٔ عٓاصطٙ امل١ُٗ

اًمٙمٞمتغم + اعمؼمد + + اعمٜمٗم٤مخ + اعمريم٤م + اخلٛمرة + اًمٚم٘مٛم٦م + اعمزل + اعمحِم٤مة

 اًم٘مرقم٦م + اًمٖمْم٤مرة + اًمٌٞمز-+ اعمٓمٕمؿ + اعمٙمقر + اًمًٚم٦م + اًمًٗمرة + اًم٘مٗم٦م

٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن اعمج٤مًمس ُمٗمتقطم٦م ُمـ ضمٝم٦م  اًمٚمٞمقان وهق اعمٙم٤من اعمٙمِمقف وهم٤مًم

 واعمٓمؾ قمغم اخل٤مرج-
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 وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٜمقاومذ صٖمػمة شمّمٜمع ُمـ اخلِم٥م ويم٤مٟم٧م :أَا ايٓاح١ٝ األ١َٝٓ

اعمديٜم٦م حم٤مـم٦م سمًقر ًمف أسمراج قم٤مًمٞم٦م عمراىمٌلم اًمٖمزاة وًمف أسمقاب ىمٚمٞمٚم٦م شمٗمتح 

٤ًٌم ًمٚمٜم٤مطمٞم٦م إُمٜمٞم٦م وم٢من اعم٤مؿمٞم٦م  سم٤مًمٜمٝم٤مر وشمٖمٚمؼ سم٤مًمٚمٞمؾ، واعمالطمظ أيًْم٤م حتً

 ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌف- كوهذا اعمٙم٤من حيٛمش احلقش»ظ ذم داظمؾ حتٗم

ومٞمحٗمظ ذم همروم٦م داظمؾ اًمٖمرف شمًٛمك ش ُمـ اًمتٛمر واحل٥م»أُم٤م اًمٓمٕم٤مم 

 ش-ّّم٦ماجل»ك يًٛمّ و ،وسمج٤مٟمٌٝم٤م ُمٙم٤من حلٗمظ اًمتٛمرش اًمّمٗم٦م»

 

ومٙم٤من اًمٚمٞمقان ضمزء ُمٜمف ُمٗمتقح ًمٞمٛمٙمـ شمقومػم  أَا ايٓاح١ٝ ايصح١ٝ ٚاملٓاخ١ٝ:

ٓملم اعمخٚمقط سم٤مًمتٌـ واًمذي يتٛمٞمز سمؼمودشمف ذم اهلقاء ويم٤مٟم٧م اعم٤ٌمين ُمـ اًم

 -ذم اًمِمت٤مءاًمّمٞمػ وطمٗمٔمف ًمٚمحرارة 

 

اًمٓم٤ميف( اًمًٓمح )أقمغم  ومٙم٤مٟم٧م اًمٌٞمقت شمزظمرف ذم :ٚأَا ايٓاح١ٝ اجلُاي١ٝ

اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمنمف اعمٙمًقة سم٤مجلص إسمٞمض سم٠مؿمٙم٤مل مج٤مًمٞم٦م رائٕم٦م، وأُم٤م داظمؾ 

اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمرف وسم٤مًمذات جمٚمس اًمرضم٤مل ومٞمزّيـ سم٤مجلص وسم٤مًمزظمروم٦م 

وأُم٤م إسمقاب ومٚمٝم٤م أٟم٤مس ُمتٗمٜمٜمقن ذم صٜم٤مقمتٝم٤م وشمّمٜمع ُمـ  ،اعمثٚمث٤مت اًمّمٖمػمة

 اًمّم٤مير-و ، وُمـ حمتقي٤مهت٤م: اعمجرى ،إصمؾ وضمذوع اًمٜمخؾ
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وم٘مد يم٤من  ،وم٢من اعمٜم٤مزل ٓ خترج قمـ شمّمٛمٞمؿ يٙمٗمؾ اعمٜم٤مومع اعمختٚمٗم٦م ،قمٛمقًُم٤م

أهؿ ش إصمؾ وضمذوع اًمٜمخؾ واجلريد»ظمِم٤مب اًمٓملم واحلجر واجلص وإ

ُم٘مقُم٤مت اًمٌٜم٤مء سم٤مًمروو٦م، ويم٤مٟم٧م اعم٤ٌمين شم٘م٤مم سمٜم٤مء قمغم ظمٓم٦م )شمّمٛمٞمؿ( ي٘مقم 

ذ واًمذي يرأس جمٛمققم٦م ٗمسم٢مقمداده ص٤مطم٥م اعمٌٜمك وإؾمت٤مد )اعمٝمٜمدس( اعمٜم

جم٤مري أو  ُمـ اًمٌٜم٤ميلم آظمًذا سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمٔمروف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ إُمٓم٤مر

حٙمٛم٦م وىمد اًمًٞمقل، ًمذا يم٤مٟم٧م إؾم٤مؾم٤مت ُمـ إطمج٤مر اعمّمٗمقوم٦م واعم

 ًمٜمح٧م هذه إطمج٤مر سمِمٙمؾ ُمتٜم٤مؾم٥م-إُمر  يْمٓمر

٤ًٌم يٙمقن ارشمٗم٤مقمٝم٤م ُمـ ُمؽم ُمؽميـ اًمٌٜم٤مء إمم  صمؿ يٌدأ سمٕمد إؾم٤مؾم٤مت واًمتل هم٤مًم

سم٤مًمٓملم ويٕمٛمؾ قمغم هٞمئ٦م ىمقاًم٥م خمٚمقـم٦م )سم٤مًمتٌـ( ًمٕمٛمؾ اًمتامؾمؽ اعمٓمٚمقب، 

ويم٤مٟم٧م اجلدارة ًمألؾمت٤مد اًمذي يتٗمٜمـ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مء وأطمٙم٤مُمف وقمٛمؾ 

ٚمقن قمٜمد ئػ اًمالزم ًمألُمٓم٤مر )اعمثٕم٥م( طمتك أن ُمٕمٔمؿ إه٤مزم يتٗم٤ماًمتٍمي

أو  ، ويم٤مٟم٧م اًمٓمرق )إؾمقاق(شص٧ٌّم اعمث٤مقم٥م»ٟمزول إُمٓم٤مر سم٘مقهلؿ 

اعمج٤مسمٞم٥م شمٕمٛمؾ سم٤مًمؽمايض سملم إه٤مزم ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أؾمامء إؿمخ٤مص 

 -- وهٙمذا--اًم٤ًميمٜملم ومٞم٘م٤مل ُمثاًل جم٥ٌم احلٛمقد وجم٥ٌم اًمروق

ٓ خيرج شمّمٛمٞمؿ اًمروو٦م قمـ يمقهن٤م حم٤مـم٦م سمًقر وسمقاسمتلم واطمدة  ،قمٛمقًُم٤م

وقمٚمٞمٝمام ُمراسمٞمع ًمٚمحامي٦م  شسم٤مب ؾمٚمٓم٤من»واًمث٤مين  شسم٤مب سمٕمٞمٚم٦م»يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

إؾمقاق هل واعمراىم٦ٌم وٓ شمٗمتح إٓ سم٤مًمٜمٝم٤مر وشمٖمٚمؼ ًمٞماًل، واحلزم واحلزيؿ 
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سمف  وي٘مع احلزم وؾمط اعمديٜم٦م واعمحالت اًمتج٤مري٦م حتٞمط ،اًمرئٞمًٞم٦م سم٤مًمروو٦م

وؾمقف ٟمتٕمرض ًمٚمتج٤مرة ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم، صمؿ شم٘مًٞمؿ اعمٜم٤مزل  ،ُمـ اجلقاٟم٥م

 ووضمقد إؾمقاق )اعمج٤مسمٞم٥م( اًمتل شمّم٥م قمغم احلزم )ُمريمز اعمديٜم٦م(-

 ٚأحٝا٤ ايطٚض١ ٖٞ: 
اعمح٤مرب + ُمقاومؼ + سم٤مب  احلزم + احلزيؿ + اعمٜمزًمف + احلقيش + اًمٗمرق +

 ؾمٚمٓم٤من + سم٤مب سمٕمٞمٚمف-

 (اهلل رمحٝمؿ)سمـ خمٞمٛمر واًمِم٤ٌمٟم٤مت  ،سمـ دضملم تاز(:ني )األغ٥َٚٔ أؾٗط ايبٓا

ٕمْمٝم٤م سمأقمامل اًمٌٜم٤مء و وُمـ اعمًٛمٞم٤مت اًم٘مديٛم٦م اًمتل شمًتخدم ذم أعُاٍ ايبٓا٤:

+ رسمام ٓ يًتخدم أن ُمثؾ ُمٙمقٟم٤مت اًم٤ٌمب: اعمجرى + اًمًٙمرة + اًمٕم٤مرو٦م 

اًمً٘م٤مط + اًمّم٤مير + احلٚم٘م٦م، ًم٘مد ذه٧ٌم هذه اعمًٛمٞم٤مت ُمع أؿمٝمر ص٤مٟمٕمل 

 -(رمحٝمؿ اهلل)أسمق صٞمخ٤من وسمـ هقيٛمؾ  إسمقاب ُمثؾ

ف + اًمروؿمـ + + اًمٚمٞمقان + اًم٘مقع + اًمّمٗم اعمّم٤ٌمح املٓاظٍ:ٚتكػُٝات 

اًمزًمٗمف + اعمج٥ٌم + اًمّمٝمروج + اًمٓم٤ميف + اًمٕمٚمٞم٤م + احل٤مُمل + اًم٤ٌمطمف + اًمٜمؼم 

 + اًمٓمرُمف + اًمقضم٤مر + اًمٙمٜمٞمػ + اًمؼمج-

احلزم + ُمًجد ُمنمومف + ُمًجد اعمح٤مرب +  ُمًجد املػادس:َٔ أؾٗط ٚ

 ُمًجد احلزيؿ + ُمًجد شمريمل-

  ؾمقق احلزم + ؾمقق احلزيؿ- َٚٔ أؾٗط األغٛام:
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 ىمٝمقة اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم )رمحف اهلل(

 

 

 
 ؾمقق احلزم سمروو٦م ؾمدير
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 ) ايطبٝع١ٝٚاملٛاضز  ٠ايتذاض(
 

ـّ  أن شمٙمقن ُمقىمًٕم٤م اؾمؽماشمٞمجًٞم٤م ُمـ  ؾمديرروو٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم  ًم٘مد ُم

وم٠مصٌح٧م شمِمتٝمر سم٢مٟمت٤مج أومْمؾ  ،طمٞم٨م اًمتج٤مرة وشمقومر اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م واًمٖمزيرة

خمتٚمػ اًمٌٚمدان داظمؾ وظم٤مرج إمم  أٟمقاع اًمتٛمقر وأيمثره٤م إٟمت٤مضًم٤م واًمذي يّمدر

اعمٛمٚمٙم٦م، وًمديٜم٤م ُمراؾمالت ىمديٛم٦م حتٙمل هذا اًمقاىمع سملم أه٤مزم اًمروو٦م 

 واًمٙمقي٧م واًمزسمػم-

٤من شمّمٛمٞمؿ اعمٜم٤مـمؼ اًمتج٤مري٦م )اعم٤مىمٗمف( )احلزم + احلزيؿ( اعمحالت ًم٘مد يم

٤ًٌم قمـ اعم٤مؿمٞم٦م واحلٌقب  اًمتج٤مري٦م سمج٤مٟمٌف وشم٤ٌمدل اًمًٚمع واًمتل ٓ خترج هم٤مًم

 وُمٜمتج٤مت إًم٤ٌمن )اًمٌ٘مؾ + اًمًٛمـ( وسمٕمض اعمالسمس وأدوات اًمزيٜم٦م-

وًمٚمٕمج٤مًم٦م ذم اًمٌح٨م ؾمقف أورد سمٕمض اعمًٛمٞم٤مت ًمٚمٛمقاىمع اًمزراقمٞم٦م  ،ًمذا

دوات اعمًتخدُم٦م ذم اًمتج٤مرة واًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م واًمتل يم٤من أهٚمٝم٤م وإ

ًمذا يم٤مٟم٧م طمٞم٤مهتؿ ه٤مدئ٦م واًمٜم٤مس ُمرشم٤مطمقن طمتك أن  ،يٙمتٗمقن سمام رزىمٝمؿ اهلل

 -اًمٌٕمض ي٘متٜمع سم٤مًمٕمٛمؾ ًمدى أظمريـ ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م يتٜم٤موًمف ُمـ ـمٕم٤مم وذاب

 وُمـ أؿمٝمر دم٤مر اًمروو٦م: اًمِم٤ٌمٟم٤مت + واًم٤ٌمسمٓملم + واًمٕمٞم٤مف-

اًمزراقم٦م أقمامل  ىمريٌٝم٤م ذمأو  اعمرأة ذم ُم٤ًمقمدة زوضمٝم٤م وٓ ٟمٜمًك دور

اعمٜمزًمٞم٦م ُمـ شمٜمٔمٞمػ وـمٌخ  ٤مٕقماملاعمٜمزًمٞم٦م، ومٝمل شم٘مقم سم إقمامل)اًمٗمالطم٦م( و

وـمحـ اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمرطمك وظمٞم٤مـمف وهمًؾ ًمٚمٛمالسمس وضمٚم٥م اعم٤مء إمم اعمٜمزل 
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وحتْمػم قمٚمػ احلٞمقاٟم٤مت وإطمْم٤مر إقمِم٤مب واحلِم٤مئش ُمـ اًمؼم وأقمامل 

ًمؽ شم٘مقم سم٠مقمامل اًمٖمزل واًمٜمًٞم٩م وٟم٤مطمٞم٦م ه٤مُم٦م وهل أقمامل احلّم٤مد، ويمذ

ُمٜمتج٤مت اخلقص ُمـ اًمٜمخٞمؾ )اًمًٗمٞمػ(، ومٝمل شم٘مقم سمّمٜمع اًمزٟم٤مسمٞمؾ واًم٘مٗمػ 

وإـم٤ٌمق اعمختٚمٗم٦م واًمٗمرش )اًمًٗمٞمػ( واخلّمػ اعمٕمدة ًمٚمتٛمقر واعمراوح 

 )اعمٝم٤مف(-

 ايع١ًُ: -1
ؼ + إمحر + ٟماًمٕمٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: اًمديٜم٤مر + اًمدا ذم ٟمجد قمٛمقًُم٤م يم٤مٟم٧م شمًتخدم

ٌّؼ + احلرف + اجلديدة + اًمٗمراٟم٦ًم +  اعمِمخص + اعمحٛمدي٦م + اعمحٚمؼ + اعمٓم

+ اعمجٞمدي + واًمروسمٞم٦م اهلٜمدي٦م + صمؿ اًمري٤مل  اًمٌٞمزة + اًمٚمػمة )اًمٕمّمٛمكم( + اًمٌٞمٌم

 -اًمًٕمقدي

واًمٕمٞمش ؾمت٦م أصع :  هـ(>446يقرد سمـ رسمٞمٕمف ذم شم٤مرخيف )ُمـ أهؾ صم٤مدق( ؾمٜم٦م )

 سمٛمحٛمدي٦م-

سمٞمع ص٤مع  : هـ(:445)ُمـ أهؾ اًمتقيؿ( قمـ أظم٤ٌمر ؾمٜم٦م ) وي٘مقل اًمٗم٤مظمري

 اًمًٛمـ سمٛمِمخص، واًمٓمكم سم٠ممحريـ-

  ايطٚض١:أؾٗط أٚز١ٜ  -2
سمٜم٤مه أُمػم  واًمذييمام هق ُمٕمروف أن أؿمٝمر اًمًدود وأىمدُمٝم٤م ؾمد اًمًٌٕملم 

 اًمروو٦م وؿم٤مقمره٤م رُمٞمزان سمـ همِم٤مم ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم-
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ٞم٦ًم + شمٚمٕم٦م ٛم٤مب + اًمٜمٌّ ؿم ياعمٜمٌجس + ىمر : َٚٔ أؾٗط األٚز١ٜ ٚايؿعاب

شمٚمٕم٦م سمـ ؿمٕمالن + ؿمٕمٞم٥م اعمٕمِم٦ٌم + أسم٤م  + اًمٕمقؿمؼ + اًمققمرة + اًمْمٞم٘م٦م

اعم٘مٞمٍم + شمالع اجلـ + احلرُمٚمٞم٤مت + أُمٝم٤مت ذي  + اخلران + ىمرى ؾمدير

+ ىمرى اًمٖمٜمؿ + أم صٗمػمي٦م + اًم٘مريـ + أم ـمٚمح٦م + اعمٕمٞمذر + أم اًمرظمؿ + 

٦م + اًم٘مرداٟمٞم٦م + اعمح٤مًم٥م + اعمخ٤مًمٞمػ + شمالع أم رضمؿ + اجلقوم٤م + اًم٘مٛمٞمٕم

 احلقير-

 

 املالبؼ ٚاألحص١ٜ يًطداٍ ٚايٓػا٤ ٚأزٚات ايع١ٜٓ -3
 + اًمٙملم + اًمزري + اًمِمقار + اعمنح + اعمرؿمقم + اًم٘مز + اًم٘مريٜمزى 

 اعمٜمٞمخؾ + اًمٌٚمٌقل + اًمزاسمٞمؾ + اعمداس-

 اعمٙمحٚم٦م + اًمديرُمف + اًمٗمروك + احلٜم٤م، واًمٕمٓمقرات اعمٕمرووم٦م ُمـ دهـ

 ًمقرد-اًمٕمقد وا

اًمٓمٌٕم٦م + + اهل٤مُمف + احلٚم٘م٦م + طماله + ؿم٘م٤ميؼ + ُمِمٜمٗم٦م + اعمرىم٤مل: اًمذه٥م

 اًمزٟم٤مط + اعمٌػمم + اعمراسمٞمع + اًمرُم٤من + اًمِمٜمقف + اعمٗمراق-

 

  أزٚات حفظ األطع١ُ: -4
 ّم٦م + اًمٕمٙم٦ماحلجرى + اًمًامل + اعمٓم٤مسمؼ + اجل اًم٘مرسم٦م + اًمّمٛمٞمؾ +

 اعمٜم٘مقًمف + اًمرُمٞمٚم٦م + اًمٕمرزاًم٦م-+
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 ايطبذ: أزٚات  -5
اًمتٌز +  + + اعمٓمٌ٘مٞم٦م + اًمِم٤مُمٞمف + احلجرى + اعمٓمٌؼ + اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمٗمريف

اًمرطم٤م + + + اعمٕمّم٤مر + اًمّمحٗمف + احلحٚم٦م ٦مرومٖماعمٙمقر + اعمالس + اعم

 اعمجرؿم٦م + اعمٜمح٤مز + اعمٜمخؾ + اًمٕمٛمقد-
 

  األنالت: -6
 ومٙمقك اًمريؼ + اًمٖمداء اًمْمحك + اهلجقر + اًمٕمِم٤مء- املٛاقٝت:

 + اجلريش + اًمٓمٌٞمخ + اعمرىمقق + اًم٘مرص٤من + اًم٘مٌقط األنالت:أمسا٤ 

+ اًمرصٞمع + احلٜمٞمٜمل + اًمٗمريؽ + اًمٕمّمٞمد + اعمخ٤مُمػم + اعمحغم + اًمًٚمٞم٥م 

 اًمٗمتٞم٧م + اًمٙمٚمٞمج٤م-
 

  األَطاض ٚاألز١ٜٚ: -7
 ٝمؼ-ٌ+ اجلدري + اًمًؾ + أسمقذويٌح + اًماحلّم٤ٌم  األَطاض :

 اًمِمٌف + اخلْمػماء + اًمرؿم٤مد + احلٚم٦ٌم-اعمر + احلٚمتٞم٧م + اًمّمؼمه +  األز١ٜٚ :

 َٚٔ أؾٗط األطبا٤ ايؿعبٝني:
 سمـ ومٝمٞمد + سمـ سمٕمٞمج٤من + سمٜم٧م اسمـ ًمٞمٗم٤من + اًمٕمٛمراٟمٞم٦م-

 

 َٓتذات ايػعف: -8
+  فاًمزسمالن + اعمٍمم + اعمجدل + اعمٜم٘مؾ + اعمحٗمر + اعمخرف + اعمؼمد + اًم٘مٗمّ  

 اًمِمٌٞمٙمف + احلّمػم + اعمجدل-
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 أْٛاع ايتُٛض: -9
+ ٟمٌقت  ي+ اعمًٙم٤مين + اعمجٜمقن + اعم٘مٗمز ل+ احلغم + اًمدظمٞمٜم ياخلي

 ؾمٞمػ-

 األغط ٚايعًُا٤: -10
ىمد أٟمٕمؿ قمغم روو٦م ؾمدير سمٛمقرود ـمٌٞمٕمل  ,ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ,ن يم٤من اهلل إ 

يتٛمثؾ ذم وادي اًمٗم٘مل، وم٘مد طم٤ٌمه٤م أيًْم٤م سم٤مًمٕمٚمامء وإدسم٤مء ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م اًمذيـ 

٧م أهة يمريٛم٦م ُمـ وهؿ ٟمٌ ،ٞم٦ٌمضمٚمٌقا هل٤م اًمِمٝمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمًٛمٕم٦م اًمٓم

 -٦ٌموحم سمٞمقشم٤مت اًمروو٦م اًمذيـ دمٛمٕمٝمؿ أواس ىمرسمك، وٟم٥ًم، وُمقدة

اًمٕمٚمقم ُمٜمٝمؿ  وىمد أٟمج٧ٌم اًمروو٦م قمٚمامء وأدسم٤مء وؿمٕمراء وأؾم٤مشمذة ذم خمتٚمػ

اجلد إدٟمك ًمٚمِمٞمخ اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب،  اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم

اًم٘مْم٤مء ذم اًمروو٦م ىمٌؾ ؾمٜم٦م  واًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، شمقمم

ؾمٜم٦م ش اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع»هـ( وأًّمػ يمت٤مسًم٤م ذم اًمٗم٘مف أؾمامه 4454)

هـ(، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ همٜم٤مم شمقمم اًم٘مْم٤مء ذم زُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ 4446)

قمٌداًمقه٤مب، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٗم٤مرس، واًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ ضمٚمٕمقد 

سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمًقيح، إسمراهٞمؿ  خواًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز اًمًقيح، واًمِمٞم

 واًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٛمر، واًمِمٞمخ زيد سمـ ومٞم٤مض-
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ي٘مقل قمٜمف اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ  ،أسم٤مسمٓملم واًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ

( قم٤ممل آظمرهؿ اًمِمٞمخ 54ُمٜمٝمؿ ) قمدّ  سم٤ًمم: ختّرج قمغم يده يم٤ٌمر قمٚمامء ٟمجد و

ػ جمٛمققم٦م ، وأًمّ ذم شم٤مريخ ٟمجد( قمٜمقان اعمجديمت٤مب )قمثامن سمـ سمنم ص٤مطم٥م 

ص٤مطم٥م يمٚمٛم٦م ُمًٛمققم٦م وإؿم٤مرة ٟمف إ وي٘مقل اًمِمٞمخ اًم٤ًٌمم قمٜمف ،ُمـ اًمٙمت٥م

اًمٕم٤مم، وم٘مد يم٤من ُمقوع اًمت٘مدير ٟم٤مومذة ًمدى اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم واخل٤مص و

٤م يرون ومٞمف ُمـ ضمالل ُمـ ُمٚمقك آل ؾمٕمقد ذم دوًمتٝمؿ إومم واًمث٤مٟمٞم٦م عمواإل

٤مءة واعم٘مدرة قمغم أقمامًمف ذم ُمٜم٤مصٌف، اًمٕمٗم٤مف واًمت٘مك وعم٤م يٕمٚمٛمقٟمف قمٜمف ُمـ اًمٙمٗم

وم٘مد قم٤مس زقمٞمٛمٝم٤م ذم وىمتف  ،ُمقوع اًمث٘م٦م ُمـ قمٚمامء اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦مأٟمف  يمام

حمٌقب ًمدى اًمٕم٤مُم٦م أٟمف  ٚمف وي٘مدره، يماماًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ، ومٙم٤من جي

وقمٛمدة هلؿ ذم ُمٙم٤مشم٤ٌمهتؿ وومت٤موهيؿ وُمِم٤موراهتؿ عم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمث٘م٦م 

ىمد قم٤مش ذم دوًمتلم وأدرك اوٓمراسم٤مت وحمٜم٤ًم واًمٙمٗم٤مءة وؾمداد اًمرأي و

 وؿمدائد، وُمع هذا ومٝمق حمؾ اًمت٘مدير ُمـ اجلٛمٞمع-
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  ايؿعطا٤: -11

وٕن اًمِمٕمر ؾمجؾ شم٤مرخيل اؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالًمف ؿمٕمراء اًمروو٦م أن يؼمزوا 

إطمداث واعمٜم٤مؾم٤ٌمت ويًجٚمقه٤م ًمٜم٤م سمام دمٞمش سمف قمقاـمٗمٝمؿ ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم 

سمـ قمٌداهلل إؾمت٤مذ أمحد  وٛمـ يمت٤مب ُمـ اًمِمٕمراء اًمذيـ وردت أؾمامؤهؿ

اًمداُمغ واًمذي سمجٝمده وشمٕمٌف اؾمتٓم٤مع أن حيٗمظ شم٤مرخًي٤م يم٤مد أن يْمٞمع ومٚمف 

اًمِمٙمر واًمثٜم٤مء قمغم ُم٤م ىم٤مم سمف ٕٟمٜمل أقمٚمؿ يمؿ ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمتل وضمده٤م جلٛمع 

 ٝمؿ:وُمٜمواًمِمٕمراء  ،ؿمت٤مت هذه اًم٘مّم٤مئد

ٕمزيز سمـ ضم٤مه قمٌداًمإُمػم  وأظمٞمف رؿمٞمدان، ،أُمػم اًمروو٦م رُمٞمزان سمـ همِم٤مم

شمريمل سمـ ومقزان سمـ ُم٤ميض، قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل اًمٕمٛمر، إُمػم  سمـ ُم٤ميض،

إسمراهٞمؿ  قمكم سمـ قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمٕمٌداًمٚمٓمٞمػ، قمثامن سمـ زاُمؾ، قمٌداهلل اًمٗمٝمٞمد،

اًم٘مٌٞمكم، قمٌداًمٕمزيز اًمًقيح، قمٌداًمقه٤مب اًمٗمٞم٤مض، ُمٜمّمقر سمـ طمًلم، 

ٛمد اًمٖمٜم٤مم، قم٤ٌمس قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، ومقزان سمـ حم٤مرب، رؿمٞمد اًمرؿمٞمد، حم

اًمٕمقُمل، قمٌداعمحًـ اًمٕمقهكم، ُمِم٤مري اًمٙمٚمٞمٌل، ُم٤مضمد سمـ قمْمٞم٥م، قمثامن 

سمـ قمٌداهلل اًمداُمغ ص٤مطم٥م ُمرضمع ؿمٕمراء وادي أمحد  احلامد،أمحد  اًمٜم٤مس،

 اًمٗم٘مل )ؿمٕمراء ُمـ روو٦م ؾمدير(-

 

 



       

   35 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

ـمٞم٥م  –ي٘مقل اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز اًمًقيح ُمـ أسمٞم٤مت هيٜمئ اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز 

 طم٤ًمء:إ سمٗمتح , اهلل صمراه

 ومتًح٤م ي٘م٤مرٟمف سم٤مًمًٕمد إىم٤ٌمٓ                          

 ُمٚمًٙم٤م قمغم أهٚمف ُمًؽمضمًٕم٤م آٓ                         

 ومتًح٤م سمف سمدت إي٤مم هبجتٝم٤م                          

                          ًٓ  يم٠مٟمف ذم ضمٌلم اًمقىم٧م هال

 وم٤مًمّمدر ُمٜمنمح واًم٘مٚم٥م ذم ومرح                          

                          ًٓ  واًمٜمٗمس شمرىمص أقمٔم٤مًُم٤م وإضمال

 ك سم٤مٕطم٤ًمء وؾمٙم٤مهن٤م سمنمايمل سمنْمَ                          

                          ًٓ  ىمد ايمت٧ًم ُمـ صٛمٞمؿ إُمـ هسم٤م

 ُمـ سمٕمد ُم٤م أوىمػ إقمراب ؾمٚمٌٝمؿ                         

                          ًٓ  واًمؽمك شمٔمٚمٛمٝمؿ هن٤ًٌم وإمه٤م

 
 إمم أن ىم٤مل:

 ًمٞم٠مظمذ اعمٚمؽ ُمـ أيدي همقاصٌف                         

 رهماًم قمغم ُمـ قمغم أُماليمٝمؿ قم٤مٓ                         

   ذم ومتٞم٦م ُمـ سمٜمل إطمرار ي٘مدُمٝمؿ                          

ًٓ  خت٤مهلؿ                           ذم وـمٞمس احلرب أؿم٤ٌم
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 «ا يًطٚض١ بأًٖٗا٦ًٖٝٓ»
 

  : ٜكٍٛ ْابػ١ بٔ ؾٝبإ )يف غسٜط(
 أرى اًمٌٜم٤مٟمف سمٕمد ؾم٤ميمٜمٝم٤م                          

 ومذا ؾمدير وأىمقى ُمٜمٝمؿ أُمر                         

 

 ٜٚكٍٛ عُطٚ بٔ األٖجِ:
 وىمقوًم٤م هب٤م صحٌك قمغم ُمٓمّٞمٝمؿ                          

 ي٘مقًمقن: ٓ دمٝمؾ وًم٧ًم سمج٤مهؾ                         

 وم٘مٚم٧م هلؿ قمٝمدى سمزيٜم٥م شمرشمٕمك                          

 ُمٜم٤مزهل٤م ُمـ ذي ؾمدير ومذي و٤مل                         

 

 ٜٚكٍٛ ايؿٝذ عبساهلل بٔ مخٝؼ يف )َعذِ ايُٝا١َ(:
شمٜمحدر أوديتف ُمـ فمٝمر ـمقيؼ وشمذه٥م  فؾمدير ُمـ أيمؼم أىم٤مًمٞمؿ اًمٞمامُم٦م ؿمامًمٞمّ »

ُمنمىم٦م ُمٜمتٔمٛم٦م )سمٚمدان ؾمدير(، حيد ؾمدير ُمـ اجلٜمقب )اًمٕمتؽ( وُمـ اًمٖمرب 

)ضم٤ٌمل ـمقيؼ( وُمـ اًمِمامل ُمرشمٗمٕم٤مت )روو٦م اًمًٌٚم٦م( وُمـ اًمنمق )ضمٌؾ 

 ش-فجمزل(، وؾمدير ُمـ سمالد متٞمؿ ىمدياًم وشمِم٤مريمٝمؿ ومٞمف وٌّ 
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 فٝكٍٛ: ،طٜٚهٌُ ايؿٝذ عبساهلل بٔ مخٝؼ يف شنطٙ عٔ أٌٖ غسٜ
وإلىمٚمٞمؿ ؾمدير ذم اًم٘مرون اعمت٠مظمرة ذيمر وؿمٝمرة وُمٙم٤مٟم٦م، أؾمٝمؿ ذم يمؾ جم٤مل 

ُمـ اعمج٤مٓت اخلػّمة، وشمٗمتح وقمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ واًمتج٤مرة واًمزراقم٦م ويم٤من ًمف صم٘مؾ 

وأٟمج٥م إىمٚمٞمؿ ؾمدير قمددا يمٌػًما  ،ُمٕمروف ويمٚمٛم٦م ُمًٛمققم٦م وصدى واؾمع

وآل أسم٤مٟمٛمل، وآل  ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء واًمِمٕمراء ومٛمـ قمٚمامئف: آل ُمٜم٘مقر،

قمتٞمؼ، واسمـ قمْمٞم٥م، وآل أسم٤مسمٓملم، واسمـ ُمِمٕم٤مب، وسمـ محدان، وآل احل٘مٞمؾ، 

واسمـ رسمٞمٕم٦م، وآل ص٤مًمح، وآل ؾمقيح، واسمـ ومٞم٤مض، واسمـ ضمٝمقر، واسمـ همٜم٤مم، 

 واسمـ شمريمل، واسمـ طمًلم، وآل شمقاضمر، وآل ُمزيد، وآل ظمٞم٤مل-

ف: وُمـ ُم١مرظمل ؾمدير: اسمـ ًمٕمٌقن، واعمٜم٘مقر، واًمٗم٤مظمري، وُمـ ؿمٕمرائ

قمٌداًمٕمزيز سمـ ضم٤مه سمـ ُم٤ميض، واسمـ قمِمٞم٤من، واسمـ ًمٕمٌقن، واسمـ هقيدي، 

ورُمٞمزان اًمتٛمٞمٛمل، واسمـ ضمٕمٞمثـ، وأمحد اًمقايؾ، وؾمٚمٞمامن سمـ قمغم اًمٜم٤مسي، 

 وإسمراهٞمؿ سمـ ُمزيد-

ويزّيـ أهؾ ؾمدير ظمالل وظمّم٤مل محٞمدة وُمٙم٤مرم أظمالق وم٤موٚم٦م، يٙمرُمقن 

 اجلٛمٞمؾ-٤مجل٤مر، ويتٜم٤مومًقن ذم ومٕمؾ اًمْمٞمػ سمحٗم٤موة ويٕمٜمقن سم
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 ٜكٍٛ ؾاعطِٖ إبطاِٖٝ بٔ دعٝجٔ َصًٛضا هلصا ايٛاقع:
 ضم٤مر ًمًٛمحلم اًمقضمٞمف اعمٜم٤مويؾ                

 خك واجلزاًمفًأهؾ ؾمدير-- أهؾ اًم                         

 رسمع يًٚمقٟمف سمزيـ اًمتٕم٤مًمٞمؾ                

 ويمؾ يقؾمع ظم٤مـمره سم٤مًمٜمزاًمف                         

 يًت٤مهٚمقن اعمدح ضمٞمؾ سمٕمد ضمٞمؾ                

 اًمكم يامرهيؿ ومٝمق ُمـ ه٤ٌمًمف                         

 ي٤ميمثر ُم٤م ُمدطمقا-- وي٤مُم٤م هبؿ ىمٞمؾ                

 ًمٚمْمٞمػ راع ؾمدير ظمّٚمف حل٤مًمف                         

 

 ٟازٜٚكٍٛ ايؿاعط أمحس بٔ عبساهلل ايساَؼ يف نتاب٘ )ايؿعط ايٓبطٞ يف ٚ
 ايفكٞ( ٜصف أٌٖ غسٜط:

 شم٤مرخيٝمؿ ًمف ذم اًمّمح٤ميػ أؾم٤مـمػم                

 يِمع ٟمقره سملم إؾمٓمر ُمداده                                   

 ُمثؾ احل٤ًم-- متره وُم٤مه وهت٤مي٤مه                

 اجلقد ُم٤مًمف ُمـ يالدي ضمقاده وذم                                   
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 األزبا٤:ٜكٍٛ أحس 
أن حيّمؾ قمغم ُمزيد ُمـ احلري٦م أضمؾ  ٗم٤مح اإلٟم٤ًمن ُمـ)اًمت٤مريخ هق ىمّم٦م يم

وًمٙمـ أمجؾ ُمـ اًمت٤مريخ ىمّم٦م  ،واًمٓمٕم٤مم واحل٥م واًمٕمٚمؿ وإُم٤من واًم٘مقة

 اًمذيـ صٜمٕمقا اًمت٤مريخ(-

وهذا ُم٤م طمّمؾ ًمروو٦م ؾمدير واًمتل وصٗمٝم٤م اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ مخٞمس سم٘مقًمف: 

أيمؼم وأؿمٝمر سمٚمدان ؾمدير -- سمٚمدة ُمـ --- يمقاطمدة اًمري٤مض-)اًمروو٦م

سمٚمدة ذم وادى اًمٗم٘مل )وادي ؾمدير( سمٕمد اعمٕمِم٦ٌم، وم٤مًمروو٦م أقمغم  وأىمدُمٝم٤م،

أول سمٚمدة شمًت٘مٌؾ ؾمٞمؾ هذا اًمقادي ويم٤من ىمٌؾ ُمٜمخٗمًْم٤م جمراه قمٜمٝم٤م وٓ 

شمًتٗمٞمد ُمٜمف إٓ وم٤مئدة يًػمة ومٗمٙمر أهٚمٝم٤م سمزقم٤مُم٦م )رُمٞمزان سمـ همِم٤مم اًمتٛمٞمٛمل( 

ي ٟمخٞمؾ اًمٌٚمدة وُمزارقمٝم٤م ًمٙمل شمرشمق ىُمًتقإمم  أن يْمٕمقا طم٤مضمًزا يرومع اعم٤مء

 سم٘مٞم٦م ٟمخٞمؾ ؾمدير وُمزارقمٝم٤م-إمم  وُم٤م زاد ي٠مظمذ جمراه ُمع وادى اًمٗم٘مل

 :بٔ غؿاّ ضَٝعإاألَري ايؿاعط ٜكٍٛ 
 زم ديرة ي٤مضمؼم ُمـ ومقق ُمٜمِمع             

 حم٤مهل٤م سم٤مًمٚمٞمؾ يًٝمر رىمقده٤م                                   

 طمٙمرٟم٤م هل٤م وادي ؾمدير همّمٞمٌف             

 سمًٞمقومٜم٤م اًمكم ُمرهٗم٤مت طمدوده٤م                                    
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روو٦م احل٤مزُمل  :حيدصمٜم٤م اًمت٤مريخ أن روو٦م ؾمدير يم٤من يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٤ًمسمؼ

اًمٕمٜمؼم  لاحل٤مزُمل يم٤من أُمػًما قمٚمٞمٝم٤م ويم٤من ؾمٙم٤مهن٤م ُمـ سمٜموأن  )اعمٜمٌجس(

ظمراب إمم  ؿ حتقًم٧م اًمروو٦موطمّمؾ ظمالف اٟمتٝمك هبزيٛم٦م احل٤مزُمل، صم

أن ضم٤مء ُمزروع سمـ رومٞمع ؾمٜم٦م إمم  وؾمّٛمٞم٧م سمٕمد ذًمؽ )روو٦م اخلٞمؾ(،

وىمٞمؾ  ،ُمزروع سمـ رومٞمع واظمتط اًمروو٦مش ُمديٜم٦م»هـ( ُمـ طم٤مئؾ وأىم٤مم 973)

 اؿمؽماه٤م-

قمٜمدُم٤م أيمرُمٜم٤م  اجل٤مراهلل سمدُمع همزير دمغم سم٘مّمٞمدةوم٤مو٧م قملم اًمِم٤مقمر ؾمٚمٞمامن 

طمزًٟم٤م ، ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم وصحٌف اًمٙمرامٕمزيز سمزي٤مرشمف سمّمح٦ٌم اسمـ اًمٕمؿ قمٌداًم

 اًمت٤مًمٞم٦م:ُمٜمٝم٤م إسمٞم٤مت ، قمغم ُمراشمع اًمّم٤ٌم وؾمٙمـ إضمداد ذم اًمروو٦م اًم٘مديٛم٦م

 ُمررت قمغم ُمٜم٤مزًمٜم٤م اًم٘مداُمك                          

 وم٤ًمل اًمدُمع ُمـ قمٞمٜمل هتقٟم٤م                         

 حيـ اًم٘مٚم٥م ُمـ وضمد اًمٞمٝم٤م                          

 إذا ُم٤م ضم٤مء ذيمر اًم٤ًمًمٗمٞمٜم٤م                         

 :إمم أن ىم٤مل

 أٟم٤مس سم٤معمروة ىمد حتٚمقا                          

 ومّم٤مرت قمٜمدهؿ ظمٚمً٘م٤م وديٜم٤م                         

 ىمرى إوٞم٤مف قم٤مدهتؿ ىمدياًم                          

 هب٤م دون اًمقرى ُمتٛمٞمزيٜم٤م                         
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 ٜٚكٍٛ ايؿاعط ايؿعيب محٝسإ ايؿٜٛعط:
 إمم اسمـ ُم٤ميض رومٞمع اًمثٜم٤م                          

 ى ُمٗمخرةٜمدُمـ ٟمًؾ قمٛمرو اًم                         

ُم٤مرة اًمروو٦م هلؿ، وسمرز إأهة متٞمٛمٞم٦م يمريٛم٦م يم٤مٟم٧م وٓشمزال وم٠مهة آل ُم٤ميض 

 ُمٜمٝمؿ رضم٤مل ذم اًمقٓي٦م واًمِمٝمرة واعمٙم٤مٟم٦م-

( واًمذي روو٦م ؾمديرؿ )ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمّ أسم٤مسمٓملم  قمٌداهلل سمـ حمٛمدإؾمت٤مذ  ي٘مقل

يْمع أُم٤مُمٜم٤م ًمقطم٦م واوح٦م قمـ وأن  اؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالًمف أن يٌح٨م ويًتٜمت٩م

 شم٤مريخ اًمروو٦م:

ىمد أٟمٕمؿ قمغم روو٦م ؾمدير سمٛمقرود ـمٌٞمٕمل  ,ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ,إن يم٤من اهلل 

دسم٤مء ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م اًمذيـ وم٘مد طم٤ٌمه٤م أيًْم٤م سم٤مًمٕمٚمامء وإ ،يتٛمثؾ ذم وادي اًمٗم٘مل

٧ٌّم أهة يمريٛم٦م ُمـ سمٞمقشم٤مت  ضمٚمٌقا هل٤م اًمِمٝمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمًٛمٕم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وهؿ ٟم

 اًمروو٦م اًمذيـ دمٛمٕمٝمؿ أواس ىمرسمك، وٟم٥ًم، وُمقدة وحمٞم٦م-

ومٛمـ أؿمٝمر أه اًمروو٦م: آل ُم٤ميض، وآل اًمِم٤ٌمٟم٤مت، وآل أسم٤مسمٓملم، وآل 

اُمغ، وآل ؾمٚمٞمامن، قمٛمر، وآل ومٝمٞمد، وآل مح٤مد، وأل ومقزان، وآل زاُمؾ، وآل د

ل وم٤مرس، واًمٙمالسم٤م، آوآل قم٘مٞمؾ، وآل ُمقؾمك، وآل قمٛمػم، ووآل ؿم٤ميع، 

واًمٗمٞم٤مض، واعمٕمٞمقف، واجلٚمٕمقد، واًمًٚمقم، وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمروو٦م 

 أؾمامؤهؿ- اًمٙمرام ممـ ٓ حتيين
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وٕن اًمِمٕمر ؾمجؾ شم٤مرخيل اؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالًمف ؿمٕمراء اًمروو٦م أن يؼمزوا 

ٜم٤م سمام دمٞمش سمف قمقاـمٗمٝمؿ ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم إطمداث واعمٜم٤مؾم٤ٌمت ويًجٚمقه٤م ًم

سمـ قمٌداهلل إؾمت٤مذ أمحد  ُمـ اًمِمٕمراء اًمذيـ وردت أؾمامؤهؿ وٛمـ يمت٤مب

اًمداُمغ واًمذي سمجٝمده وشمٕمٌف اؾمتٓم٤مع أن حيٗمظ شم٤مرخًي٤م يم٤مد أن يْمٞمع ومٚمف 

اًمِمٙمر واًمثٜم٤مء قمغم ُم٤م ىم٤مم سمف ٕٟمٜمل أقمٚمؿ يمؿ ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمتل وضمده٤م جلٛمع 

أُمػم اًمروو٦م رُمٞمزان سمـ همِم٤مم، وأظمٞمف  اء هؿ:ؿمت٤مت هذه اًم٘مّم٤مئد واًمِمٕمر

شمريمل سمـ ومقزان سمـ إُمػم  قمٌداًمٕمزيز سمـ ضم٤مه سمـ ُم٤ميض،إُمػم  رؿمٞمدان،

ُم٤ميض، قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل اًمٕمٛمر، قمكم سمـ قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمٕمٌداًمٚمٓمٞمػ، 

اًم٘مٌٞمغم، قمٌداًمٕمزيز اًمًقيح، إسمراهٞمؿ  قمثامن سمـ زاُمؾ، قمٌداهلل اًمٗمٝمٞمد،

ٜمّمقر سمـ طمًلم، قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، ومقزان سمـ قمٌداًمقه٤مب اًمٗمٞم٤مض، ُم

حم٤مرب، رؿمٞمد اًمرؿمٞمد، حمٛمد اًمٖمٜم٤مم، قم٤ٌمس اًمٕمقُمل، قمٌداعمحًـ اًمٕمقهكم، 

احلامد، وأمحد سمـ أمحد  ُمِم٤مري اًمٙمٚمٞمٌل، ُم٤مضمد سمـ قمْمٞم٥م، قمثامن اًمٜم٤مس،

قمٌداهلل اًمداُمغ ص٤مطم٥م ُمرضمع ؿمٕمراء وادي اًمٗم٘مل )ؿمٕمراء ُمـ روو٦م 

 ؾمدير(-
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 بٔ ذلُس أبابطني:ٜكٍٛ األر عبساهلل 
يم٤من ًمٚمروو٦م وأهٚمٝم٤م قمالىم٤مت ىمقي٦م ُمع إهة اًمًٕمقدي٦م احل٤ميمٛم٦م ُمٜمذ اًم٘مدم 

ويم٤مٟم٧م هلؿ اشمّم٤مٓت وُمراؾمالت شمدل قمغم اًمرواسمط اعمتٞمٜم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم 

 صم٤مئؼ اًم٘مديٛم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُم٤مجمٛمققم٦م ُمـ اًمقأؿم٤مر إمم  آطمؽمام اعمت٤ٌمدل، وىمد

 ذيمر-

أسمٜم٤مء اًمروو٦م حيٛمٚمقن أصٌح اعمئ٤مت ُمـ  صمؿ يقرد ذم ُمقوع أظمر ومٞم٘مقل: )ًم٘مد

، ةٛمٚمقن ؿمٝم٤مدات اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراضم٤مُمٕمٞم٦م، واًمٕمنمات حي ؿمٝم٤مدات

خمتٚمػ  ويٕمٛمٚمقن سمجٝمد واومر ذم اًمٕمديد ُمـ إضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م اعمتٜمققم٦م وذم

أٟمف  ُمدن اعمٛمٚمٙم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ يتقمم أن ُمٜم٤مص٥م ُمٝمٛم٦م قمٚمٞم٤م ذم اًمدوًم٦م ويذيمر

( :4ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ ) ةؿمٝم٤مدة اًمديمتقرا هـ( وم٘مد ٟم٤مل4745)طمتك قم٤مم 

 ديمتقًرا(-

يم٤من ُمـ سملم ُمـ يتقمم شمٕمٚمٞمؿ اًمّمٌٞم٤من ذم ُمراطمٚمٝمؿ  :ظمرآوي٘مقل ذم ُمقوع 

إومم اسمـ وم٤مرس، واسمـ ومٜمتقخ، ومح٤مد سمـ قمٛمر، واًمداُمغ ، وهمػمهؿ، وأول 

 -شمريمل سمـ ُم٤ميض ىمٌؾ أرسمٕملم ؾمٜم٦مإُمػم  ُمٙمت٦ٌم طم٥ًم قمٚمٛمل أٟمِم٠مه٤م

( ُمًجًدا أىمٞمٛم٧م 64يقضمد سم٤مًمروو٦م )سم٤مسمٓملم أٟمف أ قمٌداهللإؾمت٤مذ  وي٘مقل

سم٤مجلٝمقد اًمذاشمٞم٦م ًمٚمًٙم٤من وُمًجد اًمٕمٞمد اًمذي أىم٤مُمتف وزارة احل٩م وإوىم٤مف 

حمٛمد سمـ إُمػم  قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض وأٟمج٤مل أظمٞمفإُمػم  قمغم أرض شمؼمع هب٤م

 قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض-
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واًمذي  ,رمحف اهلل  – قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميضإؾمت٤مذ  اًمروو٦مأُمػم  ويذيمر

يتقمم اإلُم٤مرة ُمٜمذ ُمدة ـمقيٚم٦م ىم٤مرسم٧م إرسمٕملم قم٤مًُم٤م وهق يتحغم سم٤مًمٓمٌٞم٦م 

زاره٤م ظم٤مدم وأن  أن اًمروو٦م ؾمٌؼ ،واًمرهم٦ٌم ذم اًمٕمٛمؾ وحت٘مٞمؼ اإلٟمج٤مزات

يمام  ,اهلل  ؿرمحٝم ,هـ( سمروم٘م٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد 4733ٜم٦م )احلرُملم اًمنميٗملم ؾم

 حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيزوإُمػم  زاره٤م ُمـ ىمٌؾ اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز واعمٚمؽ ؾمٕمقد

وظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ  –رمحٝمؿ اهلل  ,وإُمػم قمٌداهلل سمـ ضمٚمقي 

 زار اًمروو٦م قمدة ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز )قمٜمدُم٤م يم٤من أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض(

 سم٠مهٚمٝم٤م- وآًمت٘م٤مءُمرات ًمتٗم٘مده٤م 
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 )األفهاض اييت خنطط يعًُٗا يطٚض١ غسٜط( 
 

آؾمتٛمرار ذم ومٙمرشمٜم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م واًمتل قمرو٧م قمغم ُمٕم٤مزم وزير اًمزراقم٦م  (أٚاًل

واعمٞم٤مه سمٜم٘مؾ ُمٞم٤مه ُمـ احلامدة ُمروًرا سمجٛمٞمع ىمرى ؾمدير ٕضمؾ ُمقاضمٝم٦م اًمٜم٘مص 

ذم ُمٞم٤مه اًمزراقم٦م وووع شمٜمٔمٞمؿ ًمٚمٛمنموع وسمٞمٕمف سمًٕمر رُمزي ًمٚمٛمزارقملم 

 هـ-4744وؾمٌؼ أن ـمٚم٧ٌم ذًمؽ ُمٜمذ ؾمٜم٦م 

ًٝا( ظم٤مدم احلرُملم ًمتل ؾمٌؼ وقمرو٧م قمغم آؾمتٛمرار ذم ومٙمرشمٜم٤م وا ثاْ

سم٠من  سمـ قمٌداًمٕمزيز )قمٜمدُم٤م يم٤من أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( ؾمٚمامناًمنميٗملم اعمٚمؽ 

ي٘مقم حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م سم٤مٓضمتامع ُمع رؤؾم٤مء اعمرايمز ورؤؾم٤مء اًمٌٚمدي٤مت قمٜمد 

اؾمتالُمٝمؿ عمٞمزاٟمٞم٤مت ضمٝم٤مهتؿ صمؿ سم٤مًمت٤مزم آضمتامع هبؿ قمٜمد هن٤مي٦م اًمًٜم٦م عمٕمروم٦م 

 –طمٗمٔمف اهلل, وأيد ل اعم٤ٌمًمغ اعمقضمقدة ذم ُمٞمزاٟمٞم٤مهتؿ،ٟمِم٤مط يمؾ ضمٝم٦م واؾمتٖمال

 -اعمجٛمٕم٦م حم٤مومظإمم  سمخٓم٤مب ذًمؽ

اًمروو٦م عمٜمزًمٜم٤م واًمت٤ٌمطم٨م ُمٕمٝمؿ أسمٜم٤مء دقمقة محٚم٦م اًمِمٝم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ  (ثايًجا

 ذم يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف شمٓمقير اًمروو٦م وىمد شمؿ طمٍم أؾمامئٝمؿ وشمٚمٗمقٟم٤مهتؿ-

 اًمٌح٨م ُمع اًمٌٚمدي٦م ذم إٟمِم٤مء ؾمقق ًمٌٞمع اجلٛمٚم٦م- ضابًعا(

اًمتٗمٙمػم ذم إٟمِم٤مء ُمٜمتدى ًمٙم٤ٌمر اًمًـ جيتٛمٕمقن ومٞمف اًمّم٤ٌمح وسمٕمد  خاًَػا(

 اًمٕمٍم ُمع شم٘مديؿ ظمدُم٦م اًمٜم٘مؾ واًمِم٤مي واًم٘مٝمقة-
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إٟم٤مرة اؾمتٖمالل ؾمد اًمًٌٕملم وشمٜمٔمٞمٛمف وشمٜمٔمٞمٗمف وقمٛمؾ اؾمؽماطم٤مت و غازًغا(

))ؾمد اًمًٌٕملم سمروو٦م ل سمٕمٜمقان ، وىمد شمؿ يمت٤مسم٦م ُم٘م٤مؾمٞم٤مطمًٞم٤م ًمٞمٛمٙمـ اؾمتٖمالًمف

 ُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ ؾمٚمامن((-رؾم٤مًم٦م إمم ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إؾمدير -- 

 7>>47هـ ذم اًمٕمدد 45.45.4767وٟمنمت سمّمحٞمٗم٦م اجلزيرة سمت٤مريخ 

اًمروو٦م ًمتٜمٔمٞمػ اًمقادي وذًمؽ سمٛمِم٤مريم٦م اًمٌٚمدي٦م أسمٜم٤مء قمٛمؾ محٚم٦م ُمـ  غابًعا(

 واعم٘م٤موًملم-

ًٓا( ٕمٌٞم٦م ًمٞمٛمٙمـ احلٗم٤مظ قمغم اًمؽماث وًمالؾمتٗم٤مدة اًمتٗمٙمػم ذم إٟمِم٤مء ىمري٦م ؿم ثاَ

 اعم٤مدي٦م ٕصح٤مب اعمٝمـ-

 ص٤مًم٦م أومراح-أو  اًمتٗمٙمػم ذم إٟمِم٤مء مجٕمٞم٦م شمٕم٤موٟمٞم٦م ؾمقاء )ُمقاد همذائٞم٦م( تاغًعا(

ًٓ  عاؾًطا( ُمـ وٞم٤مع ُمٕمٔمؿ اًمتحػ  اًمتٗمٙمػم ذم إٟمِم٤مء ُمتحػ ًمٚمروو٦م سمد

 اًم٘مديٛم٦م-

اًمتٗمٙمػم ذم أظمذ اإلذن سمتخٓمٞمط أرض ًمٞمٛمٙمـ قمٛمٚمٝم٤م اؾمؽماطم٤مت  إحس٣ عؿط(

 شمقزع قمغم أه٤مزم اًمروو٦م وسم٠مؾمٕم٤مر ُمٕم٘مقًم٦م-

ذم ُمدظمؾ اًمروو٦م وذم إؿمج٤مر اًمتٗمٙمػم ذم إٟمِم٤مء طمزام ُمـ  عؿط( اثٓا

ٛمٙمـ اؾمتٖمالًمف ذم اًمرطمالت أي ُمقىمع شمراه اًمٌٚمدي٦م ًمٞمأو  إرض اًمٗمْم٤مء

 اًمِمقاءدورات اعمٞم٤مه وحمالت  ؾمٚمقب وـم٤مسمع إه٤مزم ويقومر سمف ظمدُم٦موي٠مظمذ أ

 وأًمٕم٤مب ًمألـمٗم٤مل-
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اًمتٗمٙمػم ذم إٟمِم٤مء )سمٞم٧م اًمْمٞم٤موم٦م( ًمٚمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت وإقمٞم٤مد وجيٛمع  عؿط( ايجايج١

 ًٓ  ُمـ ىمٞم٤مُمٝمؿ أي٤مم اًمٕمٞمد سمقوع أيمٚم٦م اًمٕمٞمد ذم اًمِمقارع- أه٤مزم اًمروو٦م سمد

اؾمتٖمالل اًمقادي سمزرقمف سم٠مؿمج٤مر شمتحٛمؾ ىمٚم٦م اعمٞم٤مه ويًتٗم٤مد ُمـ عؿط(  ايطابع١

 وضمري٤من ُمٞم٤مه اًمًد- ُٕمٓم٤مرُمقؾمؿ ا

شمٙمريؿ اعمث٤مًمٞملم اًمذيـ ظمدُمقا اًمروو٦م وشم٘مديؿ ؿمٝم٤مدات  عؿط( اخلاَػ١

ذًمؽ طم٤مومز ًممظمريـ وإطم٘م٤مىًم٤م ٕوًمئؽ اًمذيـ ظمدُمقا  ودروع وٓؿمؽ أن ذم

 سمٚمدهتؿ-

 

 ًٞم٤م أو ومٙمرًي٤م أو ُمٕمٜمقًي٤م يقصٚمٜم٤مأرطم٥م سمٙمؾ ُمـ يًتٓمٞمع أن ي٘مدم ضمٝمًدا ُم٤مًم

 سمجٝمقده اًمذاشمٞم٦م-أو  ي٘مٜم٤مًمتح٘مٞمؼ هذه إهداف ؾمقاء قمـ ـمر

 

 ،،، واهلل اعمقومؼ                                

 

 ؾمدير اسمـ روو٦م                                                           

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                                                         
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 رلاطبات املػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ زٜطتٞ ضٚض١ غسٜط
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 ُمالطمٔم٤مت شمٓمقير ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير قمغمطمٞمٜمام يم٤من أُمػًما ًمٚمري٤مض  –طمٗمٔمف اهلل  ,رد اعمٚمؽ ؾمٚمامن 
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 أومٙم٤مر طمقل ٟم٘مؾ اعمٞم٤مه ُمـ احلامدة ًمري ُمزارع ؾمدير
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 أًمػ ري٤مل ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير 83ظمٓم٤مب اًمتؼمع سمـ
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 أًمػ ري٤مل عمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م سمروو٦م ؾمدير 83سمـ ظمٓم٤مب اًمتؼمع
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  ظمٞمٛم٦م سمروو٦م ؾمدير 58ظمٓم٤مب اعم٤ًممه٦م ذم إشم٤مطم٦م وقمٛمؾ  
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 ظمٞمٛم٦م سمروو٦م ؾمدير 58ظمٓم٤مب اعم٤ًممه٦م ذم إشم٤مطم٦م وقمٛمؾ  اًمرد قمغم
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 شم٘مرير ومريؼ اعمختّملم ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٕمامرة واًمتخٓمٞمط ًمدراؾم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير
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   65 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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   67 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 46زدواج ـمريؼ طمقـم٦م ؾمدير اعمتٗمرع ُمـ اعمخرج رىمؿ اـمٚم٥م 
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 اؾمؽماطم٤مت سمروو٦م ؾمدير إٟمِم٤مءـمٚم٥م 
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 اًمرد قمغم ـمٚم٥م آضمتامع سمٛمٜمززم عمٜم٤مىمِم٦م ظمٓم٦م شمٓمقير روو٦م ؾمدير
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 قمغم اضمتامع ُمٜم٤مىمِم٦م ظمٓم٦م شمٓمقير روو٦م ؾمديرويمٞمؾ وزارة اعمٕم٤مرف ًممصم٤مر واعمت٤مطمػ شمٕم٘مٞم٥م 
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 اًمٕمامرة واًمتخٓمٞمط قمغم اضمتامع ُمٜم٤مىمِم٦م ظمٓم٦م شمٓمقير روو٦م ؾمديرشمٕم٘مٞم٥م قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م 
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 سمِم٠من  شمقصٞم٤متًمري٤مض ٜمٓم٘م٦م ايم٤من أُمػًما عم قمٜمدُم٤م –طمٗمٔمف اهلل  –ظمٓم٤مب ُمرؾمؾ ًمٚمٛمٚمؽ ؾمٚمامن 

 سمِم٠من شمٓمقير ودمٛمٞمؾ ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير ةمحٚم٦م اًمديمتقرااضمتامقمٜم٤م ُمع ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ و
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 78 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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 اعمتٛمٞمزيـ ذم ُمدارس اًمروو٦م واًمٓمالب اعمٕمٚمٛملمتٙمريؿ ًم ـمٚم٥م ضم٤مئزةظمٓم٤مب 
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 اعمتٛمٞمزيـ ذم ُمدارس اًمروو٦م واًمٓمالب تٙمريؿ اعمٕمٚمٛملمًم ـمٚم٥م ضم٤مئزةظمٓم٤مب قمغم اًمرد 
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 ٦م ؾمديرٓم٤مب اًمتؼمع سمٛمْمخ٦م ُمٞم٤مه عمديٜم٦م رووظم
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قىمع اعمحمي شمًٚمٞمؿ اشمٗم٤مىمٞم٦م قمٛمؾ سمقاسم٦م أصمري٦م قمغم ُمدظمؾ ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير و
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 ري٤مل( ىمٞمٛم٦م اًمٌقاسم٦م إصمري٦م قمغم ُمدظمؾ ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير 5833;ُمٌٚمغ )سف 
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   87 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

  ذم روو٦م ؾمديرظمٓم٤مب اًمتؼمع سم٠مرض إلٟمِم٤مء يمٚمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م 

 ودومع شمٙم٤مًمٞمػ إجي٤مر ؾمٙمـ ًمٚمٕم٤مُمٚملم سمروو٦م ؾمدير
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 سمروو٦م ؾمديراًمرد قمغم ظمٓم٤مب اًمتؼمع سم٠مرض إلٟمِم٤مء يمٚمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م 
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 ٓضمتامع يم٤ٌمر اًمًـ )ىمٝمقة اجلامقم٦م(ُمٙم٤من ظمٓم٤مب اًمتؼمع سم٢مٟمِم٤مء 

 
 



        

 91 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 ظمٓم٤مب اًمتؼمع سم٢مٟمِم٤مء ُمٙم٤من ٓضمتامع يم٤ٌمر اًمًـ )ىمٝمقة اجلامقم٦م(اًمرد قمغم 
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  سمٛم٘مر اًمٗمرعظمٓم٤مب اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مومتت٤مح ومرع ًمألطمقال اعمدٟمٞم٦م ذم روو٦م ؾمدير واًمتؼمع 
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 ظمٓم٤مب شمرؿمٞمد اؾمتٝمالك اعمٞم٤مه واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م 
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 روو٦م ؾمدير وطمقـم٦م ؾمدير واعمدن اعمج٤مورة زدواضمٞم٦م ـمريؼظمٓم٤مب اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤م
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 روو٦م ؾمدير سمٚمدي٦مـمرُم٦ٌم ُمٞم٤مه عمنموع عمنموع ري٤مل(  333;9اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمتؼمع سمٛمٌٚمغ )
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 أًمػ ري٤مل عمنموع اًمٌٚمدي٦م  73ظمٓم٤مب إيداع 
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ذم ـم٤ٌمقم٦م دًمٞمؾ اًمٓمالب اعمتٗمقىملم دراؾمًٞم٤م اعم٤ًممه٦مرد قمغم 
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إهداء سمٓم٤مىم٤مت  شمققمٞم٦م سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٞم٤مه ظمٓم٤مب اًمرد سمخّمقص 
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أًمػ ري٤مل ًمٌٜم٤مء ُم٘مر ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير 83اًمتؼمع سمـسمخّمقص   
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 ظمٓم٤مب اًمتؼمع ًمٌٜم٤مء ظمزان ُمٞم٤مه ذم هم٤مر سمـ ؿمٕمالن
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 ظمٓم٤مب اًمتؼمع ًمٌٜم٤مء ظمزان ُمٞم٤مه ذم هم٤مر سمـ ؿمٕمالنقمغم رد رئٞمس اًمٌٚمدي٦م 
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 ُمريمز روو٦م ؾمدير قمغم ظمٓم٤مب اًمتؼمع ًمٌٜم٤مء ظمزان ُمٞم٤مه ذم هم٤مر سمـ ؿمٕمالن رئٞمسرد 
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 ُمالطمٔم٤مت هتدف ًمتٓمقير ٟم٤مدي آقمتامد اًمري٤ميض سمروو٦م ؾمدير
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 اًمرد قمغم ُمالطمٔم٤مت شمٓمقير ٟم٤مدي آقمتامد اًمري٤ميض سمروو٦م ؾمدير
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 ًمقزير اًمّمح٦م هبدف إٟمِم٤مء ُمريمز رقم٤مي٦م صحٞم٦م وشمقومػم أرض ًمذًمؽ سمرىمٞم٦م
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 سمٓمٚم٥م إٟمِم٤مء ُمِم٤مريع إؾمٙم٤مٟمٞم٦م ذم روو٦م ؾمدير ,رمحف اهلل–ًمألُمػم ُمِمٕمؾ سمـ قمٌداًمٕمزيز  سمرىمٞم٦م
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 اعمٚمت٘مك طمقل ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير ازاروذيـ إقمامل اًمُمالطمٔم٤مت رضم٤مل 
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 روو٦م ؾمديرزاروا اعمٚمت٘مك طمقل ُمديٜم٦م ذيـ غم ظمٓم٤مب ُمالطمٔم٤مت رضم٤مل إقمامل اًماًمرد قم
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روو٦م ؾمدير وشمٜمٛمٞم٦مسمِم٠من  شمٓمقير ًمٚمٛمجٚمس اًمٌٚمدي ُم٘مؽمطم٤مت 
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 روو٦م ؾمديررد رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير قمغم اعم٘مؽمطم٤مت اعم٘مدُم٦م سمِم٠من  شمٓمقير 
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 روو٦م ؾمديرشمٓمقير سمِم٠من  رد أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمٌٚمدي قمغم اعم٘مؽمطم٤مت اعم٘مدُم٦م 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 ظمٓم٤مب دقمقة رئٞمس اعمجٚمس اًمٌٚمدي سمروو٦م ؾمدير حلْمقر اضمتامع ُمع

 دُم٦م اعمٜمٓم٘م٦مٌح٨م ُم٘مؽمطم٤مت وآراء خلًم٦م ٟمخ٦ٌم ُمـ أه٤مزم اًمروو 
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 محٚم٦م شمٜمٔمٞمػ ًمقادي اًمٗم٘مل )ؾمدير( اعمٚمت٘مكظمٓم٤مب إطم٤مـم٦م رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير سمتٌٜمل 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 وادي اًمٗم٘مل )ؾمدير(تٜمٔمٞمػ ًممحٚم٦م اًمث٘م٤مذم  اعمٚمت٘مكطم٤مـم٦م سمتٌٜمل قمغم ظمٓم٤مب اإل اًمرد  ظمٓم٤مب
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 ّمغم اًمٕمٞمد سمروو٦م ؾمدير إجي٤مد ُمقاىمػ عمظمٓم٤مب 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 زي٤مرشمف ًمٚمٛمجٛمٕم٦م قمٜمدري٤مض ًمٚمطمٞمٜمام يم٤من أُمػًما  –طمٗمٔمف اهلل –ًمٚمٛمٚمؽ ؾمٚمامن ىمدُم٧م ُم٘مؽمطم٤مت 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 ىمدُم٧م ًمرئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير سمٌٕمض اعمِم٤مريع اًمتل حتت٤مضمٝم٤م روو٦م ؾمديرُم٘مؽمطم٤مت 
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 واعمٓم٤مًم٦ٌم سمدقمٛمٝم٤م ؾمدير ظمٓم٤مب ًمًٛمق حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م سمِم٠من اطمتٞم٤مضم٤مت روو٦م
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 ٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقر اظمٓم٤مب اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتققمٞم٦م قمـ 
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 قمٚمٞمٝم٤م  شمدري٥مظمٓم٤مب شمقومػم ىمٓمٕم٦م أرض سمروو٦م ؾمدير إلىم٤مُم٦م ُمٕمٝمد 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 قمٚمٞمٝم٤م  شمدري٥مظمٓم٤مب اعمقاوم٘م٦م قمغم شمقومػم ىمٓمٕم٦م أرض سمروو٦م ؾمدير إلىم٤مُم٦م ُمٕمٝمد 
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 038 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 اًمروو٦م عمِم٤مريع ؾمٙمٜمٞم٦م ًمذوي اًمدظمؾ اعمحدودظمٓم٤مب إيْم٤مح اطمتٞم٤مضم٤مت 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 واًمتؼمع سم٠مرض وُمٌٚمغ ُمٚمٞمقن ري٤مل  روو٦م ؾمديرظمٓم٤مب ًمقزير اًمّمح٦م سمٓمٚم٥م إٟمِم٤مء ُمًتِمٗمك 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 إطم٤مـم٦م ؾمٛمق أُمػم حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م سمخٓم٤مب وزير اًمّمح٦م سمٓمٚم٥م إٟمِم٤مء ُمًتِمٗمك سمروو٦م ؾمدير
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 إطم٤مـم٦م رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير  سمخٓم٤مب وزير اًمّمح٦م سمٓمٚم٥م إٟمِم٤مء ُمًتِمٗمك سمروو٦م ؾمدير
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 اعمجٛمٕم٦م سمٛمخ٤مـم٦ٌم وزير اًمّمح٦م سمٓمٚم٥م إٟمِم٤مء ُمًتِمٗمك سمروو٦م ؾمديرإطم٤مـم٦م ؾمٛمق حم٤مومظ 
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

  وقمدة أقمامل أظمرى ؾمد اًمًٌٕملمًمتحًلم ودمٛمٞمؾ أًمػ ري٤مل  83ظمٓم٤مب اًمتؼمع سمـ
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 أًمػ ًمّمٞم٤مٟم٦م ؾمد اًمًٌٕملم 83صقرة ًمرئٞمس اعمجٚمس اًمٌٚمدي سمروو٦م ؾمدير سمخٓم٤مب اًمتؼمع سمـ
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

ؾمد ًمتحًلم ودمٛمٞمؾ أًمػ ري٤مل  83خٓم٤مب اًمتؼمع سمـسمصقرة ًمرئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير 

 وقمدة أقمامل أظمرى اًمًٌٕملم
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 هٞمئ٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سمروو٦م ؾمديرُمٌٜمك أًمػ ري٤مل ًمّم٤مًمح   48اًمتؼمع سمـ
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 هـ4763ظمالل زي٤مرهت٤م ًمروو٦م ؾمدير قم٤مم ش اًمقـمـ»ًمرقم٤مي٦م ىمٜم٤مة  اًمتؼمع

 -قمٙمس اًمْمقئٞم٦م جمٛمققم٦ميمذًمؽ 

 

 

 ًمّم٤مًمح  جلٜم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م إهٚمٞم٦م سمروو٦م ؾمدير ري٤مل آٓف 8اًمتؼمع سمـظمٓم٤مب 
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 وطمدة ؾمٙمٜمٞم٦م ًمِم٤ٌمب روو٦م ؾمدير 833ـمٚم٥م ختّمٞمص ظمٓم٤مب 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

سمرئ٤مؾم٦م اعمٝمٜمدس ؾمٚمٞمامن سمـ إسمراهٞمؿ ؾمٙم٤من وىمد طمي وومد ُمـ وزارة اإل

وٟمقىمش  ػم اخل٤مل قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميضُمواضمتٛمٕم٧م ُمع إأسم٤مسمٓملم 

 ُمٜمزل 733 رض حلقازمأوشم٘مرر ختّمٞمص  ٦مر رئٞمس اًمٌٚمدياعمقوقع سمحْمق
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 ًمّم٤مًمح  جلٜم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م إهٚمٞم٦م سمروو٦م ؾمدير ري٤مل آٓف 8ظمٓم٤مب اًمتؼمع سمـ
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 أخباض صحف١ٝ
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    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 إْؿا٤ مجع١ٝ خري١ٜ يًرب بطٚض١ غسٜط
 اخلرييف زعِ أعُاٍ  يًُػا١ُٖض٥ٝؼ اجلُع١ٝ ٜسعٛ املٝػٛضٜٔ 

 

سح ًمـ)اًمٞمقم( رئٞمس مجٕمٞم٦م اًمؼم اخلػمي٦م 

سمروو٦م ؾمدير قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم أٟمف شمؿ 

ُم١مظمًرا اعمقاوم٘م٦م قمغم إٟمِم٤مء مجٕمٞم٦م ًمألقمامل اخلػمي٦م 

سمروو٦م ؾمدير وىمد ؿمٙمؾ هل٤م جمٚمس إدارة ُمـ 

 ه٤مزم اًمروو٦م وومٕماًل أاعم١مهؾ ُمـ اًمِم٤ٌمب 

مم إٞم٦م وهتدف اجلٛمٕمأٟمِم٠مت ُمـ أضمٚمٝم٤م،  قمامئٝم٤م اًمتلأاجلٛمٕمٞم٦م  تسم٤مذ

يم٤مة زاًم يت٤مم وًمٍمفراُمؾ وإوإ ت٤مضملمحاعم ُم٤ًمقمدة

 ًمألصقل اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمحددة- ٤مًمٚمٛمًتح٘ملم ووم٘مً  واًمّمدىم٤مت 

 رؾم٤مل ظمٓم٤مسم٤متإووع ٟمٔم٤مم اجلٛمٕمٞم٦م و ضمؾأوقم٘مدت قمدة اضمتامقم٤مت ُمـ 

 -قمامهل٤مديتٝم٤م ٠ٕممهٞم٦م شمقاضمده٤م وشمأو هداف اجلٛمٕمٞم٦م٠مًمتٕمريٗمٝمؿ سمًمٚمٛمٞمًقريـ 

 ،ُمـ هذه اعم٤ًمقمداتسمٕمض  سمجٛمع –اهلل سمحٛمد  – تأن اجلٛمٕمٞم٦م سمدأوذيمر 

ؿ هنظمقاد يد اًمٕمقن إلعم اعمٜم٤مؾم٦ٌم دقم٤م رئٞمس اعمجٚمس حمٌل اخلػم وهبذه

ٟمف ٓخيٗمك إل ٤موىم ؿ،ُمقاهلٕ واًمتل هل ـمٝمرة ُمقاهلؿأوًمٞم١مدوا زيم٤مة اعمحت٤مضملم 

واًمدقمقات  ُمـ اخلػم اًمٕمٛمٞمؿ اًمٗمقائد اًمٕم٤مئدة قمغم اعمتؼمع واعمتّمدق طمدأقمغم 

ًٓ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل، ن ذ٢مسم اًمّم٤محل٦م َدىَم٤مِت ﴿اُمتث٤م سَم٤م َوُيْرِِب اًمّم  ﴾ َيْٛمَحُؼ اهلل ُ اًمر 
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«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 ًٓ صْمِؿ  واًمت٘مقىَوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِم  ﴿شمٕم٤ممم  :ًم٘مقًمفواُمتث٤م َٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإْلِ َو

وُم٤م اعمًٚمؿ ًمٚمٛمًٚمؿ يم٤مًمٌٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمًْم٤م  نأؿمؽ  وٓ ﴾،َواًْمُٕمْدَوانِ 

 ؾم٤مئر اجلًد سم٤محلٛمك واًمًٝمر-  شمداقمك ًمفٓإاؿمتٙمك قمْمق 

 شمٕمٓمل واًمٌٚمًؿ اًمذي يرؾمؿ اًمًٌٛم٦م قمغم وطمتك شمٙمقن اًمٞمد اًمتل ًمذا وىم٤مل

 اعمحت٤مضملم إلظمقاٟمٜم٤من ٟمٜمٔمر أـ يُمتٕم٤مود ظمقة٢ماعمحت٤مضملم جي٥م قمٚمٞمٜم٤م يمؿمٗم٤مه 

 ظمقاهنؿ ذمإقاؾمقن يوم٘مد يم٤مٟمقا ، اًمٕمؼمة وًمٜم٤م ذم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وٟمقاؾمٞمٝمؿ

 ْم٤مقمػٟمن أاًمذي ُمـ وشمٙمرم قمٚمٞمٜم٤م  واحلٛمد هلل، ُمقاهلؿ وىمْم٤مء طمقائجٝمؿأ

 هق ضمٚم٧م ىمدرشمف- ٓإ٤م يمثٛمرة ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م وٕم٤مومً أاحلًٜم٤مت 

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم اًمذيـ ٟمٜم٤م يمٛمًٚمٛملم ُمٞمزٟم٤مإسم٤مسمٓملم أوىم٤مل 

وجيٛمٕمقن إُمقال وٓ يٗمقهتؿ  واًمٕمدوان صمؿيتٕم٤موٟمقن قمغم اإل ٟمراهؿ اًمٞمقم

٥م سمذل اعم٤مل ٕضمؾ اإلضار سم٤معمًٚمٛملم أي ُمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘م٤مم إٓ وٟم٤مقم٘مٝمؿ يٓمٚم

 وٟمنم اًمٌدع واًمْمالل واًمنمك سم٤مهلل-
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 مجع١ٝ ضٚض١ غسٜط اخلري١ٜ تصسض تكطٜطٖا ايػٟٓٛ
 اجلُع١ٝ تٛظع حٛايٞ ًَْٝٛٞ ضٜاٍ مشًت مجٝع املػتفٝسٜٔ َٔ خسَاتٗا

 

هـ 4744/4745شم٘مريره٤م اًمث٤مين ًمٕم٤مم  اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمديراجلٛمٕمٞم٦م أقمدت 

ٓمٚمؼ ٜم ذًمؽ ُمـ ُم٠ميتوي، ٟمج٤مزات واًمؼماُم٩م اهل٤مدوم٦مقمغم اًمٙمثػم ُمـ اإل ُمِمتٛماًل 

، سمٛمٜمٓم٘م٦م ؾمدير داء واضمٌٝم٤م دم٤مه اعمقاـمٜملمأاجلٛمٕمٞم٦م قمغم  دارةإطمرص جمٚمس 

 ىم٤مُم٦مإاعم٤ًمقمدة و لٞم٦م عمًتح٘مٟماًمٌحقث اعمٞمدا ٟمج٤مز ذم قمٛمؾوىمد متثؾ هذا اإل

آضمتامقمٞم٦م ٛمٞم٦م ٜمُمريمز اًمت اعمريمز اًمرُمْم٤مين واعمريمز اًمّمٞمٗمل سم٤مًمتٕم٤مون ُمع

اًمًٌٕملم  ىم٤مُم٦م ُمٚمحؼ ذم ُمًجدإو، ٤مٟمقي٦م سمجالضمؾثواًم واعمدرؾم٦م اعمتقؾمٓم٦م

ومٞمْم٤مٟم٤مت سمٜمجالديش وشمقصٞمؾ  ريتيوشمٙمقيـ جلٜم٦م جلٛمع اًمتؼمقم٤مت عم

اًمٕمرسمٞم٦م  اجل٤مًمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م همػم اعمحت٤مضملم ودقمؿ جلٜم٦م اًمٙمٝمرسم٤مء عم٤ًميمـ

قمغم ُمًتقى ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير  ُمٕمرض ًمٚمٙمت٤مب ىم٤مُم٦مإاعمقضمقدة سم٤معمٛمٚمٙم٦م و

 -واًمزًمٗمل

 نأ سمٓملم٤مسمأد ٛمإؾمت٤مذ. قمٌداهلل يـ حم دارة اجلٛمٕمٞم٦مإوسح رئٞمس جمٚمس 

طمقازم ُمٚمٞمقن ري٤مل ؿمٛمٚم٧م سمٚمٖم٧م ه اعمًتح٘م٦م اعم٤ًمقمدات اعمقزقم٦م قمغم إ

وحك إ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك وظمالل قمٞمد ُمٍمووم٤مت ٟم٘مدي٦م

قم٤مٟم٤مت اًمزواج وُم٤ًمقمدة ـم٤مرئ٦م إو ودظمقل اعمدارس ودظمقل ومّمؾ اًمِمت٤مء
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اًمٙمريؿ ودقمؿ  نآ٦م حتٗمٞمظ اًم٘مرٕمٞمشمًٚمٞمؿ ُمقاد همذائٞم٦م ومج ٚمحريؼ ويمذًمؽًم

ىمٞمٛم٧م أوىمد ، ظمرىواًمٜمِم٤مـم٤مت اعمختٚمٗم٦م إ ؾمالُمٞم٦م همػم اًمٕمرسمٞم٦ماجل٤مًمٞم٤مت اإل

 -ؾم٤مشمذةاعمِم٤ميخ وإ وحم٤مضات صم٘م٤مومٞم٦م اؿمؽمك ومٞمٝم٤م جمٛمققم٦م ُمـ ٟمدوات

هيٛمٝمؿ سم٠مصح٤مب اًم٘مٚمقب احل٤مٟمٞم٦م اًمذيـ  وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أه٤مب رئٞمس اعمجٚمس

أقمٓم٤مهؿ اهلل أُماًل أن جيٕمؾ ُم٤م  ؿ اعمحت٤مضملم ذم اعم٤ًممه٦م واًمٌذل مم٤مهنظمقاإ أُمر

 -اًمثقابو رضمإ ُمٝمؿرحي وأٓ اعمحت٤مضملم ذم ُمقازيـ أقمامهلؿي٘مدُمقٟمف هل١مٓء 
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 احملتاد١ غري١ٜ ضٚض١ غسٜط األغط ٠صطف إعاْات َٚػاعس

 

ًمٕم٤مم  اضمتامقمف ًمِمٝمر ذي احلج٦مسمروو٦م ؾمدير  دارة اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦مإقم٘مد جمٚمس 

وذم ، ٓملمسماإلدارة إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤م سمرئ٤مؾم٦م رئٞمس جمٚمسهـ ;474

اجلٚم٦ًم سمام ىم٤مم  ن اعمجٚمس اـمٚمع ذم سمداي٦مأ (اًمري٤مضـ)٤مسمٓملم ًمسمهن٤مي٦م اجلٚم٦ًم ذيمر أ

قمغم ظمػًما سمتقزيع ُمٌٚمغ وىمدره مخًامئ٦م أًمػ ري٤مل  اهللضمزاه سمف أطمد اعمحًٜملم 

ـمريؼ ، قمـ اعمٕمِم٦ٌم، اًمتقيؿ، اًمداظمٚم٦م ،روو٦م ؾمدير ذم يمؾ ُمـ ه اعمحت٤مضم٦مإ

اًمٕمٓم٤مء  ؿمٙمره وشم٘مديره ًمٗم٤مقمكم اخلػم قمغم هذا يمام ىمدم اعمجٚمس، اجلٛمٕمٞم٦م

 ل-خاًمً

 

 ٘مرر:شمآضمتامع طمٞم٨م  قماملأسمٕمد ذًمؽ ٟمٔمر اعمجٚمس ذم ضمدول 

ري٤مل ًمأله اعمحت٤مضم٦م  433>55ُمٌٚمغ  اعمقاوم٘م٦م قمغم ىمرار جلٜم٦م اًمزيم٤مة سمٍمف -

 593 ٦مٖمواعمًجٚم٦م ًمدى اجلٛمٕمٞم٦م واًم٤ٌمًم، اعمٕمِم٦ٌم، اًمداظمٚم٦م، ؾمديرسمروو٦م 

 أهة-

ري٤مل عمٙمت٥م اًمدقمقة سم٤معمجٛمٕم٦م وُمٙمت٥م  اعمقاوم٘م٦م قمغم سف ُمٌٚمغ قمنمة آٓف -

ُمع اعمقاوم٘م٦م قمغم سف ، سمتٛمػم سمقاىمع مخ٦ًم آٓف ري٤مل ًمٙمؾ ُمٙمت٥م اًمدقمقة

سف ُمٌٚمغ  ويمذا، واجزطمد اًمِم٤ٌمب قمغم اًممخ٦ًم آٓف ري٤مل ُم٤ًمقمدة ٕ
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ًمٚمٌٜم٤مت  حقـم٦م ؾمديرسمئٞم٦م ااًم٘مرآن اًمٙمريؿ آسمتد ل ري٤مل عمدرؾم٦م حتٗمٞمظًمٗمأ

 ًمػ ري٤ملأؾمٌٕملم ُمٌٚمغ جي٤مز سف إو ٦م ُمع جمٛمققم٦م يمت٥مًٌمت٠مؾمٞمس ُمٙمت

، متػم، ضمالضمؾ، اًمتقيؿؾمدير، روو٦م  شمٙم٤مًمٞمػ ُمنموع شمٗمٓمػم اًمّم٤مئٛملم ذم

ٟمِم٤مء دورات ُمٞم٤مه عمًجد ُمًتِمٗمك إ ري٤مل ُم٤ًممه٦م ذم 4833 ٚمغٌوسف ُم

 ؾمدير- طمقـم٦م

 صمالصم٦م آٓف ري٤مل ُم٤ًمقمدة ًمِمخص ذم ىمرر اعمجٚمس اعمقاوم٘م٦م قمغم سف يمام -

ًٓ  5873 جي٤مز سف ُمٌٚمغإىمْم٤مء دي٦م و  ٞم٤مدة اًمٕمٞمقنٕمىمٞمٛم٦م ُمٓمٌققم٤مت ًمري٤م

اًمّمحل سمروو٦م ؾمدير سمٛمٌٚمغ قمنمة  ويمذا دقمؿ اعمريمز، اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير

قمغم سف مخ٦ًم آٓف  واعمقاوم٘م٦م، دوي٦م ـمٌٞم٦مأُملم أضمٝمزة و٠مري٤مل ًمت آٓف

تٝم٤مء اٟمسمروو٦م ؾمدير وذًمؽ سمٕمد ي٤مل ُم٤ًممه٦م ذم سمٜم٤مء ُمٚمحؼ سم٤معمًجد اًمٓم٤مًمٕمل ر

ِب هريرة أٟمِم٤مء ُمًجد إ واعم٤ًممه٦م سمٛمٌٚمغ صمالصم٦م آٓف ري٤مل ذم اًمٕمٛمؾ ومٞمف

ه طمد إـم٤مرئ٦م ٕ ٓف ري٤مل ُم٤ًمقمدةآرسمٕم٦م أسف ُمٌٚمغ  حقـم٦م ؾمدير ُمعسم

 اعمحت٤مضم٦م-

دي ١مضم٤مهدة ًمت شمًٕمكن اجلٛمٕمٞم٦م إسم٘مقًمف  (اًمري٤مضـ)سم٤مسمٓملم شمٍمحيف ًمأواظمتتؿ 

دقمؿ  ام شمٚم٘م٤مه اجلٛمٕمٞم٦م ُمـسموٟمقه  ،يمٛمؾاًمقضمف إ ًمرؾم٤مًم٦م اعمٜم٤مـم٦م هب٤م قمغما

 ورقم٤مي٦م يمريٛم٦م ُمـ طمٙمقُم٦م ظم٤مدم احلرُملم لم وشمقضمٞمفٜمازرة ُمـ اعمح١ًموُم

 -– طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه –اًمنميٗملم 
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 اًمري٤مض صحٞمٗم٦م –قمٌداًمرمحـ اًمًٚمامن                                                                                                            

 هـ4746/:/;4                                                                            

 

 :١فقسَت َػاعسات ادتُاع١ٝ رلتً
 عاّسٜط خالٍ غضٚض١ « خري١ٜ»ًَٕٝٛ ضٜاٍ إٜطازات  1,1

 

 

اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير شم٘مريره٤م أصدرت اجلٛمٕمٞم٦م 

 ٍممٜماًمٕم٤مم اعم ٟمِمٓم٦م اًمتل ٟمٗمذهت٤م ظماللاًمًٜمقي قمـ إ

٤مه ٞمُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمًمـ)اًمري٤مض( وحتدث 

ٚمس جم ٘م٦م اًمنمىمٞم٦م ورئٞمسٓمل سم٤معمٜمحواًمٍمف اًمّم

سم٤مسمٓملم أإدارة اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ. قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

ًٓ ير 6:;4475سمٚمٖم٧م  ايرادات اجلٛمٕمٞم٦م ظمالل قم٤مم سم٘مقًمف: إن ٤م هنسمٞم٤م ٤م

ًٓ  86>8>5يم٤مًمت٤مزم: اًمتؼمقم٤مت  ًٓ  53>:99اًمزيم٤مة  ،ري٤م آؿمؽمايم٤مت  ،ري٤م

 ري٤مل- 483333إقم٤مٟم٦م وزارة اًمٕمٛمؾ  ،ري٤مل 333>5

( 53>:88سف ُمٌٚمغ وىمدره ) ج٤مزات هلٟمهؿ اإلأسم٤مسمٓملم إن أو٤مف أو

 ًٓ  اًمٜمحق اًمت٤مزم: يمٛم٤ًمقمدات اضمتامقمٞم٦م شمؿ سومٝم٤م قمغم ري٤م
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سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك  ُم٤ًمقمدات ( ري٤مل485533سف ُمٌٚمغ ) ,

 ( أهة-458اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م قمدد )هـ 4745ًمٕم٤مم 

٤مم ٕمسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم دظمقل اعمدارس ًم ( ري٤مل487933سف ُمٌٚمغ وىمدره ) ,

 -( أهة457ُمٜمٝم٤م قمدد ) اؾمتٗم٤مدـ ه4746

( 44زواج اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م قمدد ) ( ري٤مل ُم٤ًمقمدات88333سف ُمٌٚمغ ) ,

 ٤م-ؿم٤مسمً 

أىم٤ًمط ىمروض زواج ُمـ  ( ري٤مل ًمًداد53933سف ُمٌٚمغ وىمدره ) ,

 ٤م-( ُمقاـمٜمً 47) سمٜمؽ اًمتًٚمٞمػ ًمٕمدد

 أه- 7قم٤مضمٚم٦م ًمٕمدد  ( ري٤مل إقم٤مٟم٤مت333;سف ُمٌٚمغ وىمدره ) ,

ًٓ ًمت653>سف ُمٌٚمؿ وىمدره ) , ( 47ُمقاد متقيٜمٞم٦م وزقم٧م قمغم ) ُملم٠م( ري٤م

 -هةأ

ه ؾمٙمـ إطمدى إىمٞمٛم٦م إجي٤مر  ( ري٤مل ًمًداد7333)وىمدره ُمٌٚمغ سف  ,

 ٟمّمػ اًمٕم٤مم-  اعمحت٤مضم٦م قمـ ُمدة

ف ٤مين ًمٚمِم٤ٌمب سمٚمٖم٧م شمٙمٚمٗمتْمرُم إن اجلٛمٕمٞم٦م ٟمٗمذت ُمريمز وىم٤مل اًم٤ٌمسمٓملم

 ل ًمٚمِم٤ٌمبٗمشمؿ شمٜمٗمٞمذ اعمريمز اًمّمٞم يمامؿم٤مرك سمف مخًقن ؿم٤مب،  ري٤مل( 5833)

ًٓ 48595سمجالضمؾ وسمٚمٖم٧م شمٙمٚمٗمتف ) ٦م ؿم٤مب ئُمٜمف طمقازم ُم٤م اؾمتٗم٤مد ( ري٤م

 داء اًمٕمٛمرة-ختٚمٚمتف رطمٚم٦م ٕ
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ُمٙمت٤ٌمت اًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م  ن اجلٛمٕمٞم٦م ؾم٤ممه٧م ذم دقمؿإوىم٤مل أسم٤مسمٓملم 

ًٓ ( >>>6)ـسمقؾم٤مئؾ ُمٕمرومٞم٦م سم دارس سم٤معمٜمٓم٘م٦مواعم غ يمام ؾم٤ممه٧م سمٛمٌٚمري٤م

ًٓ  (88::4وىمدره )  ٤مزم:تاًم قحُمقزقم٦م قمغم اًمٜم ري٤م

 -ؾمٜم٦م واهلرؾمؽقاًمٌ ٓف ري٤مل إقم٤مٟم٦م عمًٚمٛملآقمنمة  غسف ُمٌٚم ,

ٞمد ٕمعمًجد اًم تصق ًمت٠مُملم ُمٙمؼم٤مٓت ي( ر38;5سف ُمٌٚمغ ) ,

 سم٤مًمداظمٚم٦م-

ًٓ ًمت٠مُملم دوٓب طمٗمظ83>7سف ُمٌٚمغ ) , ُمٚمٗم٤مت ُمع يم٤موٟمؽم  ( ري٤م

 ًمٚمٛمريمز اًمّمحل سمروو٦م ؾمدير-

 :ُمٜمٝم٤م ظمرىأن اجلٛمٕمٞم٦م شم٘مقم سمجٝمقد أؿم٤مر إمم أو

ُمع اجلٝم٤مت اعمًئقًم٦م ًمتحديد  تًؾ ًمٚمٛمقشمك سم٤مًمتٜمًٞمؼٖماعم٤ًممه٦م ذم إٟمِم٤مء ُم ,

ًمتِمٞمٞمد  ٞم٦مٜمـمقدى اعم١مؾم٤ًمت اًمإطمًمتٕم٤مىمد ُمع صؽ ًمف وا اعمقىمع واؾمتخراج

طمد أ( ري٤مل= شمؼمع هب٤م 8333:) ٗمفٞممج٤مزم شمٙم٤مًمإاعمٌٜمك وُمروم٘م٤مشمف طمٞم٨م سمٚمغ 

 -لماعمحًٜم

ذًمؽ ًمتِمٙمٞمؾ لم واًمّم٤مئٛمػم ٓمٗمز ًمؼمٟم٤مُم٩م شمٞمواًمتجٝم دقمداشمقمم ُمٝم٤مم اإل ,

٩م ٤ٌمت وسمراُمقضمقمداد اًمإؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ُمع  ذاف ـمقالجل٤من اإل

٦م ُمـ صمطمٞم٨م ؾم٤مهؿ صمال، ن٠موومؼ ضمدول زُمٜمل هبذا اًمِمرؿم٤مد اًمتققمٞم٦م واإل
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اؾمتٗم٤مد  ة اًمٕمٞمد طمٞم٨مقري٤مل ُمع يمً 55433 ٦مٖم٤مًمٌاًم ُملم شمٙم٤مًمٞمٗمف٠ملم سمتٜماعمحً

 ٤م-( ؿمخًّم 3;نموع طمقازم )ُمـ اعم

هذه اًمٗمريْم٦م اًمتل ُمقهل٤م وم٤مقمٚمق ي ي١مد ـقزم ُمٝم٤مم اًمتٜمًٞمؼ حلٛمٚم٦م احل٩م عمشم ,

ًٓ 83>47)غ ظمػم سمٛمٌٚم  -( ري٤م

( وزٟم٦م وزقم٧م قمغم 583:3) ٦مًمٖمارع اًمروو٦م اًم٤ٌمشمقزيع زيم٤مة متقر ُمز ,

 -هةأ( 7>)

ُمّمٜمع ٛمقر اًمقاردة ُمـ تاًم شمقزيع ُمٙمرُم٦م ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم ُمـ ,

 -( أهة٤983م وزقم٧م قمغم )( ـمٜمً 53) ٦مٖماًم٤ٌمًم إطم٤ًمء

واًمت٘مدير حلٙمقُم٦م ظم٤مدم  اًمِمٙمر سمت٘مديؿ (ي٤مضراًمـ)سم٤مسمٓملم طمديثف ًمأواظمتتؿ 

آضمتامقمٞم٦م اًمتل شم٘مقم  وزارة اًمٕمٛمؾ واًمِمئقن ذمٚم٦م ثلم ممٗماًمنمي احلرُملم

، اعم٤مدي و٤موم٦م إمم اًمدقمؿ٤مإلسموشم٘مديؿ اعمِمقرة اًمٗمٜمٞم٦م  سمدقمؿ وُم١مازرة اجلٛمٕمٞم٦م

٤م مم٤م يم٤من ًمف إصمر ٤م أو ُمٕمٜمقيً ؾمقاء ُم٤مديً  يمام ؿمٙمر يمؾ ُمـ شمٙمرم سمدقمؿ اجلٛمٕمٞم٦م

إيراداهت٤م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م ذم  ٧مٖمطمٞم٨م سمٚم أداء رؾم٤مًمتٝم٤م وٟمٛمق وارداهت٤م اًمٓمٞم٥م ذم

ًٓ وسمٚم6977854ُمٌٚمغ )هـ إمم أن >473 قم٤مم ُمٍمووم٤مهت٤م ذم  ٧مٖم( ري٤م

-;>54836)اًمٗمؽمة ٟمٗمًٝم٤م  ًٓ  ( ري٤م
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 ايطًب١ املتفٛقنيتهطّ  ضٚض١ غسٜط ١خريٜ

 

ويمذا ، تٗمقىملماعمٙمريؿ اًمٓمٚم٦ٌم شمؾمدير طمٗمؾ  أىم٤مُم٧م اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م

ن آاحلٗمؾ سم٤مًم٘مر أوىمد سمد، ٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿطمو ٤ًمسم٘م٦م اًمث٘م٤مومٞم٦ماعماًمٗم٤مئزيـ ذم 

٤مه ٞمُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعم ٓملمسمسم٤مأسمـ حمٛمد  ًم٘مك إؾمت٤مذ قمٌداهللأ اًمٙمريؿ صمؿ

دارة اجلٛمٕمٞم٦م يمٚمٛم٦م إجمٚمس  ورئٞمسٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م عماًمّمحل سم٤م واًمٍمف

وشمٓمرق ًمدور اجلٛمٕمٞم٦م  سم٤محلْمقر وؿمٙمرهؿ قمغم شمنميٗمٝمؿ احلٗمؾ رطم٥م ومٞمٝم٤م

٦م سمٕمد ذًمؽ شمؿ ٤ٌمؾمعمٜما تٗمقىملم يمٚمٛم٦م هبذهعمطمد اًمٓمٚم٦ٌم اأأًم٘مك  جتٛمع صمؿعمذم ا

 واًمدروع اًمتذيم٤مري٦م- شمقزيع اجلقائز
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 اجلُع١ٝأبابطني ٜسعٛ يسعِ بطاَر 

 خري١ٜ ضٚض١ غسٜط تٓؿ٧ جل١ٓ ألصسقا٤ املطض٢ يف دالدٌ
 

سمروو٦م ؾمدير اضمتامقمف  دارة اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦مإقم٘مد جمٚمس 

ُمدير قم٤مم  سم٤مسمٓملمأإؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد  اًم٤ًمسمع سمرئ٤مؾم٦م

 ٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م ورئٞمسعماًمّمحل سم٤م ٞم٤مه واًمٍمفعمُمّمٚمح٦م ا

ذم هن٤مي٦م ، وقمْم٤مءإ دارة اجلٛمٕمٞم٦م وسمحْمقر يم٤مُمؾإجمٚمس 

اعمجٚمس ىمد  نإ سم٘مقًمف (٤مضرياًمـ)سم٤مسمٓملم ًمأ آضمتامع سح

ريمز اًمّمٞمٗمل عماًمٕمٛمؾ سم٤مؾمػم  اـمٚمع ذم سمداي٦م اضمتامقمف قمغم

 وُمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمذي اًمتقيؿ سم٤مًمتٕم٤مون سملم اجلٛمٕمٞم٦م سمٛمتقؾمٓم٦م ٘م٤مماعم

واًمري٤موٞم٦م  ٟمِمٓم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦مإ ٤م ُم٤مرؾمقاؿم٤مسمً  3; ؿم٤مرك ومٞمف طمقازم

 -ٓف ري٤ملآسمٚمٖم٧م ُمٞمزاٟمٞمتف طمقازم قمنمة  وسمٕمض احلرف اًمٞمدوي٦م وىمد

صم٤مٟمقي٦م  ريمز اًمّمٞمٗمل اًمذي شم٘مٞمٛمف اجلٛمٕمٞم٦م ذمعما اًمٕمٛمؾ ذم ػمؾمقمغم جٚمس عميمام اـمٚمع ا

ٟمِمٓم٦م إ ومٞمف ٤م ُم٤مرؾمقاؿم٤مسمً  3:ومٞمف طمقازم  وُمتقؾمٓم٦م ضمالضمؾ واًمذي ؿم٤مرك

٧م شمٙم٤مًمٞمٗمف ٖمواًم٤ًٌميم٦م وسمٚم ٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م واًمٙمٝمرسم٤مءعماًمدورات ذم ا ٚم٘مقا سمٕمضشماعمختٚمٗم٦م و

 -ٓف ري٤ملآ طمقازم ؾمٌٕم٦م

رايمز عما نمف قمغمأسمدى هوره قمغم ُم٤م ىمدُمف اعم جٚمس ىمدعمسم٤مسمٓملم أن اأو٤مف أو

ومراهمٝمؿ ومٞمام  وىم٤متأضم٤مزة ُمـ طمٗمظ ظمالل هذه اإل ىمدُمتف ًمٚمِم٤ٌمبُمـ ٟمج٤مطمٝم٤م وُم٤م 
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خمتٚمٗم٦م ومٞمام ُم٤مرؾمقه ُمـ ت واًمٗم٤مئدة وُم٤م يمًٌقه ُمـ ُمٝم٤مرايٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٗمع 

صمر ن ؿم٤مء اهلل سم٤مٕإقمٚمٞمٝمؿ  شمِمٌٕمقا سمف ُمـ قمٚمقم خمتٚمٗم٦م ؾمتٜمٕمٙمس هقاي٤مت وُم٤م

 -اًمٓمٞم٥م

ٕم٤مر خمٗمْم٦م ؾمأ جٚمس ىمد اؾمتٕمرضن اعمًمـ)اًمري٤مض( إ سم٤مسمٓملم ذم شمٍمحيفأو٤مف أو

 -ٓىمتٜم٤مئٝم٤م ٤مًمٌٕمض اًمٙمت٥م شمِمجٞمٕمً 

٤ًمضمد ذم عما طمدلم سمٕمض آطمتٞم٤مضم٤مت ُٕمقمغم شم٠م قاوم٘م٦معمٟمف مت٧م اأسم٤مسمٓملم أو٤مف أو

 -ن٠م٤مل هلذا اًمِميٓف رآ ضمالضمؾ وسف مخ٦ًم

واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م  ٤ًمضمد٤م ُمٜمف سمِم١مون اعمجٚمس اهتامُمً عما نإ (ي٤مضراًمـ)سم٤مسمٓملم ًمأوىم٤مل 

شمٙمقيـ جلٜم٦م ًمدراؾم٦م  جٚمسعمى اأوم٘مد ر لمًمٚمٛمّمٚمضم٤مهزة  ورقم٤ميتٝم٤م وهتٞمئتٝم٤م ًمتٙمقن

مم إورقم٤مي٦م ورومع شم٘م٤مريره٤م  ًمٞمف ُمـ قمٜم٤مي٦مإسمروو٦م ؾمدير وُم٤م حتت٤مج  ٤ًمضمدطمقال اعمأ

 -وًمقي٦ميمامهل٤م طم٥ًم ا٢ٕمًمت٘مقم سم اجلٛمٕمٞم٦م

طمقل  ا قمدةومٙم٤مرً أشمدارس ذم هن٤مي٦م اضمتامقمف  جٚمس ىمدعمن اأسم٤مسمٓملم أو٤مف أو

ُمقاهل٤م ًمٞمٙمقن أ امر سمٕمضثىم٤مُمتٝم٤م واؾمتإشمزُمع اجلٛمٕمٞم٦م  ؾ سمٕمض اعمِم٤مريع اًمتلٌُمًت٘م

قمْم٤مء أمم سمٕمض إطم٤مهل٤م أ وىمد واًمٕمٓم٤مءػم ّم٥م ذم ىمٜم٤مة اخلشم ا ُمـ اًمرواومد اًمتلراومدً 

 -جٚمس ُمـ ُمالطمٔم٤مت طمٞم٤مهل٤معما هاريٓؾمتٙمامل دراؾمتٝم٤م وُمالطمٔم٦م ُم٤م  اجلٛمٕمٞم٦م

ًٓ أ ن اجلٛمٕمٞم٦م سمحٛمد اهللًمـ)اًمري٤مض( إ  هن٤مي٦م طمديثفذمسم٤مسمٓملم أوىم٤مل  صمؿ قمٜم٤مي٦م  و

اجلٛمٕمٞم٦م سمخٓمك ػم شمًاخلػم واإلطم٤ًمن يـ وحمٌل قرًٞماعم ورقم٤مي٦م اًمدوًم٦م وسمدقمؿ

هٞم٥م أل ٜمٟمإو، يمٛمؾاًمقضمف إ جتٛمع قمغمعمٜمقـم٦م هب٤م ذم هذا اعماًمرؾم٤مًم٦م ا صم٤مسمت٦م ًمت١مدي

هذه اجلٛمٕمٞم٦م وُمثٞمالهت٤م سم٤مًمٗمٙمرة  سمٛمقاصٚم٦م دقمؿ (ي٤مضراًم)قمؼم ضمريدة  سم٤مجلٛمٞمع

 -رضمقة ُمٜمٝم٤معمهداف اطمتك حت٘مؼ إ ٕمٜمقيعم٤مزم واعمي اًمّم٤مئ٥م واًمدقمؿ اأواًمر اًمٜمػمة
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  عا١ْ ايعاّ ايسضاغٞ إصطف أ اجلُع١ٝ اخلري١ٜ بطٚض١ غسٜط تبس
 

سمرئ٤مؾم٦م رئٞمس ي اضمتامقمف اًمِمٝمر ؾمدير ٦مسمروو اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦مدارة إقم٘مد جمٚمس 

ٜمٓم٘م٦م عماًمّمحل سم٤م ٞم٤مه واًمٍمفعموُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م ا دارة اجلٛمٕمٞم٦مإجمٚمس 

 -سم٤مسمٓملمأ حمٛمد قمٌداهلل اًمنمىمٞم٦م إؾمت٤مذ

ن اعمجٚمس وسمٕمد اـمالقمف قمغم ٠مسم ( قم٘م٥م آضمتامعاًمري٤مض)ـسم٤مسمٓملم ًمأ وسح

ه ٕمض إسموُم٤م حتت٤مضمف  اجلديد ًمدرادا ًمٌدء اًمٕم٤مم اجلٜم٦م اًمزيم٤مة وٟمٔمرً  حمي

 ٚمغ وىمدرهٌجٚمس قمغم سف ُمعمواومؼ اشم٠مُملم ُمًتٚمزُم٤مت دراؾمٞم٦م خمتٚمٗم٦م وم٘مد  ُمـ

 -وشمًٕمامئ٦م ري٤مل ٤مًمٗمً أ( ُم٤مئ٦م ومخ٦ًم وصمامٟمقن 33>8;4)

ه إ طمدأيّم٤مل اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل عمٜمزل إ جٚمس واومؼ قمغمعمن ا٠مو٤مف سموأ

،  8983 ٌٚمغ وىمدرهسمٛماعمحت٤مضم٦م  ًٓ همذائٞم٦م  جٚمس قمغم شم٠مُملم ُمقادعمواومؼ ايمام ري٤م

 ري٤مل- 6833سمٛمٌٚمغ وىمدره  هطمدى إإل

دورات ُمٞم٤مه  ن اعمجٚمس اؾمتٕمرض ُم٤م حتت٤مضمفأ (اًمري٤مض)ـو٤مف ذم طمديثف ًمأو

ٓف آقمنمة  ٚمغٌجٚمس قمغم رصد ُمعموم٘مد واومؼ ا، صالحإو ٤ًمضمد ُمـ صٞم٤مٟم٦معما

ٓف ري٤مل آوىمدره صمالصم٦م ، يمام واومؼ اعمجٚمس قمغم سف ُمٌٚمغ رضٖمري٤مل هلذا اًم
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ٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل عمريمز اًمّمٞمٗمل سم٤معما ٤ًمسم٘م٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل ٟمٔمٛمٝم٤معمسمجقائز ا ٤ًممه٦مٛمًمٚم

 -ريؾمد سمحقـم٦م

ؾمٕمقد  ًجد اًمنمىمل اًمِمٞمخعمُم٤مم اإُملم قم٤مم اجلٛمٕمٞم٦م وأن أسم٤مسمٓملم أو٤مف أو

يٛمقًمف  يواًمذ ٤مب قمغم اًمزواجٌقم٤مٟم٦م اًمِمإُمنموع  جٚمس٤مٟم٤مت قمرض قمغم اعمٌاًمِم

ًمػ ري٤مل ُمع أ ٌٚمغ قمنميـيذم شم٘مديؿ ىمرض طمًـ  تٛمثؾعملم واٜمحًسمٕمض اعم

تزوج ُمع عمخٗمض أو سمدون ُم٘م٤مسمؾ طم٥ًم طم٤مضم٦م اٜمُم رٕمًسم شم٘مديؿ همروم٦م ٟمقم

 -قمغم اًمزواجاعم٘مٌؾ هي٦م يمريٛم٦م ًمٚمِم٤مب أطمٞم٤مة  شم٘مديؿ ُمقاد همذائٞم٦م ًمت٠مُملم

 فذاإنموع حت٧م عمن يٙمقن هذا اأجٚمس عمُملم اجلٛمٕمٞم٦م ُمـ اأوىمد ـمٚم٥م 

وٟٓمٓم٤ٌمىمف  ٤مبٌنموع ُمـ ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ًمٚمِماعما ٤م ي٘مدُمف هذعما وٟمٔمرً ، اجلٛمٕمٞم٦م

نموع قمغم أن عمهذا ا ذاف قمغم اإلغمجٚمس قمعمهداف اجلٛمٕمٞم٦م وم٘مد واومؼ اأُمع 

ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير سمٕمد ٤مىمل سمٚمدان سممم إسمروو٦م ؾمدير وُمـ صمؿ متتد ظمدُم٤مشمف  ذيٜمٗم

 -ظمرىأؼمقم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ٟمج٤مطمف وشمٚم٘مٞمف شم

آؾمتثامري٦م اًمتل شمٜمقي ِم٤مريع عماؾمتٕمرض سمٕمض ا جٚمسعماأن سم٤مسمٓملم أو٤مف أو

 -ٝم٤مٞمىمدام قمٚماجلٛمٕمٞم٦م اإل

إمم ضمٚم٦ًم اًم٧ٌم ومٞمٝم٤م  أرضمئُمٜمٝم٤م وىمد  ٤مدي٦مّمؿ دراؾم٦م اجلدوى آىمتوشم٤مسمع: شم

ىم٤مدُم٦م، يمام اؾمتٕمرض اعمجٚمس سمٕمض إومٙم٤مر طمقل شمٙمريؿ اًمٓمٚم٦ٌم اعمتٗمقىملم 

 ه٤ٌمبأوىمد اعمدارس سمٕمض ُمـ ظمٓم٤مسم٤مت سم٤معمٜمٓم٘م٦م وُم٤م ورد إمم اجلٛمٕمٞم٦م ُمـ 

رؾم٤مهل٤م إ تٗمقىملم ًمدهي٤م هقم٦معمؾمامء اًمٓمٚم٦ٌم امل شمرؾمؾ أدارس اًمتل عماعمجٚمس سم٤م

 -ىم٤مُم٦م احلٗمؾإطمتك يتؿ 
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 ٕ ايهطِٜ آحفظ١ ايكطسٜط تهطّ غخري١ٜ ضٚض١ 
ًٝا١ املتفٛقني بٚايطً  زضاغ

 

سمحْمقر أُمػم روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض وُمدير قم٤مم 

ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م رئٞمس جمٚمس إدارة اجلٛمٕمٞم٦م 

اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم وويمٞمؾ ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ 

اًمٗمروع اًمديمتقر قمكم اًمًٞمػ وقمدد ُمـ اعم١ًموًملم وأوًمٞم٤مء  ؾمٕمقد ًمِمئقن

إُمقر، أىم٤مُم٧م اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير طمٗماًل ًمتٙمريؿ اًمٓمٚم٦ٌم اعمتٗمقىملم 

واًمٗم٤مئزيـ ذم اعم٤ًمسم٘م٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ويمذا طمٗمٔم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذًمؽ ذم ىم٤مقم٦م ُمريمز 

 اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م-

قمٌداًمٕمزيز حمٛمد اعمخٞمٛمر، صمؿ أًم٘مك وىمد سمدأ احلٗمؾ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ رشمٚمف اًمِم٤مب 

رئٞمس جمٚمس إدارة اجلٛمٕمٞم٦م إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم يمٚمٛم٦م رطم٥م ومٞمٝم٤م 

سم٤محلْمقر وأيمد أن اجلٛمٕمٞم٦م حترص قمغم شمِمجٞمع اًمٓمالب اعمتٗمقىملم وطمٗمٔم٦م 

يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وقمغم شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمشء سمام يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ قمغم اعمجتٛمع سم٤مخلػم 

 واًمٗم٤مئدة-
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سمف وهق وىم٤مل إٟمٜم٤م ذم اجلٛمٕمٞم٦م ٟمٗمخر سمتٙمريؿ طمٗمٔم٦م يمت٤مب اهلل وهذا رء ٟمٕمتز 

اىمتٍم قمغم  ه اًمًٜم٦مذن طمٗمؾ اجلٛمٕمٞم٦م هأمم إؿم٤مر أو، طمدى ُمًئقًمٞم٤مت اجلٛمٕمٞم٦مإ

ذم اًمًٜمقات  روو٦م ؾمدير ًمٙمـ هذا اًمتٙمريؿ ؾمٞمِمٛمؾ شمٙمريؿ طمٗم٤مظ اًم٘مرآن ُمـ

 وو٦م ؾمدير-ر اعمِم٤مريم٦م ذم اعم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ظم٤مرج ُمديٜم٦م اًم٘م٤مدُم٦م يمؾ ُمـ يرهم٥م

ؿم٤مد ومٞمٝم٤م أيمٚمٛم٦م زُمالئف اًمٓمالب اعمتٗمقىملم  دقًم٘مك اًمِم٤مب قمٌداهلل ؾمٕمأسمٕمد ذًمؽ 

 ا٤م ًمٜم٤م ُمـ أضمؾ اًمتحّمٞمؾ وطم٤مومزً شمِمجٞمٕمً  هن٤م شمٕمتؼمإقة اجلٛمٕمٞم٦م وىم٤مل ٓمسمخ

 ف اًمِمٙمر واًمت٘مديرئ٦م قمـ زُمالسم٤مٞموٟم فٛمؾم٤م٤مد وىمدم سمٝمٜم٤م ًمٚمجد وآضمتئًمزُمال

 -اًمتٙمريؿ ؾمدير قمغم ًمٚمٛمًئقًملم ذم اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م

يع اجلقائز زقتدارة اجلٛمٕمٞم٦م سمإاًمروو٦م ورئٞمس جمٚمس  ُمػمأوسمٕمد ذًمؽ ىم٤مم 

 اعم٤ًمسم٘م٦م ذماًمٗم٤مئزون  قىملم ويمذاٗم٤مب اهلل واًمٓمالب اعمتتيم واًمدروع قمغم طمٗمٔمف

ُمٌٚمغ قمنمة آٓف  شمًٚمٞمؿ اًمِم٤مب قمٌداًمٕمزيز حمٛمد اعمخٞمٛمر طمٞم٨م شمؿ، اًمث٘م٤مومٞم٦م

 -اًمٙمريؿ نآاًم٘مراًمتل رصدهت٤م اجلٛمٕمٞم٦م حلٗمٔم٦م  زةئري٤مل وهل اجل٤م

ٕمزيز قمٌداًم ٤م إؾمت٤مذآضمتامقمٞم٦م سم٤مًمروو٦م ؾم٤مسم٘مً  يمام شمؿ شمٙمريؿ ُمدير ُمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م

 ذمو، اًمث٘م٤مومٞم٦م شمؿ شمٙمريؿ جلٜم٦م اعم٤ًمسم٘م٦م اجلٛمٕمٞم٦م يمام ف ُمعٟمهيع اهلدي٥م ًمتٕم٤مو

ف ٕماًمروو٦م ًمتِمجٞم ٤م ُٕمػم٤م شمذيم٤مريً جمٚمس اجلٛمٕمٞم٦م درقمً  هن٤مي٦م احلٗمؾ ىمدم رئٞمس

 ٞم٦م-ٟمِم٤مـم٤مت اجلٛمٕم وطمْمقره مجٞمع
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 ٖصٙ َؿاعطٟ ػاٙ اجلُع١ٝ!!
 

ًؽ قمٓم٤مء ٗمٜمسمشمٚمٛمس  نأٚم٩م ًمٚمّمدر وُم٘مر ًمٚمٕملم ثُم يمؿ هق

وَمآِت َذا ﴿ يٕمٛمٚمقن رضم٤مء ُم٤م قمٜمد اهلل اًم٘م٤مئؾ: اًمؼمرة اًمذيـ

ٌِٞمِؾ    ً ـَ اًم ِٙملَم َواسْم ًْ
ِ ُف َواعمْ ًمَِؽ اًْمُ٘مْرسَمٰك طَم٘م  ـَ  ظَمػْمٌ  َذٰ ِذي ٚم   ًم 

ِئَؽ   اهلل ِ َوضْمفَ  ُيِريُدونَ  ، اًمروم ;6ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقَن ﴾  َوُأوًَمٰ

ٌ ِف  واًمذيـ ُمـ صٗم٤مهتؿ: َٕم٤مَم قَمغَمٰ طُم ﴿َوُيْٓمِٕمُٛمقَن اًمٓم 

ٙمِٞمٜم٤ًم َوَيتِٞماًم َوَأؾِمػًما﴾ ًْ  وؿمٕم٤مرهؿ ذم ذًمؽ، ٟم٤ًمناإل ; ُِم

 َٓ اَم ُٟمْٓمِٕمُٛمُٙمْؿ ًمَِقضْمِف اهلل ِ  َٓ ؿُمُٙمقًرا )﴿إِٟم  ٜم٤َم >ُٟمِريُد ُِمٜمُٙمْؿ ضَمَزاًء َو سم  ( إِٟم ٤م َٟمَخ٤مُف ُِمـ ر 

ٌُقؾًم٤م ىَمْٛمَٓمِريًرا﴾ ٤مُهْؿ اإلٟم٤ًمن،  43,> َيْقًُم٤م قَم ًمَِؽ اًْمَٞمْقِم َوًَم٘م  ﴿وَمَقىَم٤مُهُؿ اهلل ُ َذ  َذٰ

وًرا ) ًة َوُهُ وا ضَمٜم ٦ًم َوطَمِريًرا )44َٟمْيَ  44,45(﴾ 45( َوضَمَزاُهؿ سماَِم َصؼَمُ

اهلل  ريرة ريضه قأسمقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام يرويف   اهللغمواًمذيـ قمٜمٝمؿ ىم٤مل ص ،ٟم٤ًمناإل

يم٤معمج٤مهد ذم  رُمٚم٦م واعمًٙملماًم٤ًمقمل قمغم إ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمف ىم٤مل صغمأقمٜمف 

 ؾ اهلل-ٌٞمؾم

وُمٜمٝم٤م  ا ظمػمة ُم٤ٌمريم٦م ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤مضمٝمقدً  ن هلؿأؿمؽ  هؾ اًمٕمٓم٤مء اًمؼمرة ٓأو

شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م »قمٜمقان حت٧م  345; سم٤مًمٕمدداًمٖمراء  (اجلزيرة)ُم٤م ؾمٓمرشمف ًمٜم٤م ضمريدة 

، شًمٚمٙمت٤مب دائام ٤مُمٕمرًو  اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير شم٘مٞمؿ , صدىم٤مء اعمرىٕ
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جمٚمس  رئٞمس ٓملمسمسم٤مأ دقمٌداهلل سمـ حمٛم اًمٕمٜمقان زف ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ وحت٧م هذا

شمٚمخّم٧م ذم ُمت٤مسمٕم٦م  ُم٤ٌمريم٦م ُمـ اًمثامر اخلػمي٦م واًمٞم٤مٟمٕم٦م دارة اجلٛمٕمٞم٦م يمقيم٦ٌم ظمػمةإ

ُمتقؾمٓم٦م اًمتقيؿ اًمّمٞمٗمٞملم  ُمتقؾمٓم٦م وصم٤مٟمقي٦م ضمالضمؾ وُمريمز ؾمػم اًمٕمٛمؾ ذم ُمريمز

ُمـ  وىم٧م يمؾ ؿم٤مب مهٞم٦م طمٗمظأقمغم  ُمٜمٝم٤م ٤مة طمرًص رىم٤مُمتٝمام اجلٛمٕمٞم٦م ُمِمٙمقاًمٚمذيـ أ

اهتامُم٤مت اجلٛمٕمٞم٦م  ضم٤مزة اًمدراؾمٞم٦م ومل يٖم٥م قمـاإل ٤مب ضمالضمؾ واًمتقيؿ ظماللٌؿم

ًمذا قمٛمدت  ء وسمٜم٤مت اعمٜمٓم٘م٦مسمٜم٤مأ روم٦م ًمدىٕمٟمنم اًمققمل واعم ه ذمرودو مهٞم٦م اًمٙمت٤مبأ

سمٌٞمقت  اجلديد واعمٗمٞمد واهتامم اجلٛمٕمٞم٦م ٟمِم٤مء ُمٕمرض يمت٤مب دائؿ يٕمرض ومٞمفإ ممإ

ضمالضمؾ وقمٜمدُم٤م  ًجد ذمسمت٠مُملم ُمًتٚمزُم٤مت ه٤مُم٦م عم  وم٘مد ىم٤مُم٧ماهلل يم٤من قمٔمٞماًم 

 ودائاًم  – اجلٛمٕمٞم٦م ٘مرُم – طمقال اعم٤ًمضمد ذم روو٦م ؾمديرأ ؿمٙمٚم٧م جلٜم٦م ًمدراؾم٦م

 ٤معمٜم٤مقماًمؼم ذم ممٚمٙمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م و اخلػمة وهمػمه٤م ُمـ مجٕمٞم٤متاجلٛمٕمٞم٦م  ا شمٌ٘مك هذهسمدً أو

طم٥م  دروب اًمٔمالم ويٌدده ورؾمقل ييضء اؾمالُمل اًمٕمزيز ُمِمٕمؾ ظمػم وٟمقرً اإل

ومتزيؾ  ٝمٛمقُملماعمُمـ اًم٘مٚم٥م شمدظمؾ ىمٚمقب  ٤م ًمٚم٘مٚمقب وسمًٛم٦م صدقوُمٗمت٤مطًم 

صدىم٤مء جلٜم٦م ٕشمِمٙمؾ هل هذه اجلٛمٕمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م  ومٝم٤م مهقُمٝمؿ وشمٙمِمػ همٛمقُمٝمؿ

 ًمًػمهت٤م اخلػمة- اًتِمٗمٞم٤مت اعمٜمٓم٘م٦م وذًمؽ اُمتدادً ٛمسم عمٜمقُملماعمرى ا

وٛمـ اًمًٚمًٚم٦م اًمذهٌٞم٦م اخلػمة هلذه اجلٛمٕمٞم٦م  هن٤م ضمٝمقد ـمٞم٦ٌم ُم٤ٌمريم٦م شم٠مشمكأطم٘م٤م 

اًمٕملم ُمـ  ىرأ رى صمامره٤م اًمٞم٤مٟمٕم٦مأل ٜمٟمأومراغ سمؾ  حتدث قمـ ذًمؽ ُمـأوًم٧ًم 

دة طمؼ اًمًٜمقي٦م وهذه ؿمٝم٤م وُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕمتل ًمت٘م٤مريره٤م ظمالل اًمقاىمع اعمٚمٛمقس

٤م مجٞمٕمً  وسمجٝمقد رضم٤مهل٤م اعمخٚمّملم حتٞم٦م هلؿ دقمؿ اعمحًٜملمسماجلٛمٕمٞم٦م ممثٚم٦م  هلذه

 -اًمدقمقات ُمٚم١مه٤م احل٥م ذم اهلل ُمع ظم٤مًمص

 وسمريم٤مشمف واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل -وحم٦ٌم ديمؾ وئ وذم اخلت٤مم ًمؽ قمزيزي اًم٘م٤مر
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 َطانع صٝف١ٝ يًؿباب غري١ٜ ضٚض١ غسٜط
 

صمالصم٦م  اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير اومتتح٧م

ذم روو٦م  ضم٤مزة وذًمؽصٞمٗمٞم٦م ظمالل اإلُمرايمز 

وىم٤مت أؿمٖمؾ  ؾمدير وضمالضمؾ ُم٤ًممه٦م ذم

وقمغم اعمجتٛمع سم٤مًمٜمٗمع  اًمٓمالب سمام يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ

يزاوًمقٟمف ُمـ ٟمِم٤مـم٤مت  ُم٤م واًمٗم٤مئدة ُمـ ظمالل

واضمتامقمٞم٦م وومٜمٞم٦م ودورات  ري٤موٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م

قمامهل٤م يقم أسمدأت  ٛمـ ٟمِم٤مـم٤مت هذه اعمرايمز اًمتلوؾمتٕم٘مد ُمتخّمّم٦م 

 -اًم٘م٤مدم ول٤مي٦م ؿمٝمر رسمٞمع إهنوشمًتٛمر طمتك  اًم٧ًٌم اعم٤ميض

سمروو٦م  ٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦مٜمول سمٛم٘مر ُمريمز اًمتإ ىمٞمؿ اعمريمز اًمّمٞمٗملأهذا وىمد 

 ىمٞمؿ اعمريمز اًمث٤مين سمٛم٘مرأآسمتدائٞم٦م سمٞمٜمام  اعمرطمٚم٦م بؾمدير وظمّمص ًمٓمال

ز ُم٤م اعمريمأ ،الب اعمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦مٓمًم ُمتقؾمٓم٦م وصم٤مٟمقي٦م روو٦م ؾمدير وهق

وىمد رصدت اجلٛمٕمٞم٦م  ي٦م ضمالضمؾقوصم٤مٟم ٦مٓمح ذم ُم٘مر ُمتقؾمتومتاوم٘مد ٨م اًمث٤مًم

 ٛمٕمٞم٦م ىمددارة اجلإويم٤من جمٚمس  اعمرايمز ًمػ ري٤مل ُمٞمزاٟمٞم٦م هلذهأُمٌٚمغ صمالصملم 
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ا سمرئ٤مؾم٦م رً ظماًمِمٝمري اًمذي قم٘مده ُم١م واومؼ قمغم اومتت٤مح هذه اعمرايمز ذم اضمتامقمف

سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م ورئٞمس جمٚمس  ًمّمحلا قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف ُمدير

 وىمد شمؿ ظمالل هذا آضمتامع، سمٓملمأسم٤ماجلٛمٕمٞم٦م إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد  إدارة

ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل سمٛمريمز هٞمئ٦م إ ققمٞم٦م واًمتقضمٞمفاعمقاوم٘م٦م قمغم دقمؿ ىمًؿ اًمت

ذـم٦م عم٤ًمقمدشمف ذم شم٠مُملم إ ًامئ٦م ري٤ملمخقمـ اعمٜمٙمر سمٛمٌٚمغ ؾمت٦م آٓف و

ُمٌٚمغ مخ٦ًم آٓف ري٤مل  ويمذًمؽ سف، واًمٜمنمات اعمٗمٞمدة ٤متٌواًمٙمتٞم

ًمت٠مُملم ُمقاد همذائٞم٦م  ًمٗمل ري٤ملأاًمِم٤ٌمب قمغم اًمزواج وسف  ُم٤ًمقمدة ٕطمد

هة قمغم أ٤مقمدة ًعم سف ُمٌٚمغ صمالصم٦م آٓف ري٤ملويمذا  هشملم حمت٤مضمتلمٕ

،  4463 سمٛمٌٚمغ اخلٓم٤مُم٦م عمًجد تضمٝم٤مز ُمٙمؼم صق شمرُمٞمؿ ُمٜمزهل٤م وشم٠مُملم ًٓ ري٤م

مخ٦ًم قمنم  يّم٤مل اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل ًمثالصم٦م ُمٜم٤مزل سمٛمٌٚمغيمام مت٧م اعمقاوم٘م٦م قمغم إ

اًمتٞم٤مر  آٓف ري٤مل ًمٙمؾ ُمٜمزل ُم٤ًمقمدة ذم شم٠مُملم مخ٦ًم عًمػ ري٤مل سمقاىمأ

 -٦م ومٞمٝم٤مٜمه اًم٘م٤مـماًمٙمٝمرسم٤مئل ًمأل

 ُمقوقع شمٜمٗمٞمذ ُمنموع ًمتٕم٘مٞمؿ وهمًٞمؾ دارة اجلٛمٕمٞم٦مإيمام اؾمتٕمرض جمٚمس 

شمقزيع سمرادات ُمٞم٤مه اًمنمب قمٜمد  وٟمٔم٤موم٦م ظمزاٟم٤مت ُمٞم٤مه اعم٤ًمضمد وُمنموع

قمْم٤مء أواـمٚمع ٞم٤مه، سمرادات ُم شمقضمد هب٤م ُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓوذم إ اعم٤ًمضمد

ٛمٕمٞم٦م اجل٘مٞمٛمف شماًمذي  باًمت٘مرير اعمٕمد قمـ اعمٕمرض اًمدائؿ ًمٚمٙمت٤م اعمجٚمس قمغم

ىم٤ٌمل يمٌػم وُم٤م إ اجلٛمٞمع ارشمٞم٤مطمٝمؿ عم٤م طمٔمل سمف اعمٕمرض ُمـ سمدىأيمؾ قم٤مم و
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ذم ذًمؽ  رهم٥ميوؾمٝمقًم٦م احلّمقل قمغم اًمٙمت٤مب عمـ  اعمٕمروم٦م طم٘م٘مف ُمـ ٟمنم

 -ىمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػأسم٠مين اًمًٌؾ و

سمِمٙمؾ ُمقؾمع سمٕمض اعمِم٤مريع  ن اعمجٚمس شمدارسأمم إو٤موم٦م ذا سم٤مإله

ًمٚمجٛمٕمٞم٦م وُمنموع قمٞم٤مدة  ىم٤مُم٦م ُمٌٜمكإقمغم اجلٛمٕمٞم٦م وُمٜمٝم٤م ُمنموع  اعمٓمروطم٦م

قمْم٤مء يمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ وشمداول إ وُمنموع ُمٙم٤مومح٦م اًمتدظملم وُمنموع اًمٕمٞمقن

سم٠مظمذه٤م ذم قملم آقمت٤ٌمر  اًمٜمٔمر طمقل شمٜمٗمٞمذ هذه اعمِم٤مريع وأوصقا وضمٝم٤مت

 -ووم٤مئدهت٤م ًمٚمٛمجتٛمعٕمهتٝم٤م 

رهؿ عمدير اًمتٕمٚمٞمؿ وشم٘مدي قمرب اجلٛمٞمع قمـ ؿمٙمرهؿأآضمتامع  وذم هن٤مي٦م

سمروو٦م ؾمدير قمغم  وُمدير ُمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م

 وُم٘مر اعمريمز- اجلٛمٕمٞم٦م ُمرايمز صٞمٗمٞم٦م ذم اعمدارس ىم٤مُم٦مُمقاوم٘متٝمام إل
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 اًمري٤مض صحٞمٗم٦م –قمٌداًمرمحـ اًمًٚمامن                                                                                                             

 

 
 خري١ٜ ضٚض١ غسٜط تصطف ًَٕٝٛ ضٜاٍ َػاعسات

 

سمرئ٤مؾم٦م ي سمروو٦م ؾمدير اضمتامقمف اًمِمٝمر دارة اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦مإقم٘مد جمٚمس 

واًمٍمف اًمّمحل  ٞم٤مهعمسم٤مسمٓملم ُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اأ إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد

سم٤مسمٓملم أآضمتامع ىم٤مل  وذم هن٤مي٦م ،دارة اجلٛمٕمٞم٦مإرئٞمس جمٚمس  ٘م٦م اًمنمىمٞم٦مٜمٓمسم٤معم

ختذ أضمدول إقمامل و درضم٦م قمغمعمُمقر اجٚمس ٟمٔمر ذم إاعم نـ)اًمري٤مض( إًم

 اًم٘مرارات اًمت٤مًمٞم٦م:

 جٚمس قمغم سف ُمٌٚمغعما وواومؼ آـمالع قمغم حمي جلٜم٦م اًمزيم٤مة ,

 -ا ًمدظمقل ومّمؾ اًمِمت٤مءٟمٔمرً أهة عم٤ًمقمدهت٤م  479ري٤مل ًمٞمِمٛمؾ  333>;4

 -يمٛم٤ًمقمدة قمالج إلطمدى إه ٓفآغ صمالصم٦م قاوم٘م٦م قمغم سف ُمٌٚمعما ,

ًمٗمرد وىمع قمٚمٞمف طم٤مدث  ًمػ ري٤مل يمٛم٤ًمقمدةأقمغم سف ُمٌٚمغ  قاوم٘م٦معما ,

 -ُمروري

 ُم٤ًمقمدة ًمِم٤مب قمغم اًمزواج- ٓف ري٤ملآ٦ًم قمغم سف ُمٌٚمغ مخ قاوم٘م٦معما ,

 ىم٤مُم٦م ُمٕمًٙمر اًمرسمٞمع ًمٚمِم٤ٌمب ظماللإقمغم  جٚمس واومؼعمسم٤مسمٓملم أن اأوأو٤مف 

طمقازم  سمٛمتقؾمٓم٦م وصم٤مٟمقي٦م روو٦م ؾمدير ًمٞمِم٤مرك ومٞمفضم٤مزة ٟمّمػ اًمٕم٤مم ًمٞم٘م٤مم إ
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هلذا  ٓف ري٤ملآ٘م٦م وشمؿ رصد ُمٌٚمغ ؾمت٦م ٓمٜماعم٤م ُمـ خمتٚمػ ُمدارس ؿم٤مسمً  483

 اعمنموع-

 ىم٤مُم٦مإٓف ري٤مل ُم٤ًممه٦م ذم آمخ٦ًم  جٚمس قمغم سف ُمٌٚمغعميمام واومؼ ا

 هدافأ٤م ُمـ وذًمؽ اٟمٓمالىمً  سم٤مخلٓم٤مُم٦م ًجد اجل٤مُمع اًم٘مديؿدورات ُمٞم٤مه عم

 -سمٞمقت اهلل واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م اجلٛمٕمٞم٦م ذم رقم٤مي٦م

اؾمتامرة  ن اعمجٚمس اـمٚمع قمغمأ (ي٤مضراًمـ)ًم سم٤مسمٓملم ذم طمديثفأو٤مف أو

طمد أوُم٤م شمؼمع سمف  ٜمٓم٘م٦معماًمٙمريؿ ًمٚمٜم٤مؿمئ٦م قمغم ُمًتقى ا ُمنموع ُم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مرآن

وىمد واومؼ ، ري٤مل ًمػأنموع شمٌٚمغ ُم٤مئ٦م عمضم٤مئزة هلذا ا حًٜملم ُمـ رصداعم

حًـ قمغم عمهلذا ا ؿمٙمره وشم٘مديرهنموع اًمٕمٔمٞمؿ ووضمف اعم جٚمس قمغم هذاعما

ًمٚمقزارة ًمٚمٛمقاوم٘م٦م  نموععمجٚمس سمرومع اؾمتامرة اعموص اأ شمؼمقمف اًمًخل وىمد

 -٤ًمسم٘م٦معما ىم٤مُم٦م هذهإل قمدادنقم٦م اإلسماجلٛمٕمٞم٦م  ووضمف أُملم ،قمٚمٞمٝم٤م

ُم٤م شمؿ ذم آؾمتٕمدادات اجل٤مري٦م  غمقم جٚمس اـمٚمععمن اأسم٤مسمٓملم أو٤مف أو

يمام  ًمٞمفإمم ُم٤م وصؾ إـمٛم٠من أد سم٤مجلٛمٕمٞم٦م وىم ًتديؿعمىم٤مُم٦م ُمٕمرض اًمٙمت٤مب اإل

جٚمس اعم اجلٛمٕمٞم٦م وىمد أوص ُم٤ٌمين خمٓمٓم٤مت جٚمس قمغم ُم٤م شمؿ طمٞم٤ملعماـمٚمع ا

 -سمتقصٞم٤مت ُمٝمٛم٦م طمقهل٤م

 سمت٘مديؿ اًمِمٙمر واًمت٘مدير حلٙمقُم٦م ظم٤مدمطمديثف ًمـ)اًمري٤مض( سم٤مسمٓملم واظمتتؿ أ

 ون١مممثٚم٦م ذم وزارة اًمٕمٛمؾ واًمِم , اهلل ٤مطمٗمٔمٝم ,اًمنميٗملم  لماحلرُم
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قاـمٜملم قمغم عمظمقة اًمٚمجٛمٕمٞم٦م وًمإل وُم١مازرهت٤م وشمقضمٝمٝم٤م آضمتامقمٞم٦م ًمدقمٛمٝم٤م

هذه  ٤مدي ًمت١مديعمو اإٔمٜمقي عماجلٛمٕمٞم٦م ؾمقاء سم٤مًمدقمؿ ا ًتٛمر هلذهاعم دقمٛمٝمؿ

 -ؽماسمطعمتامؾمؽ واجتٛمع اعمعما ٜم٤مط هب٤م ذم هذاعماجلٛمٕمٞم٤مت اًمدور ا

ِم٤مريع اًمتل يرى عمذم اىمؽماح ا سم٤مسمٓملم سم٤مجلٛمٞمع سمدقمؿ اجلٛمٕمٞم٦م ظم٤مص٦مأ ه٤مبأو

ن اجلٛمٕمٞم٦م ممثٚم٦م ذم جمٚمس ، وأسم٠مهن٤م ختدُمف وشم٘مدم اًمٜمٗمع واًمٗم٤مئدة ًمف قاـمـعما

 شمؿ آؾمتٕمداد ًمت٘مٌؾ أراءأقمغم  تٕم٤موٟم٦م ُمٕمٝم٤معمقمْم٤مء اًمٚمج٤من اأويم٤موم٦م  داراهت٤مإ

 -جتٛمع ُمـ طمقهل٤معموشمٜمٝمض سم٤م ٘مؽمطم٤مت اًمتل شمٕمزز ُمًػمهت٤معموا
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 082 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 صحٞمٗم٦م اًمٞمقم                                                                                         
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 اًمٞمقمصحٞمٗم٦م  ,قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                                                             

 هـ4747.:.45                                                                               
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 اًمٞمقمصحٞمٗم٦م  ,قمٌداهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمداُمغ                                                          

 هـ4747.:.49                                                                              
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 اًمٞمقمصحٞمٗم٦م  ,ومٞمح٤من اًمدقمج٤مين                                                                       

 هـ4747.:.54                                                                                     
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 بطعا١ٜ َسٜط اجلاَع١
 ن١ًٝ ايعُاض٠ تٓظِ حًك١ زضاغ١ٝ عٔ ضٚض١ غسٜط ايكسمي١

 

ُمدير  ينحٓم٤م٘ماًم اًمديمتقر حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمرقم٤مي٦م ُمٕم٤مزم

واًمتخٓمٞمط طمٚم٘م٦م دراؾمٞم٦م  رةاماجل٤مُمٕم٦م شمٜمٔمؿ يمٚمٞم٦م اًمٕم

ُمنموع )ان ٜمققم ٧ماًم٘مديٛم٦م وحت قمـ روو٦م ؾمدير

 56يقم إرسمٕم٤مء  وذًمؽ ذم (روو٦م ؾمدير إطمٞم٤مء سمٚمدة

 -م7>>4ر ييٜم٤م 8اعمقاومؼ هـ 4747 رضم٥م

ط اًمديمتقر قمٌداًمٕمزيز مج٤مل ٞمخٓمتواًم ٕم٤مدة قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمٕمامرةؾمح ووأو

ُمٞم٦م قٝم٤مت احلٙمجلا هذه احلٚم٘م٦م اًمٕمديد ُمـ ِم٤مرك ذميسم٠مٟمف ؾمقف  اًم٤ًمقم٤ميت

 ٔصم٤مر سمقزارةادارة إٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م وعمٜمسم٤م لاًمّمح ُمثؾ ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف

 ُمـ اعمٗمٙمريـ واعمٝمتٛملم سم٤معمٜمٓم٘م٦م- وقمدًدادير ؾم٦م وٚمدي٦م روسم٤مرف وٕماعم

قمغم ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م قي تحيٚم٘م٦م ُمٕمرض ظم٤مص يّم٤مطم٥م هذه احل وؾمقف

اعم٤ميض  اًمٕم٤مم ٜمٓم٘م٦م ذمعمُمـ اًمٙمٚمٞم٦م هلذه ا لقمٚمٛم ىم٤مم هب٤م ومريؼ لاعمٞمداٟمٞم٦م اًمت

٦م ؾمدير واظمت٤مروا ُمقوقع رو مم ُمِم٤مريع اًمٓمالب اًمذيـإو٤موم٦م سم٤مإل

اًمٕم٤مم  اًمتّمٛمٞمؿ ذم ه٤متقؾمتقدياطمد أ قمٚمٞمٝم٤م يمٛمنموع ذم ظحلٗم٤ماو يره٤مقوشمٓم

 -اًم٘مديٛم٦م ظم٤مص قمـ روو٦م ؾمديرذم همراشمقُمٕمرض ومقك ٤م هٜم٤ميًْم ، أاعم٤ميض
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 شم٠مشمك ُمـ اهتامُم٤مت اًمٙمٚمٞم٦مه احلٚم٘م٦م هذ وأووح ؾمٕم٤مدة قمٛمٞمد اًمٙمٚمٞم٦م سم٠من

اًمًٌؾ ٤مد إجيٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م و٤مرخيتاًم اعمٜم٤مـمؼ ٔم٦م قمغمومخدُم٦م اعمجتٛمع واعمح٤مسم

 -واًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمتٓمقيره٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اًمٚمٞم٤مزم ويمٞمؾ اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمِم١مون  زهرؾمٛمػم قر تؾمٕم٤مدة اًمديم ٤مووح أيًْم أو

ىم٤مم سم٤مًمدراؾم٦م  ياًمذ وُمٜمًؼ احلٚم٘م٦م اًمدراؾمٞم٦م وقمْمق ومريؼ اًمٕمٛمؾ يم٤مديٛمٞم٦مإ

 وحتٚمٞمؾ ضمراء اعمًح اعمٞمداينإ ىمد شمريمزت ذم اعمٞمداٟمٞم٦م سم٠من هذه اًمدراؾم٦م

وحتديد ، اعمٙمقن ًمٚمٌٚمدة يناًمٕمٛمرا اًمّمٗم٤مت اعم٤مدي٦م واًمٌٍمي٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمًٞم٩م

ُمـ ظمالل ٟمت٤مئ٩م  طمٞم٤مئٝم٤م وآرشم٘م٤مء هب٤ماًمٌٚمدة وسمٛمٞمزاهت٤م اجلٞمدة ٕ ُمٙم٤مٟمٞم٤متإ

 اًمٕم٤مُم٦مي صمؿ ووع ومٙمرة اًمتّمٛمٞمؿ احلي اًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمالت اًم٤ًمسم٘م٦م

سمقرىم٦م قمٚمٛمٞم٦م طمقل هذا  طمٞم٤مء وؾمقف يِم٤مرك ؾمٕم٤مدشمفًمٚمٌٚمدة وظمٓمط إ

 -اعمقوقع

 

 

 

 

 

 



        

 088 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 اًمنمقصحٞمٗم٦م  ,قمزُمل أمحد ظمٚمٞمؾ                                                                 

 هـ4747.;.;4                                                        
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 091 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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 اًمري٤مضصحٞمٗم٦م  ,قمٌداًمرمحـ اًمًٚمامن                                                              

 هـ4749.;.46                                                                           
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 اًمري٤مضصحٞمٗم٦م  ,قمٌداًمرمحـ اًمًٚمامن                                                               
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 جل١ٓ َٔ داَع١ املًو فٝصٌ
 يسضاغ١ ايعُاض٠ ٚاألثاض يف ضٚض١ غسٜط

 

ومٞمّمؾ سم٤مًمنمىمٞم٦م اعمٚمؽ يمٚمٞم٦م اًمٕمامرة واًمتخٓمٞمط سمج٤مُمٕم٦م  شم٘مقم جلٜم٦م ُمـ خمتيص

 -صم٤مر اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م٤م سمزي٤مرة ًمروو٦م ؾمدير ًمدراؾم٦م اًمٕمامرة وإطم٤مًمٞمً 

 صم٤مرسمروو٦م ؾمدير وإ ًمٚمٛمديٜم٦م اًم٘مديٛم٦م وىمد ؿمٛمٚم٧م اجلقًم٦م زي٤مرة ُمٞمداٟمٞم٦م

 ٦مئيزيد قمـ صمالصمام ٟمِم٤مئف ُم٤مإقمغم  ُميض اًمذي اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م وُمٜمٝم٤م ؾمد اًمًٌٕملم

صم٤مر واًم٤ًمطم٤مت وإ اًم٘مديٛم٦م ٤ًمضمدي٤مرة اعمزويمذًمؽ ، ٤ممخًقن قم٤مُمً و

 -اعمختٚمٗم٦م

٦م وضمالضمؾ واًمٕمٓم٤مر واجلٜمقسمٞم٦م واًمداظمٚم يمام ىم٤مُم٧م اًمٚمجٜم٦م سمزي٤مرة ىمرى احلقـم٦م

 -واحلّمقن واًمتقيؿ

 إؾمت٤مذ سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م لواًمٍمف اًمّمح ووح ُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مهأو

ُمـ  ومٞمّمؾاعمٚمؽ ومريؼ اًمٕمٛمؾ اًمت٤مسمع جل٤مُمٕم٦م  ن ُم٤م ي٘مقم سمفأسم٤مسمٓملم أقمٌداهلل 

 ُمديٜم٦م اًمروو٦م وسم٘مٞم٦م ًمت٤مريخ اًمٕمامرة ذم ٤مصم٤مر اعمٜمٓم٘م٦م ؾمٞمٙمقن ُمرضمٕمً دراؾم٦م ٕ

 -اعمدن سمٛمٜمٓم٘م٦م ٟمجد
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 أمحد اًمٖم٤مٟمؿ وومٝمد اًمٗمٝمد                                                                                                                          

 صحٞمٗم٦م اجلزيرة                                                                                                
 

ايتاضخي١ٝ عٔ داَع١ املًو فٝصٌ تػتضٝف ايّٝٛ ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ 
 )َؿطٚع إحٝا٤ ضٚض١ غسٜط ايكسمي١(

 

اًم٘محٓم٤مين شمٜمٔمؿ  قر حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمدتسمحْمقر ُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمديم

قم اًمثالصم٤مء ٟمدوة حت٧م ٞمص٤ٌمح اًمومٞمّمؾ واًمتخٓمٞمط سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ  ةيمٚمٞم٦م اًمٕمامر

ىم٤مقم٦م اعمح٤مضات اًمٕم٤مُم٦م سمٛمٌٜمك  وذًمؽ سمٛم٘مر)روو٦م ؾمدير اًم٘مديٛم٦م(، قمٜمقان 

 -ط سمٛم٘مر اجل٤مُمٕم٦م سم٤مًمدُم٤ممٞمًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمامرة واًمتخٓم عسماًمت٤م زماحل٤مؾم٥م أ

اجل٤مُمٕم٦م ظمالل اًمٕم٤مم  وٛمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل شمٜمٔمٛمٝم٤م ةاًمٜمدو هذهيت ٠موشم

 -اًمدراد احل٤مزم

 
 اًمديمتقر حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مينإؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم و
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 اًم٤ًمقم٤ميت واًمتخٓمٞمط اًمديمتقر قمٌداًمٕمزيز مج٤مل رةامووح قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمٕمأو

روو٦م ؾمدير  احلٙمقُمٞم٦م ؾمتِم٤مرك ذم احلٚم٘م٦م ُمـ سمٚمدي٦م ن اًمٕمديد ُمـ اجلٝم٤مت٠مسم

يّم٤مطم٥م احلٚم٘م٦م  اعمٗمٙمريـ واعمٝمتٛملم سم٤معمٜمٓم٘م٦م وؾمقف ٥م قمدد ُمـٟممم ضم٤مإ

هب٤م ومريؼ قمٚمٛمل  ل ىم٤ممتٞم٦م اًمٟمداٞمقمغم ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اعم ُمٕمرض ظم٤مص حيتقي

اًمٓمالب اًمذيـ  يعمم ُمِم٤مرإو٤موم٦م إذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض  ٘م٦مٓمُمـ اًمٙمٚمٞم٦م هلذه اعمٜم

قمٚمٞمٝم٤م  ٤م واعمح٤مومٔم٦مهؾمدير اًم٘مديٛم٦م وشمٓمقير اظمت٤مروا ُمقوقع روو٦م

قمرض  ٥مٟممم ضم٤مإ اًمٕم٤مم اعم٤ميض ذماًمتّمٛمٞمؿ  ديقه٤متتقؾماطمد أيمٛمنموع ذم 

 -ؾمدير اًم٘مديٛم٦م ظم٤مص قمـ روو٦م ومقشمقهمراذم

ًمٙمٚمٞم٦م سمخدُم٦م ا ُم٤متامتهذه احلٚم٘م٦م شم٠ميت وٛمـ اه نإٚمٞم٦م ٙموىم٤مل قمٛمٞمد اًم

ٚمٛمٞم٦م ٕمًمًٌؾ اًما جي٤مدإٜم٤مـمؼ اًمت٤مرخيٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م وعما اعمجتٛمع واعمح٤مومٔم٦م قمغم

 -واًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمتٓمقيره٤م

 يم٤مديٛمٞم٦م وُمٜمًؼ٦م ًمٚمِمئقن إٞمًمٙمٚما يمٞمؾوؿم٤مر اًمديمتقر ؾمٛمػم زهر اًمٚمٞم٤مزم وأ

 ن هذهأمم إًمذي ىم٤مم سم٤مًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م ا حلٚم٘م٦م اًمدراؾمٞم٦م وقمْمق ومريؼ اًمٕمٛمؾا

 ٗم٤مت اعم٤مدي٦معمٞمداين وحتٚمٞمؾ اًمّما اعمًحقمغم إطمٞم٤مء شمريمزت  ًمدراؾم٦م ىمدا

 ُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمٌٚمدةإٙمقٟم٦م ًمٚمٌٚمدة وحتديد عما اًمٌٍمي٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمًٞم٩م اًمٕمٛمراين

ـ ظمالل ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م ُم طمٞم٤مئٝم٤م وآرشم٘م٤مء هب٤مزاهت٤م اجلٞمدة إلٞمممو

يي اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌٚمدة احل ًم٤ًمسم٘م٦م صمؿ ووع ومٙمرة اًمتّمٛمٞمؿا واًمتحٚمٞمالت
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سم٤مسمٓملم ُمدير قم٤مم قمٌداهلل أؾمقف ي٘مقم يمؾ ُمـ إؾمت٤مذ وطمٞم٤مء ط إٓموظم

اعمٝمٜمدس رضم٥م قمكم و اًمٍمف اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦مو ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه

 احلٚم٘م٦م- ٌداهلل اًمًٕمقد سمت٘مديؿ ورىم٦م قمٛمؾ ذم هذهقم اخلٚمػ واًمديمتقر

صمؿ يمٚمٛم٦م قمٛمٞمد سمتالوة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ  اًمٜمدوة حومتت٤مؾمٞم٘م٤مم طمٗمؾ ظمٓم٤مِب ٓو

ومم ُمـ احلٚم٘م٦م إ ٚم٦ًمقمامل اجلأ أاحلٚم٘م٦م سمٕمد ذًمؽ شمٌدُمٜمًؼ اًمٙمٚمٞم٦م ومٙمٚمٛم٦م 

 -اًمٕمامرة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سمرئ٤مؾم٦م رئٞمس ىمًؿ

ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف  ٤مسمٓملم ُمدير قم٤ممأسمحمٛمد قمٌداهلل سمـ  صمؿ يٚم٘مل إؾمت٤مذ

روو٦م ؾمدير حم٤مضة قمـ روو٦م  سمٜم٤مء ُمديٜم٦مأطمد أٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م وٜمسم٤معماًمّمحل 

 -شم٤مرخيٝم٤م ،هت٤م٠مٟمِم ،اًم٘مديٛم٦م ؾمدير

 

 إًم٘م٤مء يمٚمٛمتفإؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم ظمالل  
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ٜم٤مزل روو٦م اًمتٙمقيـ اًمٕمٛمراين عم صمؿ حم٤مضة قمـ رضٕمومتت٤مح اعما يكم ذًمؽ

حم٤مضة ، وٙمريؿ وم٤موؾقمٌداًم يٚم٘مٞمٝم٤م ـم٤مًم٥م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ؾمدير

اًمروو٦م اًم٘مديٛم٦م ًمٚمٛمٕمٞمد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  ٤م سمٛم٤ٌمينٝمـمامٟمأاًمتٙمقيٜم٤مت اًمزظمرومٞم٦م و قمـ

 -هللقمٓم٤ما قمكم

 

اًم٤ًمقم٦م  وذم ،ٜم٤مىمِم٦م ُمٗمتقطم٦مسمٛمهذه احلٚم٘م٦م  ومم ُمـصمؿ ختتتؿ اجلٚم٦ًم إ

اجلٛمٕمٞم٦م  اجلٚم٦ًم اًمث٤مٟمٞم٦م سمرئ٤مؾم٦م رئٞمس ومرع قماملأاًمقاطمدة سمٕمد اًمٔمٝمر شمٌدأ 

رضم٥م قمكم  سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م طمٞم٨م ؾمٞمٚم٘مك اعمٝمٜمدس اًمًٕمقدي٦م ًمٕمٚمقم اًمٕمٛمران

اًمديرة  صمػمه٤م قمغم٠مروو٦م ؾمدير احلديث٦م وشم ظمٚمػ حم٤مضة قمـ خمٓمط

 -اًم٘مديٛم٦م

ًمٚمديمتقر  ٤مءه٤م وشمٓمقيره٤مٞمطمأروو٦م ؾمدير اًم٘مديٛم٦م  قمـ ظمرىأحم٤مضة  ٝم٤ميٚمٞم 

روو٦م ؾمدير  طمٞم٤مءحم٤مضة قمـ اعمِم٤مريع اعم٘مؽمطم٦م ٕ ؾمٛمػم حمٛمقد اًمٚمٞم٤مزم صمؿ

 صمؿ وديع قمًكميقس قريقس ُمرطمٚم٦م اًمٌٙم٤مًم اًم٘مديٛم٦م وشمٓمقيره٤م ًمٚمٓم٤مًم٥م

 اًمدرقمٞم٦مذم دارة أصم٤مر إاًمٓمٞمٜمٞم٦م ودمرسم٦م  حم٤مضة قمـ قمٛمٚمٞم٦م شمرُمٞمؿ اعم٤ٌمين

وختتتؿ ضمٚم٤ًمت هذه احلٚم٘م٦م ، اًمًٕمقدقمٌداهلل قر تاًمديم اًم٘مديٛم٦م يٚم٘مٞمٝم٤م

 ُمٗمتقطم٦م ُمع احلْمقر- سمٛمٜم٤مىمِم٦م
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 ؟طَٜاشا تعطف عٔ ضٚض١ غس
 

 سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ سم٤مًمدُم٤مم واًمتخٓمٞمط قمدت يمٚمٞم٦م اًمٕمامرةأ٤مؾم٦ٌم ٜموهبذه اعم

 روو٦مإن  سمٛم٘مدُم٦م شم٘مقل اًم٘مديٛم٦م طمٞم٤مء سمٚمدة روو٦م ؾمديرأ٤م قمـ ُمنموقمً 

قمغم سمٕمد ُم٤مئ٦م وؾمٌٕملم ( اًم٘مّمٞمؿ – ؾمدير – اًمري٤مض)٘مع قمغم ـمريؼ شمؾمدير 

٦م شم٘مع قمغم وادي ٜمقمغم ُمديأ ؼمتوشمٕم، ٤م ؿمامل همرب اًمري٤مضريًٌ ٘مشم ؽميمٞمٚمقُم

اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م ُمـ اًمقاىمٕم٦م قمغم ؾمدير طمٞم٨م شم٠ميت سمٕمده٤م سم٘مٞم٦م ُمدن ؾمدير 

يمثر ُمـ أشمْمؿ  ىمدم ُمدن شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اًمتلأؿمٝمر وأُمـ وهل ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير 

 ؾمتلم سمٚمدة وىمري٦م-

  يْمؿينراٛماعمديٜم٦م ذات ٟمًٞم٩م قم بٜمقاًم٘مديٛم٦م اًمقاىمٕم٦م ضم وروو٦م ؾمدير

 وشمتخٚمٚمف ؿمٌٙم٦م، شمتج٤موز اًمدوريـ واًمتل ٓ  اًمٓمٞمٜمٞم٦م اعمتْم٤مُم٦ميناًمٕمديد ُمـ اعم٤ٌم

 ٚمدة ُمـ ضمٝم٦م اًمنمق واًمٖمربٌحيٞمط سم٤مًم يمام، ُمـ اًمٓمرق اًمْمٞم٘م٦م واعمتٕمرضم٦م

طمٞم٨م يم٤من اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ ، ؿمج٤مر اًمٜمخٞمؾأقب طم٘مقل وُمزارع ٜمواجل

رض اًمروو٦م ُمـ وومرة أ ٛمتع سمفتا عم٤م شمقمامل اًمزراقم٦م ٟمٔمرً أشمزاول  اًمًٙم٤من

سمٛمٞم٤مه اًمًٞمقل اهل٤مدرة يٖمذهي٤م اًمذي يم٤من ( اًمٗم٘مل)وادي ؾمدير  سم٤مر وُمٞم٤مهأ

ًمػ اًمٌٚمدة ُمـ ٠موشمت ٤م ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤منٝمسمٜمخٞمٚمٝم٤م وزروقماؿمتٝمرت وًمذًمؽ 

وؾمط اًمٌٚمدة اعمريمز  اًمقاىمع ذم، واحلزيؿ، واحلزم، اعمٜمزًم٦م ٤مء هلٞمطمأالصم٦م صم

دان ٞمويْمؿ اعم، يم٤مٟم٧م شمٕمرض ومٞمف ُمٕمٔمؿ اًمًٚمع واعمقار ٤م طمٞم٨ماًمتج٤مري هل
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ٞمزان اعم حمؾ، وىمد هتدم ُمٜمٝم٤م ضمزء يمٌػم، اًم٘مديٛم٦م ُم٤مرةاإلٜمك ٌٞمف ُمٌٟم٤مضمقمغم 

 مم ضم٤مُمع اًمٌٚمدةإو٤موم٦م طمٌقب وهمػمه سم٤مإل قزن ومٞمف اًمًٚمع ُمـشمطمٞم٨م يم٤مٟم٧م 

، اجلٛمٕم٦م الةصزاًم٧م شم٘م٤مم ومٞمف  اعمًٚمح٦م وٓ ٤م سم٤مخلرؾم٤مٟم٦مثً ه طمديءقمٞمد سمٜم٤مأاًمذي 

 ٦مُمنموم مهٝم٤م ُمًجدأُم٤ًمضمد ـمٞمٜمٞم٦م صٖمػمة ُمـ  يمام يقضمد ذم اًمٌٚمدة قمدة

 وُمع طمريم٦م اًمٜمٝمْم٦م، ُمػم شمريمل اعم٤ميضًمأل يٕمقد ُمًجدمم إو٤موم٦م اًم٘مديؿ سم٤مإل

 ق اًمًٙم٤مين وم٘مد هجرٛمُمٕمدل اًمٜموازدي٤مد  ح٤مء اًمٌالدأٟماًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ذم 

 طمٞم٤مءأ٤م ُمٜمٝم٤م ذم يًٌ قمديدة وؾمٙمٜمقا ىمر ه٤مزم اًمٌٚمدة اًم٘مديٛم٦م ُمٜمذ ؾمٜمقاتإ

 -احلديث٦م ضمديدة خمٓمٓم٦م يمقٟم٧م روو٦م ؾمدير

 

  



       

   210 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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 ايسع٠ٛ حل١ًُ ايسنتٛضا٠ َٔ أبٓا٥ٗا

 جل١ٓ تطٜٛط ٚػٌُٝ ضٚض١ غسٜط تعكس ادتُاًعا اخلُٝؼ
 

سمدقمقة ُمـ ُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م 

ئٞمس جلٜم٦م شمٓمقير ودمٛمٞمؾ ُمريمز روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد ور

ُمـ  ةأسم٤مسمٓملم يٕم٘مد قمٍم يقم اخلٛمٞمس اًم٘م٤مدم اضمتامع حلٛمٚم٦م ؿمٝم٤مدة اًمديمتقرا

أسمٜم٤مء روو٦م ؾمدير وذًمؽ عمٜم٤مىمِم٦م ورىم٦م اًمٕمٛمؾ اعم٘مدُم٦م ُمـ رئٞمس اًمٚمجٜم٦م واسمـ 

ُمـ روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمتل شمْمٛمٜم٧م اًمٙمثػم 

آىمؽماطم٤مت عم٤م خيدم روو٦م ؾمدير وؾمٞمحي آضمتامع ُمٕم٤مزم ُمدير ضم٤مُمٕم٦م 

اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمديمتقر يقؾمػ اجلٜمدان وقمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمٕمامرة اًمديمتقر ؾمٛمػم 

 زهر اًمٚمٞم٤مزم-

 إن اًمدوًم٦م  : ىم٤مل إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملمش اجلزيرة»وذم شمٍميح ًمـ

ير اعمدن واًم٘مرى وأن طمريّم٦م قمغم يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف شمٓمق ,طمٗمٔمٝم٤م اهلل  ,

شمقاضمد ُمثؾ هذه اًمٜمخ٦ٌم ُمـ إؾم٤مشمذة ذم خمتٚمػ اًمتخّمّم٤مت ؾمقف يٕمٓمل 
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دقماًم ىمقًي٤م ًمقوع شمّمقر ًمتٓمٚمٕم٤مت جلٜم٦م شمٓمقير ودمٛمٞمؾ روو٦م ؾمدير وإجي٤مد 

 ٟمقع ُمـ آًمت٘م٤مء ٟمحق حت٘مٞمؼ ظمدُم٤مت عمديٜم٦م روو٦م ؾمدير يمؾ طم٥ًم ُمقىمٕمف-

ًمري٤مض قم٤مصٛم٦م وأو٤مف أن هذا آضمتامع ي٠ميت ذم وىم٧م شمزاُمـ ُمع يمقن ا

اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمرِب واًمِمٛمقًمٞم٦م جلٛمٞمع اعمدن واًم٘مرى اًمت٤مسمٕم٦م عمٜمٓم٘م٦م 

 اًمري٤مض-

وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم هٜم٠م أسم٤مسمٓملم ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ 

ٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( قمغم هذا اإلٟمج٤مز اعمتٛمٞمز اًمذي عم اقمٌداًمٕمزيز )قمٜمدُم٤م يم٤من أُمػمً 

 دوم٦م-دومٕمٜم٤م ًمتٌٜمل ُمثؾ هذه إٟمِمٓم٦م اهل٤م

وأووح رئٞمس جلٜم٦م شمٓمقير ودمٛمٞمؾ روو٦م ؾمدير آىمؽماطم٤مت اًمتل 

ؾمٞمٕمروٝم٤م ذم اضمتامقمف ُمع محٚم٦م ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ُمـ أسمٜم٤مء اًمروو٦م طمٞم٨م ىم٤مل 

إٟمٜمل أقمددت سمٕمض اعمالطمٔم٤مت وآىمؽماطم٤مت واًمتل ُمـ أمهٝم٤م دراؾم٦م ٟم٘مؾ 

 ُمٞم٤مه ُمـ احلامدة إمم ىمرى ؾمدير قم٤مُم٦م سمحٞم٨م شمٙمقن رديًٗم٤م ذم طم٤مًم٦م ٟم٘مص ُمٞم٤مه

اًمزراقم٦م ويمذًمؽ ُمٞم٤مه اًمنمب سمٕمد قمٛمؾ اًمتٜم٘مٞم٦م اًمالزُم٦م هل٤م ويمذا دراؾم٦م ومٙمرة 

إٟمِم٤مء ُمٜمتدى ًمٙم٤ٌمر اًمًـ جيتٛمٕمقن ومٞمف ُمع شم٘مديؿ اخلدُم٦م هلؿ واؾمتٖمالل ؾمد 

اًمًٌٕملم سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمٌٚمدي٦م وشمٜمٔمٞمٗمف وقمٛمؾ اؾمؽماطم٤مت وإٟم٤مرة ومٞمف طمتك 

ًمتٜمٔمٞمػ وادي  يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف وقمٛمؾ محٚم٦م ٕسمٜم٤مء اعمدارس ذم يمؾ ومؽمة

اًمروو٦م وذًمؽ سمٕمد اًمتٜمًٞمؼ ُمع إدارة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمح٤مومٔم٦م وُمديري اعمدارس 
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ويمذًمؽ دراؾم٦م إٟمِم٤مء ىمري٦م ؿمٕمٌٞم٦م ي٤ًمهؿ ومٞمٝم٤م إه٤مزم وأصح٤مب اعمٝمـ 

سمحٞم٨م شمٙمقن ذم احلزم أو قمغم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم ودراؾم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م إٟمِم٤مء مجٕمٞم٦م 

اح ودراؾم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٕم٤موٟمٞم٦م ؾمقاء أهمذي٦م أو ُمِم٤مريع اؾمتثامري٦م يمّم٤مًم٦م أومر

ختّمٞمص أرض زراقمٞم٦م وشم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم ىمٓمع ُم٤ًمطم٦م اًم٘مٓمٕم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 

ُمؽم وشمقزيٕمٝم٤م قمغم اعمقاـمٜملم وومؼ ٟمٔم٤مم يٕمد ًمذًمؽ سمحٞم٨م  8333إمم  5333

شم١مضمر هذه اًم٘مٓمع سمًٕمر رُمزي يٙمٗمل ًمتٖمٓمٞم٦م ظمدُم٤مت هذه آؾمؽماطم٤مت ُمـ 

 ُم٤مء ويمٝمرسم٤مء وأؾمٗمٚم٧م-

٤مم ؾمقاء ذم ُمدظمؾ اًمروو٦م ذم إرض سم٤مإلو٤موم٦م إمم دراؾم٦م إٟمِم٤مء ُمٜمتجع قم

اًمٗمْم٤مء اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمٌٚمدي٦م أو ذم ُمقىمع آظمر ُمٜم٤مؾم٥م وهذا اعمٜمتجع ي٠مظمذ 

ـم٤مسمع اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد ويٕمٓمل احلري٦م ًمألهة ويٙمقن ؿم٤مُماًل خلدُم٤مت 

اًمتِمجػم وأُم٤ميمـ اًمٓمٌخ واعمالقم٥م ودورات اعمٞم٤مه وي٠مظمذ ـم٤مسمع اًمتالل أو 

٤مء سمٞم٧م ًمٚمْمٞم٤موم٦م خيّمص ًمٚمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت اعمرشمٗمٕم٤مت أيًْم٤م ؾمٞمتؿ دراؾم٦م إٟمِم

وإقمٞم٤مد ودراؾم٦م اؾمتٖمالل وادي اًمروو٦م سمتِمجػمه سم٤مٕؿمج٤مر اًمتل شمتحٛمؾ 

ٟم٘مص اعمٞم٤مه وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٞم٤مه أصمٜم٤مء ُمقؾمؿ إُمٓم٤مر وختزيٜمٝم٤م سمًد اًمروو٦م، 

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمح٨م قمدد ُمـ إُمقر اًمتل حتت٤مضمٝم٤م روو٦م ؾمدير ُمـ 

  ُم٤م ًمف قمالىم٦م سمٜمتٞمج٦م اًمروو٦م وشمٓمقيره٤م- اعمّم٤مًمح احلٙمقُمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت أو
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 عضٛض ز. اجلٓسإ ٚٚنٌٝ املعاضف يآلثاض ٚز. املعًٝٞ

 ادتُاًعاجل١ٓ تطٜٛط ٚػٌُٝ ضٚض١ غسٜط عكست 
 

سمدقمقة ُمـ ُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م رئٞمس جلٜم٦م 

شمٓمقير ودمٛمٞمؾ روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم قم٘مدت جلٜم٦م شمٓمقير 

ودمٛمٞمؾ اًمروو٦م قمٍم أول أُمس اخلٛمٞمس اضمتامقًم٤م هل٤م ذم ُمٜمزل قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

زم ُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمديمتقر أسم٤مسمٓملم سمروو٦م ؾمدير، وذًمؽ سمحْمقر ُمٕم٤م

اًمديمتقر ؾمٕمد  واعمت٤مطمػ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلٜمدان وويمٞمؾ وزارة اعمٕم٤مرف ًممصم٤مر

اًمراؿمد وُمدير قم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض اًمديمتقر قمٌداهلل اعمٕمٞمكم وأيمثر ُمـ 

 -ُمـ أسمٜم٤مء روو٦م ؾمدير ةقمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقرا احل٤مصٚملمصمالصملم أؾمت٤مًذا ُمـ 

ويم٤من ذم اؾمت٘م٤ٌمل اًمْمٞمقف ًمدى وصقهلؿ إمم ُمٜمزل أسم٤مسمٓملم رئٞمس ُمريمز روو٦م  

ؾمدير قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض وص٤مطم٥م اًمدقمقة إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، وسمٕمد 

أن شمٜم٤مول اجلٛمٞمع ـمٕم٤مم اًمٖمداء اًمذي أىم٤مُمف أسم٤مسمٓملم شمٙمرياًم هلؿ وأدوا صالة اًمٕمٍم 

اًمٚمجٜم٦م قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم يمٚمٛم٦م سمدأ آضمتامع سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمؿ أًم٘مك رئٞمس 

رطم٥م ومٞمٝم٤م سم٤محلْمقر وؿمٙمرهؿ قمغم شمٚمٌٞم٦م دقمقشمف سمحْمقر هذا آضمتامع، صمؿ 

 -هداف اًمٚمجٜم٦م وورىم٦م اًمٕمٛمؾ اعم٘مدُم٦محتدث قمـ أ
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سمٕمد ذًمؽ أًم٘مك ُمٕم٤مزم ُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمديمتقر يقؾمػ اجلٜمدان يمٚمٛم٦م 

داهلل أسم٤مسمٓملم واًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م دقمقشمف أؿم٤مد ومٞمٝم٤م هبذه اًم٤ٌمدرة اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م إؾمت٤مذ قمٌ

م إلىم٤مُم٦م ٟمدوة قمـ روو٦م ؾمدير مت٧م ذم رطم٤مب 8>>4ًمٓمٚم٦ٌم ُمـ اجل٤مُمٕم٦م قم٤مم 

اجل٤مُمٕم٦م، ىمدُم٧م ظمالهل٤م دراؾم٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م ظمرضم٧م ومٞمٝم٤م سمٜمت٤مئ٩م ضمٞمدة ؾمقاء ُمـ 

ٟم٤مطمٞم٦م احلٗم٤مظ قمغم اًمؽماث اعمقضمقد أو ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إومٙم٤مر اعمٕمامري٦م واًمتخٓمٞمط 

 اًمٗمرص اعمت٤مطم٦م ذم اعمديٜم٦م اًم٘مديٛم٦م أو أصم٤مر اعمقضمقدة-اًمًٚمٞمؿ، ويمذًمؽ اؾمتٖمالل 

وىم٤مل إن شمٌٜمل اجل٤مُمٕم٦م ًمقوع اًمتّم٤مُمٞمؿ اًمالزُم٦م ًمٚمتٓمقير اًمٕمٛمراين واُمتداده 

ويمذًمؽ شمّمٛمٞمؿ اًمًقق اًمِمٕمٌل واؾمؽماطم٦م ؾمد اًمًٌٕملم اًمذي ُم٣م قمغم إٟمِم٤مئف 

 ؾمٜم٦م ؾمقف ي٤ًمقمد يمثػًما ذم شمٜمٗمٞمذ هذه اًمتٓمٚمٕم٤مت- 683ُم٤م يزيد قمـ 

 

 ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾسمحْمقر ُم١ًموزم  روو٦م ؾمدير دات اًمديمتقراة ُمـ أسمٜم٤مءمحٚم٦م ؿمٝم٤م
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سمٕمد ذًمؽ قمرض يمؾ ُمِم٤مرك ذم آضمتامع ُم٤م ًمديف ُمـ آراء واىمؽماطم٤مت يمٗمٞمٚم٦م 

اؾمتٕمداد اًمقزارة سم٢مٟمِم٤مء  اًمراؿمدسمتٓمقر روو٦م ؾمدير طمٞم٨م أسمدى اًمديمتقر ؾمٕمد 

ُمتحػ أصمري ذم روو٦م ؾمدير يٕمٜمك سم٤مٔصم٤مر ذم اًمروو٦م واؿمؽمط وضمقد أرض 

 ظم٤مص٦م سمذًمؽ-

وذم هذا اًمّمدد ىم٤مل رئٞمس سمٚمدي٦م روو٦م ؾمدير اعمٝمٜمدس ؾمٕمقد اًمْم٤موي إن 

 إرض ُمقضمقدة واًمٌٚمدي٦م قمغم اؾمتٕمداد ًمتًٚمٞمٛمٝم٤م ذم أهع وىم٧م-

ديمتقر قمٌداهلل اعمٕمٞمكم اؾمتٕمداده يمام قمرض ُمدير قم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض اًم

 سم٤مومتت٤مح ٟم٤مدي ًمٚمح٤مؾم٥م أزم ذم روو٦م ؾمدير ودقمٛمف شم٘مٜمًٞم٤م وسمنمًي٤م-

وُمـ ضم٤مٟمٌف أيمد رئٞمس سمٚمدي٦م اًمروو٦م شمرؾمٞم٦م قمٛمؾ دراؾم٦م ًمٚمٍمف اًمّمحل 

سم٤مًمروو٦م قمغم إطمدى اعمٙم٤مشم٥م آؾمتِم٤مري٦م، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمدد ُمـ أراء 

 ديٜم٦م-وإومٙم٤مر اًمتل ـمرطمٝم٤م احلْمقر ًمتٓمقير اعم

 

 شاجلزيرة»ُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ يتحدث ًمـ

ىم٤مل ُمٕم٤مزم ُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمديمتقر ش اجلزيرة»وذم شمٍميح ظم٤مص ًمـ

يقؾمػ اجلٜمدان إن ُمِم٤مريم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم هذا اًمٜمِم٤مط ضم٤مء سمدقمقة ُمـ إؾمت٤مذ 

قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم طمٞم٨م إن ُمـ أهداف اجل٤مُمٕم٦م هق ظمدُم٦م اعمجتٛمع وهذه اعمِم٤مريم٦م 

 ذًمؽ- ضمزء ُمـ

وأيمد أن اجل٤مُمٕم٦م سمٙم٤موم٦م يمٚمٞم٤مهت٤م ٓ شمتقاٟمك ذم دقمؿ أي ضمٝمقد ظمػمي٦م ٕٟمٜم٤م يمام ٟمٕمٚمؿ 

 أن اعم٤ٌمدرات اًمِمخّمٞم٦م ُمدقمقُم٦م دائاًم ُمـ طمٙمقُمتٜم٤م اًمرؿمٞمدة-
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وأو٤مف أن اجل٤مُمٕم٦م ٓ ختن أي رء ُمـ ضمراء إقمداد اًمدراؾم٤مت اًمالزُم٦م ٕن 

٦م اًمٕمامرة واًمتخٓمٞمط هذه اًمدراؾم٤مت قم٤ٌمرة قمـ ُمِم٤مريع ي٘مدُمٝم٤م أسمٜم٤مؤٟم٤م ـمٚم٦ٌم يمٚمٞم

ًمٚمتخرج طمٞم٨م خيت٤مر اًمٓم٤مًم٥م ُمنموقًم٤م ًمف قمالىم٦م سم٤مًمٌٞمئ٦م أو اًمتحًلم أو همػممه٤م 

وي٘مدُمف ًمٚمتخرج ورء ضمٞمد أٓ شمتٙمرر اًمدراؾم٤مت قمـ ُمٜم٤مـمؼ ُمدروؾم٦م، واجل٤مُمٕم٦م 

يًٕمده٤م أن شمتٚمٛمس سمٕمض اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمتل حتت٤مج إمم دراؾم٤مت وًمديٜم٤م قمدة 

اًمنمىمٞم٦م ودراؾم٤مت قمـ روو٦م ؾمدير يمام دراؾم٤مت قمـ اعمٜم٤مـمؼ إصمري٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م 

 ؾمٌؼ أن ىمدُم٧م يمٚمٞم٦م اًمزراقم٦م دراؾم٦م قمـ طم٤مئؾ-

 

 
 ُمع ُمٕم٤مزم اًمديمتقر يقؾمػ اجلٜمدان )ُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ(
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 شاجلزيرة»أسم٤مسمٓملم ًمـ

ُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م ش اجلزيرة»* يمام حتدث ًمـ

أسم٤مسمٓملم طمقل هذا آضمتامع اًمذي شمٌٜم٤مه اًمنمىمٞم٦م ورئٞمس اًمٚمجٜم٦م إؾمت٤مذ قمٌداهلل 

ُمـ أضمؾ اًمٜمٝمقض سمروو٦م ؾمدير طمٞم٨م ىم٤مل إن جلٜم٦م اًمتٓمقير واًمتجٛمٞمؾ سم٤مًمروو٦م 

اٟمٓمالىًم٤م ُمـ واضمٌٝم٤م وسم٤مًمذات سمٕمد أن أصٌح٧م اًمري٤مض قم٤مصٛم٦م اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٕم٤ممل 

اًمٕمرِب ومٙم٤من ًمزاًُم٤م هذا اًمتقاصؾ سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمروو٦م إطمدى اعمدن اًمت٤مسمٕم٦م 

أٟمف يم٤من ًمألوراق اعم٘مدُم٦م ُمـ اًمديم٤مشمرة اعمِم٤مريملم إصمر اًمٓمٞم٥م ًمٚمري٤مض، ُم١ميمًدا 

دم٤مه حتديد ُم٤ًمر جلٜم٦م اًمتٓمقير وومؼ دراؾم٤مت ص٤مدرة ُمـ أؿمخ٤مص هلؿ أمهٞمتٝمؿ 

وصم٘م٤مومتٝمؿ ظمّمقًص٤م آؾمتٗم٤مدة ُمـ ظمدُم٤مت )اإلٟمؽمٟم٧م( وووع اًمروو٦م ذم هذا 

ٜم٤مؾم٦ٌم وووع اًمؼمٟم٤مُم٩م أو إومٙم٤مر اعمٓمروطم٦م دم٤مه اُمتداد اعمديٜم٦م وإجي٤مد إؾمقاق اعم

اًمتّمقر ًمٚمٗمؽمة اًم٘م٤مدُم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمقىمع اًمروو٦م اعمتٛمٞمز ويٛمٙمـ إجي٤مد 

 آرشم٤ٌمط اعمتقاصؾ دم٤مه اخلدُم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمروو٦م-
 

 وأؿم٤مر أسم٤مسمٓملم إمم أن مجٞمع آىمؽماطم٤مت اعم٘مدُم٦م ؾمقف شمٚم٘مك آهتامم-

ُمٙمٛماًل عم٤م شم٘مقم سمف واظمتتؿ شمٍمحيف سم٘مقًمف إن ُمثؾ هذه اًمٚم٘م٤مءات شمٕمتؼم ضمزًء 

طمٙمقُمتٜم٤م اًمرؿمٞمدة سم٘مٞم٤مدة ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق وزم قمٝمده وؾمٛمق اًمٜم٤مئ٥م 

اًمث٤مين وشمٜمٗمٞمًذا ًمتٓمٚمٕم٤مت ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز 

)قمٜمدُم٤م يم٤من أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( اًمذي يٕمٛمؾ ضم٤مهًدا ًمتح٘مٞمؼ أقمغم اعمًتقي٤مت 

ٛم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو اعمدن واًم٘مرى اًمت٤مسمٕم٦م عمٜمٓم٘م٦م ؾمقاء ذم ري٤موٜم٤م اًمٕمزيزة قم٤مص

 اًمري٤مض-
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وأيمد أن هذا اًمٚم٘م٤مء ي٠ميت اٟمٓمالىًم٤م ُمـ شم٠مصٞمؾ دور اعمقاـمـ ؾمقاء سمٕمٚمٛمف أو ُم٤مًمف أو 

 سمجٝمده ٕضمؾ حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م-

 
 إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم ظمالل إًم٘م٤مء يمٚمٛمتف

 
 

 
 )ُمدير اًمتٕمٚمٞمؿ سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( ,اهللرمحف ,اًمديمتقر قمٌداهلل اعمٕمٞمكم 
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 واعمت٤مطمػ(مصم٤مر وزارة اعمٕم٤مرف ًم ويمٞمؾ) اًمديمتقر ؾمٕمد اًمراؿمد 
 

 رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير ,رمحف اهلل,قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض  اًمِمٞمخ
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 ضم٤مٟم٥م ُمـ طمْمقر جلٜم٦م شمٓمقير ودمٛمٞمؾ روو٦م ؾمدير

 

 
 ضم٤مٟم٥م ُمـ طمْمقر جلٜم٦م شمٓمقير ودمٛمٞمؾ روو٦م ؾمدير
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ًمٕمامرة واًمتخٓمٞمط ايمٚمٞم٦م قر ؾمٛمػم زهر اًمٚمٞم٤مزم )رئٞمس ىمًؿ واًمديمت ومٝمد سمـ حمٛمد اعم٤ميض إؾمت٤مذ

  اًمديمتقر قمثامن اًمٕمٛمرو( سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ
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 صحٞمٗم٦م اًمري٤مض ,سم٘مٚمؿ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                                                           

 هـ9.4755.:5                                                                                       

 

 داَع١ غسٜط ايصٓاع١ٝ

 

يمؾ ذًمؽ ُمـ أضمؾ  ،ُمقاوم٘م٦م يمريٛم٦م سم٢مٟمِم٤مء صمالث ضم٤مُمٕم٤مت ذم سمالدٟم٤م اًمٕمزيزة

آرشم٘م٤مء سمقـمٜمٜم٤م اًمٖم٤مزم وشم٘مدير ُمـ اًم٘مٞم٤مدة اًم٤ًمُمٞم٦م سم٠ممهٞم٦م اًمٕمٚمؿ واٟمتِم٤مره ًم٘مد 

أصمٚم٩م صدروٟم٤م هذا اخلؼم ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ُم٘مدار أمهٞمتف واٟمٓمالىًم٤م ُمـ هذه اًمٜمٔمرة 

وطمٞم٨م إن ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير واًمتل شمِمٛمؾ  ,طمٗمٔمٝمؿ اهلل  ,اًمِم٤مُمٚم٦م ًمقٓة إُمر 

٤م ُمـ اعم٘مقُم٤مت وإمهٞم٦م إلٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمديد ُمـ اعمدن واًم٘مرى واهلجر هل

ظم٤مص٦م سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م وم٘مد أوردت هذه اعم٘مقُم٤مت وإمهٞم٦م طم٥ًم إوًمقي٤مت 

 اًمت٤مًمٞم٦م:

إن ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير سمتٕمدد ُمدهن٤م وىمراه٤م واهلجر اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م وُم٤ًمطمتٝم٤م اًمتل 

أًمػ يمٞمٚمقُمؽم ُمرسمع وشمٕمداد ؾمٙم٤مهن٤م اعمتزايد سمحٙمؿ اًمٜمٝمْم٦م  733شم٘م٤مرب 

 الدٟم٤م-اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ذم سم

وٕن هٜم٤مك أقمداًدا ه٤مئٚم٦م ُمـ ظمرجيل اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م وه١مٓء حيت٤مج ُمـ 

يًت٘مٓمٌٝمؿ ًمٞمٙمقٟمقا راومًدا عمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وٕن ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير سمحٙمؿ 

ُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم اعمٜم٤مؾم٥م وشمقؾمٓمٝم٤م ُم٤م سملم اًمري٤مض واًم٘مّمٞمؿ جيٕمٚمٝم٤م طمٚم٘م٦م 
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ُمثؾ هذه  وصؾ ًمٌ٘مٞم٦م اعمح٤مومٔم٤مت واًمتل هل ذم أُمس احل٤مضم٦م إمم إٟمِم٤مء

اجل٤مُمٕم٦م وذم ذًمؽ ومقائد قمديدة أمهٝم٤م ختٗمٞمػ اًمْمٖمط اعمتزايد واًمذي شمقاضمٝمف 

ضم٤مُمٕمت٤م اعمٚمؽ ؾمٕمقد وضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ذم ىمٌقل 

 اًمٓمالب-

هذا إمم ضم٤مٟم٥م شمقومر إرايض اعمٜم٤مؾم٦ٌم واًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ووىمققمٝم٤م قمغم 

 وسم٘مٞم٦م ُمدن اعمٛمٚمٙم٦م-اخلٓمقط اًمنيٕم٦م اًمقاصٚم٦م ُم٤م سملم اًمري٤مض واًم٘مّمٞمؿ 

إن إٟمِم٤مء ُمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمتل شمٕمتؼم ُمـ أيمؼم اعمدن اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم 

اعمٛمٚمٙم٦م واًمتل شم٘مدر ُم٤ًمطمتٝم٤م سمامئتل ُمٚمٞمقن ُمؽم ُمرسمع ىمد ظمٓمط هل٤م سمحٞم٨م 

شمٜم٘مؾ اًمٕم٥مء اًمّمٜم٤مقمل واًمٙمث٤موم٦م اًمًٙم٤مٟمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م ُمـ قم٤مصٛمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م 

 إمم هذه اعمديٜم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمْمخٛم٦م-

اًمؽميمٞمز اًمّمٜم٤مقمل عمختٚمػ اًمّمٜم٤مقم٤مت ؾمقف يٙمقن ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، سمؾ إن 

وًمـ يت٠ميت أن شم١مدي دوره٤م اعمٓمٚمقب إٓ سمقضمقد اعم٘مقُم٤مت اًمٌنمي٦م اعمدرسم٦م 

واعم١مهٚم٦م، ًمذا وم٢من إٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ؾمقف حتؾ اًمٙمثػم ُمـ 

اطمتٞم٤مج هذه اعمٜمٓم٘م٦م وسم٘مٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ اعمٛمٚمٙم٦م ويًٝمؾ ُمـ ذًمؽ وضمقد إقمداد 

ٚم٦م ُمـ أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م واًمذيـ هؿ ذم أُمس احل٤مضم٦م ًمٚمٌ٘م٤مء ذم سمٚمداهنؿ مم٤م اهل٤مئ
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خيٗمػ ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وذم طم٤مًم٦م أن يقفمػ أٟم٤مس ُمـ ظم٤مرج هذه 

 اعمٜمٓم٘م٦م وُم٤م يٚمزم شمًٌٕم٤م ًمذًمؽ ُمـ ُمّم٤مريػ ٟم٘مؾ وإؾمٙم٤من-

إن إجي٤مد هذه اجل٤مُمٕم٦م وذم هذا اعمٙم٤من ؾمقف يقضمد ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م 

أٟمح٤مء اعمٛمٚمٙم٦م وُمٕمٚمقم أن اؾمت٘مٓم٤مب اًمٕمديد ُمـ وؾمقف ختدم ؾم٤مئر 

اًمتخّمّم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ؾمقف يٙمقن صمروة قمٚمٛمٞم٦م ه٤مُم٦م ختدم اًم٘مٓم٤مقم٤مت 

اعمختٚمٗم٦م ويٜمِم٠م قمٜمٝم٤م ُمرايمز قمٚمٛمٞم٦م وسمحثٞم٦م شمٗمٞمد اًمقـمـ وهذا إظمػم وهق 

اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ٟمحـ ذم أُمس احل٤مضم٦م إًمٞمف وؾمقف شمزداد أمهٞمتف سمقضمقد 

ذا يٕمزز أمهٞم٦م وضمقد ُمثؾ هذه اعمرايمز اعمّم٤مٟمع اعمختٚمٗم٦م ذم صٜم٤مقم٤مهت٤م وه

 اًمٌحثٞم٦م واعمٕم٤مهد اًمّمٜم٤مقمٞم٦م-

ٓ ؿمؽ أن اخت٤مذ ُمثؾ هذه اخلٓمقة سمحٞم٨م شمٙمقن اجل٤مُمٕم٦م ُمريمًزا قمٚمٛمًٞم٤م 

ُمتٙم٤مُماًل جلٛمٞمع اًمتخّمّم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م ؾمقف يٙمقن ُمثاًل حيتذى سمف 

 ذم اعمِم٤مريع اًمّمحٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م إظمرى وسمحٞم٨م ٓ يٙمقن اًمؽميمٞمز قمغم اعمدن

اًمٙمؼمى وهق ُم٤م ٟمحـ سمح٤مضم٦م إًمٞمف وٓ ؿمؽ أن ذم ذًمؽ وم٤مئدة ًمتٜمٛمٞم٦م وشمٓمقير 

اعمدن اًمّمٖمػمة وختٗمٞمػ اًمٙمث٤موم٦م اًمًٙم٤مٟمٞم٦م واحلريم٦م اعمروري٦م قمـ اعمدن اًمٙمؼمى 

 إمم ضم٤مٟم٥م آؾمت٘مرار اًمٜمٗمز واًمٕم٤مئكم ٕسمٜم٤مء هذه اعمٜمٓم٘م٦م-

إن ُم٤م أذت إًمٞمف ُمـ ُم٘مقُم٤مت وُم٤م يتٓمٚمع إًمٞمف أه٤مزم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير 

٤مومٔم٤مت اعمج٤مورة واًمٜمٔمرة اًمث٤مىم٦ٌم ًمقزم اًمٕمٝمد إُملم ذم إٟمِم٤مء اجل٤مُمٕم٤مت واعمح
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سمحٞم٨م شمِمٛمؾ مجٞمع اعمح٤مومٔم٤مت جيٕمٚمٜم٤م ٟمت٘مدم هبذا اًمٓمٚم٥م وإيمامل ومرطم٦م أه٤مزم 

 ؾمدير سمج٤مُمٕمتٝمؿ اعم٠مُمقًم٦م- 

 طم٘مؼ اهلل اعم٤ًمقمل عم٤م ومٞمف ظمػم اًمقـمـ-

 واهلل اعمقومؼ-
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 حهَٛتٓا ايطؾٝس٠ ٚتًب١ٝ ضغبات املٛاطٓني

ويًتٛمر اًمٕمٓم٤مء ذم فمؾ طمٙمقُم٦م ُمقٓي ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق وزم 

قمٝمده إُملم وؾمٛمق اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين وًمٞمِمٛمؾ هذه اعمرة إٟمِم٤مء قمدد ُمـ يمٚمٞم٤مت 

 اًمٌٜم٤مت سم٤معمٛمٚمٙم٦م وُمـ وٛمـ هذه اًمٙمٚمٞم٤مت يمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مت سمحقـم٦م ؾمدير- 

ٌٞم٦م وٓ ؿمؽ أن هذا اًمت٘مدير واًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم ُمـ وٓة إُمر ٟم٤مؿمئ ُمـ شمٚم

رهم٦ٌم اعمقاـمٜملم ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ وًمتًٝمٞمؾ أُمقر اًمدراؾم٦م 

قمغم سمٜم٤مشمٜم٤م وًمٞمٙمـ ىمري٤ٌمت ُمـ ُمقاىمع ؾمٙمٜمٝمـ، وٓ ؿمؽ أن آسمتٝم٤مج 

واًمٗمرطم٦م ىمد ؿمٛمٚم٧م مجٞمع وٓة إُمر ًمٌٜم٤مشمٜم٤م وىمد أزال ذًمؽ قمًٌئ٤م يمٌػًما ُمـ 

٤مء اًمًٗمر ٟم٤مطمٞم٦م إيمامل دراؾمتٝمـ وشمٚم٘مٞمٝمـ اًمٕمٚمؿ ذم ُمقاىمع اعمدن دون قمٜم

وآهمؽماب واعمِم٘م٦م اًمتل يالىمٞمٝم٤م أسم٤مء ٕضمؾ إيمامل اًمدراؾم٦م، وهل ومرص٦م 

صمٛمٞمٜم٦م عمزيد ُمـ اًمٕمٚمؿ وآرشم٘م٤مء سمٛمًتقى اًمٗمت٤مة اًمًٕمقدي٦م ًمٜمٞمؾ اًمدرضم٤مت 

اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م، ويٕمٚمؿ اجلٛمٞمع أمهٞم٦م شمٜمٛمٞم٦م ُمقاه٥م سمٜم٤مشمٜم٤م ومٝمـ 

ؽمسمٞم٦م احلًٜم٦م اًمتل شمِمٛمٚمٝم٤م أُمٝم٤مت اعمًت٘مٌؾ وهـ سم٢مذن اهلل اعمقضمٝم٤مت ذم اًم

 اًمرقم٤مي٦م واًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م واعمٌٜمٞم٦م قمغم أصقل قمٚمٛمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م- 
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ووضمقد هذه اًمٙمٚمٞم٦م ذم ُمديٜم٦م طمقـم٦م ؾمدير ٓ ؿمؽ ؾمقف شم٘مدم ظمدُم٤مت 

شمِمٛمؾ مجٞمع اعمدن اعمج٤مورة وؾمقف شمٙمقن ذات شم٠مصمػم سم٤مًمغ ذم اؾمت٘مٓم٤مب 

وشمٕم٤ممم صمؿ ًمٚمٛم٘م٤مم اًم٤ًمُمل اعمتٕمٚمامت وشمٞمًػم أُمقر اًمتٕمٚمٞمؿ، اًمِمٙمر هلل ؾمٌح٤مٟمف 

واًمذي حيرص دائاًم وأسمًدا قمغم ٟمنم اًمٕمٚمؿ وشمًٝمٞمؾ اًمقصقل إًمٞمف، وٟمدقمق 

 اًمٕمزيز اًمٙمريؿ أن جيٕمؾ ذم هذه اهل٦ٌم اعمٚمٙمٞم٦م اخلػم وأن يٜمٗمع هب٤م سمٜم٤مشمٜم٤م- 

 

 واهلل اعمقومؼ
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 قسّ ي٘ ض٥ٝؼ ايٓازٟ ايعض١ٜٛ ايؿطف١ٝ

 ايبابطني ٜعٚض ْازٟ االعتُاز ٜٚتربع بعؿطٜٔ أيف ضٜاٍ َػا١ُٖ 
 يف بٓا٤ َػذس يف ايٓازٟ

 

ىمدم إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم، ُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف 

اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م ؾم٤مسمً٘م٤م، ُمٌٚمغ قمنميـ أًمػ ري٤مل ًمٜم٤مدي آقمتامد 

 سمروو٦م ؾمدير ُم٤ًممه٦م ُمٜمف ذم سمٜم٤مء ُمًجد ًمٚمٜم٤مدي- 

يم٤من ذًمؽ ظمالل اًمزي٤مرة اًمتل ىم٤مم هب٤م أسم٤مسمٓملم ُم١مظمًرا ًمٜم٤مدي آقمتامد وؿم٤مهد 

آت اًمٜم٤مدي وٟمِم٤مـم٤مشمف واـمٚمع قمغم اعمنموقم٤مت واعمخٓمٓم٤مت اًمتل ظمالهل٤م ُمٜمِم

 شمٕمتزم إدارة اًمٜم٤مدي شمٜمٗمٞمذه٤م- 

واؾمتٛمع إمم ذح ُمٗمّمؾ قمـ هذه اعمنموقم٤مت ُمـ رئٞمس اًمٜم٤مدي إؾمت٤مذ 

 قمٌداهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخٞم٧م- 

وىمد أصمٜمك أسم٤مسمٓملم قمغم ُم٤م ؿم٤مهد ذم اًمٜم٤مدي ُمـ ٟمِم٤مـم٤مت خمتٚمٗم٦م ووقمد 

ُمنموقم٤مت اًمٜم٤مدي وآشمّم٤مل سمرضم٤مل إقمامل ًمتقومػم سم٤معم٤ًممه٦م ذم شمٜمٗمٞمذ سم٤مىمل 
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اًمدقمؿ اًمٙم٤مذم ًمتٜمٗمٞمذ هذه اعمنموقم٤مت ُمثؾ شمٙمٞمٞمػ ص٤مًم٦م إًمٕم٤مب وسمٜم٤مء 

 ُمدرضم٤مت عمٚمٕم٥م يمرة اًم٘مدم- 

وذم هن٤مي٦م اًمزي٤مرة ىمدم رئٞمس آقمتامد إؾمت٤مذ قمٌداهلل اًمٌخٞم٧م قمْمقي٦م اًمٜم٤مدي 

ه اعمٜم٤مؾم٦ٌم، وأقمرب اًمنمومٞم٦م ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ودرقًم٤م شمذيم٤مرًي٤م هبذ

رئٞمس آقمتامد قمـ ؿمٙمره وشم٘مديره ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم قمغم هذه اًمزي٤مرة 

  ودقمٛمف ًمٚمٜم٤مدي-
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 قمٌداهلل اًمٗمٝمٞمد                                                                     

 صحٞمٗم٦م آىمتّم٤مدي٦م                                                                                                

 

 غسٜطضٚض١ أيف ضٜاٍ يبًس١ٜ  40ايبابطني ٜتربع بـ

 

ىمدم قمٌداهلل حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم رضمؾ إقمامل 

وُم١مؾمس ُمٚمت٘مك قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم اًمث٘م٤مذم، شمؼمقًم٤م 

 –أًمػ ري٤مل ًمٌٚمدي٦م روو٦م ؾمدير  73ُم٘مداره 

هبدف شمقومػم  –يمٞمٚمقُمؽما ؿمامزم اًمري٤مض  488

اعمٞم٤مه اًمّم٤محل٦م ًمٚمنمب قم٘م٥م ؿمح اعمٞم٤مه اًمذي 

  قم٤مٟم٧م ُمٜمف روو٦م ؾمدير اًمِمٝمر اعم٤ميض-

وأووح اًم٤ٌمسمٓملم ًمـ)آىمتّم٤مدي٦م( أن اًمتؼمع متثؾ ذم اعم٤ًممه٦م سمجزء ُمـ  

شمٙمٚمٗم٦م إصالح وصٞم٤مٟم٦م ـمٚمٛم٦ٌم زيتٞم٦م ظم٤مص٦م سمٛمنموع اًمٌٚمدي٦م )سمئر اعمٞم٤مه 

 ة شم٠مهٞمٚمٝم٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٞم٤مهٝم٤م-احل٤مرة( إلقم٤مد

وشمؼمع اًم٤ٌمسمٓملم يمذًمؽ سمخٛم٦ًم أضمٝمزة يمٛمٌٞمقشمر ًمٚمٛمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ذم طمقـم٦م 

 ؾمدير-
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 شضٚض١ غسٜط»إقًِٝ غسٜط : ايتاضٜذ ٚاألضض ٚايطبٝع١  
 غ١ٓ 250أضض ايعًِ ٚايؿعط ٚاألزب رلطٛطات تاضخي١ٝ تعٛز ألنجط َٔ 

 

ذم طمٚم٘م٤مت هذا إؾمٌقع ُمـ طمدود اًمقـمـ ٟمٕمقد سمٙمؿ إمم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير ُمـ 

ظمالل اجلزء اًمث٤مين واًمذي ٟمخّمّمف ًمتًٚمٞمط اًمْمقء قمغم قمدد ُمـ ُمرايمزه٤م، 

٤ًٌم ُمـ شم٤مرخيٝم٤م  وذم طمٚم٘م٦م اًمٞمقم ٟمتٜم٤مول روو٦م ؾمدير طمٞم٨م ٟمًتٕمرض ضم٤مٟم

 وطم٤مضه٤م- 

 ؾمدير اًم٘مّمٞمؿ قمغم سمٕمد ,شم٘مع روو٦م ؾمدير قمغم ـمريؼ اًمري٤مض  :املٛقع

ًٓ اعمٕمِم٦ٌم وضمٜمقسًم٤م وراط  4:9  يمٞمٚمقُمؽًما ؿمامل همرب اًمري٤مض، حيده٤م ؿمام

ًٓ اًمداظمٚم٦م واًمتقيؿ وشمٕمد اًمروو٦م ُمـ أؿمٝمر وأىمدم ُمدن  وذىًم٤م ُم٤ٌميض وؿمام

 ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير-

وؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝم٤م يمام ذيمر إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ذم يمت٤مسمف قمـ  ايتػ١ُٝ:

ًٓ  ومٞمْمف روو٦م ؾمدير إن اؾمؿ اًمروو٦م يم٤من يٓمٚمؼ ومٞمام ُم٣م قمغم حيده٤م ؿمام

وأـمٚمؼ قمغم اعمٜمٓم٘م٦م ش وادي ؾمدير طم٤مًمًٞم٤م»اًمتقيؿ وُمـ اجلٜمقب وادي اًمٗم٘مك 

ويرى سمٕمض ش وأصٚمف ذو اًمًدر»اؾمؿ ؾمدير ٟم٦ًٌم إمم يمثرة اًمًدر هب٤م 
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اعم١مرظملم إن آؾمؿ ضم٤مء ٟم٦ًٌم إمم ؾمدير سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمقه٤مب سمـ 

٦م، ومتٖمٚم٥م قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ هم٤مٟمؿ سمـ ص٘مػم اًمذي أرؾمٚمف أسمقه ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اعمٜمٓم٘م

 اعمقضمقدة هب٤م صمؿ اؾمت٘مر سمقادي اًمٗم٘مك ومًٛمك سم٤مؾمٛمف- 

ويم٤مٟم٧م اًمًٞمقل إذا أىمٌٚم٧م ُمـ هذا اًمقادي شمًٗمح قمغم هذه اًمٗمٞمْم٦م، يمام 

يم٤مٟم٧م اًمِمٕم٤مب اًمتل طمقهل٤م شمً٘مٞمٝم٤م، وسمذًمؽ شمٙمقٟم٧م روو٦م شمتجٛمع ومٞمٝم٤م 

اًمًٞمقل، وىمد يم٤مٟم٧م ىمدياًم شمًٛمك روو٦م اجلثج٤مث، صمؿ حتقل اؾمٛمٝم٤م إمم 

 خلٞمؾ صمؿ حتقل اؾمٛمٝم٤م إمم روو٦م ؾمدير- روو٦م ا

ًمـ أشمقؾمع ذم اًمنمح قمـ هذه اعمديٜم٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م وم٢من اظمتٞم٤مر  ْؿأ٠ ايطٚض١:

ُمقىمٕمٝم٤م يم٤من سمحٛمد اهلل ُمقومً٘م٤م وذًمؽ ًمتقومر اًمًٞمقل واعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م وإرض 

 اًمٓمٞم٦ٌم واعمٜمٕم٦م واحلّم٤مٟم٦م احلرسمٞم٦م وًمٓمٞم٥م هقائٝم٤م ومج٤مل ُمٜم٤مفمره٤م- 

ُمل إول واُمتدت احلٞم٤مة هب٤م طمتك قمٍمٟم٤م ومٝمل ُمقضمقدة ُمٜمذ اًمٕمٍم اإلؾمال

احل٤مض ويم٤مٟم٧م شمًٛمك اًمروو٦م صمؿ روو٦م احل٤مزُمل صمؿ روو٦م اخلٞمؾ صمؿ ضم٤مء 

ُمزروع اًمتٛمٞمٛمل واؾمتقـمـ هذه إرض وٟمِم٠مت ذريتف ُمـ سمٕمده ويم٤مٟم٧م هلؿ 

 اإلُم٤مرة طمتك وىمتٜم٤م احل٤مض- 

وهق ُمـ اًم٘مالئؾ اًمذيـ اهتٛمقا سمت٤مريخ وؿمٕمر  ,ي٘مقل إؾمت٤مذ أمحد اًمداُمغ 

ي٘مقل إن  ,اًمروو٦م وؾمدير قمٛمقًُم٤م وًمف إؾمٝم٤مُم٤مت يمثػمة يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م 

٤ًٌم وأن ٟمِم٠مهت٤م هذه شمٕمتؼم اًمٜمِم٠مة 973اًمروو٦م احل٤مًمٞم٦م أٟمِمئ٧م قم٤مم  هجري٦م شم٘مري
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حل٤مزُمل اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مد ىمٞمؾ إهن٤م ىم٤مئٛم٦م أن قمغم أٟم٘م٤مض روو٦م احل٤مزُمل وأن ا

يم٤من أُمػًما قمغم اًمروو٦م ومًٛمٞم٧م سم٤مؾمٛمف وأٟمتٝمك دور احل٤مزُمل سمٖمٚمٌف سمٜمل اًمٕمٜمؼم 

قمٚمٞمف وآًم٧م ُم٤ًميمٜمٝمؿ إمم سمٜمل اًمٕمٜمؼم اًمذيـ يًٙمٜمقن ذم أقمغم اًمروو٦م ُمـ 

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واًمِمامًمٞم٦م وُمـ يريد اًمتقؾمع ذم شم٤مريخ اًمروو٦م ومٚمػمضمع إمم 

 وم٘مد ؿمٛمؾ اًمٙمثػم ُمـ يمت٤مب إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم

اعمٕمٚمقُم٤مت اًم٘مٞمٛم٦م وىمد ىم٤مم اعم١مًمػ ُمِمٙمقًرا سمزي٤مرة مجٞمع اعمقاىمع اًمتل يمت٥م 

 ووصمؼ قمٜمٝم٤م طمتك أصٌح يمت٤مسمف ُمـ اعمراضمع اعمٝمٛم٦م ًمت٤مريخ اًمروو٦م- 

وم٘مد زاره٤م اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز وهق ذم ـمري٘مف  تٛاضٜذ ١َُٗ يف حٝا٠ ايطٚض١:

هـ وشمنمومٜم٤م سم٠من 4659 قم٤مم هـ صمؿ زاره٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م;464 قم٤مم ًمٗمتح اًمري٤مض

يٙمقن وٞمًٗم٤م قمغم واًمدٟم٤م اجلد قمٌداعمحًـ يمذًمؽ شمنموم٧م اًمروو٦م سمزي٤مرة 

 ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيز واظمقاٟمف اًمٙمرام يمذًمؽ-

ويم٤من ( رمحف اهلل)هـ شمنموم٧م اًمروو٦م سمزي٤مرة اعمٚمؽ ظم٤مًمد 4733وذم قم٤مم 

 محف اهلل(-اعمٚمؽ ومٝمد )ر يراوم٘مف ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم

يمام أن هٜم٤مك زي٤مرة ؾم٤مسم٘م٦م ًمٚمٕمديد ُمـ إُمراء واًمقزراء، وأذيمر أن اجلد 

إمم  (رمحف اهلل) طمدصمٜمل سمزي٤مرة اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز( اهلل رمحف) قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم

اًمروو٦م واطمتٗم٤مل ضمدي قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم هبذه اًمزي٤مرة اًمٙمريٛم٦م ذم ُمٜمزًمٜم٤م 

 د هذه اًمزي٤مرة اًمٙمريٛم٦م- وًمديٜم٤م وصم٤مئؼ سمٕم، هـ4659ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م 
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وأٟم٤م ؿمخّمًٞم٤م أذيمر هذه اًمزي٤مرة  ,رمحف اهلل  ,يمام زار اًمروو٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد 

وٕن قمٛمري طمقازم قمنم ؾمٜمقات وىمد أًم٘مٞم٧م أُم٤مم اعمٚمؽ ظمٓم٦ٌم وأهداين 

 سمٕمًْم٤م ُمـ اجلٜمٞمٝم٤مت-

يمام شمنموم٧م اًمروو٦م سمزي٤مرة إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز وإُمػم قمٌداهلل سمـ 

لم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز )قمٜمدُم٤م يم٤من ضمٚمقي وظم٤مدم احلرُم

أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( واًمٕمديد ُمـ ؿمخّمٞم٤مت اعمٛمٚمٙم٦م وُمث٘مٗمٞمٝم٤م ويم٤من عمٚمت٘مك 

قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سم٤مًمروو٦م إصمر اًمٓمٞم٥م ذم مجع ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء 

 واعم١ًموًملم ورضم٤مل إقمامل- 

عمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م وىمد يم٤مٟم٧م اًمروو٦م حمٓم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم وًمديٜم٤م ُمـ ا

ؾمٜم٦م ىمد ٓ يتًع اًمٌح٨م ًمذيمره٤م وًمرسمام إن  583واًمتل يزيد قمٛمره٤م قمـ 

زي٤مرة اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم سم٤مًمروو٦م شمتٞمح ومرص٦م أوؾمع عمـ أراد اعمزيد ُمـ آـمالع 

وهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ رضم٤مٓت هذه اًمٌالد واًمذيـ أؾمٝمٛمقا ذم شمٓمقره٤م وصم٘م٤مومتٝم٤م 

داًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض وهؿ أطمٗم٤مد ُمٜمٝمؿ إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز وأظمقه قمٌ

أُمراء اًمروو٦م اًم٤ًمسم٘ملم اًمذيـ أؾمٝمٛمقا ذم هذه اًمٌالد إمم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ 

ضمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب وهق اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛمل وذًمؽ 

هـ، 4454هـ، واًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ؾمٜم٦م >:43ؾمٜم٦م 

هـ، 7>44ـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم ؾمٜم٦م واًمِمٞمخ محد سمـ همٜم٤مم واًمِمٞمخ قمٌداهلل سم
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هـ، واًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ ضمٚمٕمقد 4567واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٗم٤مرس ؾمٜم٦م 

هـ، 4666هـ، واًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٌدراين ؾمٜم٦م >:45ؾمٜم٦م 

هـ، وىمٌؾ ه١مٓء اًمِمٞمخ مخٞمس سمـ قمٛمر 4635واًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمنميؿ ؾمٜم٦م 

 اًمٌدراين-

همِم٤مم اًمتٛمٞمٛمل، واًمِم٤مقمر رؿمٞمدان سمـ همِم٤مم وُمـ اًمِمٕمراء رُمٞمزان سمـ 

اًمتٛمٞمٛمل، واًمِم٤مقمر إُمػم قمٌداًمٕمزيز سمـ ضم٤مه اعم٤ميض، واًمِم٤مقمر إُمػم 

 شمريمل سمـ ومقزان سمـ ُم٤ميض، واًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ اًمًقيح- 

وهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمِمٕمراء واًمٕمٚمامء واعمث٘مٗملم وأصح٤مب إُمقال اًمذيـ 

 أؾمٝمٛمقا ذم شمٓمقر سمالدهؿ- 

ال اًمروو٦م سم٤مٟمتٔم٤مر اعمزيد ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م واعمحٌلم هل٤م ومٝمٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ وٓشمز

إومٙم٤مر ٕضمؾ ظمدُم٦م هذه اًمٌالد وضمٕمٚمٝم٤م ذات صٗم٦م ظم٤مص٦م ٕن شمّمٌح 

اعمٜمتجع اًمًٞم٤مطمل واًمث٘م٤مذم ويمؾ ذًمؽ سم٠مذن اهلل رهـ شمٕم٤مون وشمآزر أسمٜم٤مء هذه 

 اًمٌالد، واهلل اعمقومؼ- 

ٌٜم٤مت وم٘مد يم٤من قمغم ٟمٔم٤مم اًمٙمت٤مشمٞم٥م أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ًمٚمٌٜملم واًم ايتعًِٝ:

وذًمؽ سمتدريس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسمٕمًْم٤م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمّمالة واًمٗمروض 

اخلٛم٦ًم وسمٕمد ذًمؽ شمٌدأ ُمرطمٚم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم أيدي اًمٕمٚمامء ؾمقاء داظمؾ 

اًمروو٦م أو ظم٤مرضمٝم٤م ومًٞمتٕمٚمٛمقن اًمٗم٘مف وأصقًمف واًمتٗمًػم واحلدي٨م وقمٚمقم 
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ف وٛمـ وصم٤مئ٘مل يمت٤مب ًمٚمِمٞمخ اًمٗمرائض واحل٤ًمب واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأذيمر أٟم

ؾمٜم٦م يتٙمٚمؿ قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يمام  4:3قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًم٤ٌمسمٓملم ًمف ُم٤م يزيد قمـ 

هـ، واًمِمٞمخ محد سمـ همٜم٤مم 4554أن اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم اعمتقذم ؾمٜم٦م 

واًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمًقيح، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ وم٤مرس، واًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ 

 اًمِمٞمخ مخٞمس اًمٌدراين- ضمٚمٕمقد، واًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز اًمٌدراين، و

وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٕمراء اًمذيـ سمرزوا ذم جم٤مل اًمِمٕمر أُمث٤مل رُمٞمزان اًمتٛمٞمٛمل 

وأظمقه رؿمٞمدان اًمتٛمٞمٛمل، واًمِم٤مقمر إُمػم قمٌداًمٕمزيز سمـ ضم٤مه اعم٤ميض، 

واًمِم٤مقمر إُمػم شمريمل سمـ ومقزان سمـ ُم٤ميض، واًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ 

 اًمًقيح- 

٦م سمروو٦م ؾمدير طمتك وصٚم٧م ذم هذا اًمٕمٝمد وهٙمذا شمٓمقر اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم

اًمزاهر إمم اعمًتقى إومْمؾ وم٤مٟمتنمت اعمدارس قمغم خمتٚمػ ُمًتقي٤مهت٤م وشمٕمٚمؿ 

أسمٜم٤مء اًمروو٦م طمتك وصٚمقا إمم أقمغم درضم٤مت اًمٕمٚمؿ، وذم أطمد آضمتامقم٤مت 

 76اًمتل دقمقهتؿ هل٤م يم٤من قمدد محٚم٦م ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ُمـ اًمروو٦م يزيد قمغم 

م واعمٕمروم٦م، وإن ؿم٤مء اهلل ؾمقف ي٘مقم اعمٚمت٘مك سمقوع ديمتقًرا ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمق

 يمت٤مب قمـ اًمٕمٚمامء ذم روو٦م ؾمدير ويمذًمؽ سم٘مٞم٦م اعمدن إظمرى- 
 

مجٞمع سمٚمدان اعمٛمٚمٙم٦م شمتِم٤مسمف ذم يمٞم٤مهن٤م وقم٤مداهت٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م ويمؾ  :متٝع ايطٚض١

ذًمؽ ُمرضمٕمف إمم شمٓمٌٞمؼ اًمنمع احلٙمٞمؿ وطمرص اًم٘مٞم٤مدة اًمقاقمٞم٦م قمغم أن شمٙمقن 
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، ومٛمٝمام اٟمت٘مٚم٧م ُمـ ؿمامل وضمٜمقب وذق وهمرب هذه اًمٌالد سمالدٟم٤م ذات متٞمز

شمِمٕمر أٟمؽ سملم أهٚمؽ وذويؽ، وُمـ هذه اًمٌٚمدان طمديثٜم٤م قمـ روو٦م ؾمدير 

ًٓ حيتذى ذم اًمٜمٔم٤موم٦م ويمثرة إؿمج٤مر  هذه اعمديٜم٦م اجلٛمٞمٚم٦م واًمتل شمٕمتؼم سمحؼ ُمث٤م

قمغم إىم٤مُم٦م اًمٕمديد ُمـ  ,طمٗمٔمٝم٤م اهلل  ,ووومرة اعمٞم٤مه، ومٚمؿ شمٌخؾ اًمدوًم٦م 

يع ذات اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ُمثؾ اًمِمقارع واإلٟم٤مرة واًمٜمٔم٤موم٦م واحلدائؼ اعمِم٤مر

 واعمدارس-

وُمـ يزور هذه اعمديٜم٦م جيد شمٙم٤مُمؾ اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م ذم احلدائؼ اًمٖمٜم٤مء ويمثرة 

اًمٜمخٞمؾ ومج٤مل اًمٓمٌٞمٕم٦م يمام أوضمده٤م اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُم٤م أمجؾ زي٤مرة 

 اعمٜمتزه٤مت ذم اعمٜمٓم٘م٦م ُمٜمتزه اعمٚمؽ ومٝمد ومٝمق طمدي٘م٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م سمؾ يٕمتؼم ُمـ أيمؼم

وىم٤مُم٧م اًمٌٚمدي٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت إلقمٓم٤مء اًمّمقرة واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م هلذا 

 اعمٜمتجع اًمٙمٌػم طمتك أصٌح ُمزار اًمٕمديد ُمـ أسمٜم٤مء اعمدن اعمج٤مورة-

هذا إمم ضم٤مٟم٥م ُمٜمتزه اًمًد ظمّمقًص٤م سمٕمد ىمٞم٤مم اًمٌٚمدي٦م سمتقزيع اعمٔمالت 

ائريـ ُمـ اًمٕمقائؾ أو وشمٜمًٞم٘مٝم٤م سمِمٙمؾ مج٤مزم يٕمٓمل اًمراطم٦م وآـمٛمئٜم٤من ًمٚمز

 اًمٕمزاب-

ىم٤مُم٧م سم٢مٟمِم٤مء اًمٕمديد ُمـ اعمّم٤مًمح  ,طمٗمٔمٝم٤م اهلل  ,ن اًمدوًم٦م ٢مويمام أذت وم

واعمراومؼ احلٙمقُمٞم٦م ومٝمٜم٤مك هٞمئ٦م إُمر سم٤معمٕمروف واجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م ومجٕمٞم٦م 

سمٚمًدا وًمف  46حتٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمذي خيدم 
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اًمٕمديد ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م واعمريمز اًمّمحل وُمريمز اًمؼميد وٟم٤مدي آقمتامد 

 اًمري٤ميض واًمث٘م٤مذم واًمذي أصٌح ًمف ٟمِم٤مط ممٞمز ذم اعمديٜم٦م- 

واًمذي أٟمِمئ طمديًث٤م  ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذمسمج٤مٟم٥م ذًمؽ 

 وي٘مقم سم٤مًمٜمِم٤مـم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م وأمهٝم٤م إًم٘م٤مء اعمح٤مضات اًمديٜمٞم٦م واعمِم٤مريم٦م ذم

اعمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمقُمٞم٦م وهٜم٤مك جلٜم٦م اًمتٓمقير وهل ُمـ ٟمخ٦ٌم ُمـ أؾم٤مشمذة 

اجل٤مُمٕم٤مت ومحٚم٦م ؿمٝم٤مدات اًمديمتقراه ذم خمتٚمػ اًمتخّمّم٤مت ويٕمرض 

قمٚمٞمٝمؿ أقمامل اًمتٓمقير واًمتٜمٔمٞمؿ وهٜم٤مك ُمريمز أسم٤مسمٓملم وهق ُمٙمت٦ٌم وُمريمز 

 ًمٚمث٘م٤موم٦م حت٧م اإلٟمِم٤مء ىم٤مم سم٤مًمتؼمع ًمف حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم- 

ُمـ اخلدُم٤مت واعمّم٤مًمح اًمتل ىمد يٗمقت قمٚمٞمٜم٤م ذيمره٤م وًمٙمـ وهٜم٤مك اًمٕمديد 

اجلٛمٞمع يٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م هذه اًمٌالد يمؾ ذًمؽ حت٧م إذاف وُمٔمٚم٦م 

رئٞمس ُمريمز اًمروو٦م إؾمت٤مذ. قمٌداهلل سمـ حمٛمد اعم٤ميض واًمذي يٕمٛمؾ ضمٝمده 

 خلدُم٦م سمالده- 

يمام أن اًمروو٦م سمرضم٤مهل٤م وضمٝمقدهؿ شم٠مظمذ ـمري٘مٝم٤م ذم اًمت٘مدم واًمٜمامء، ومٝمٜم٤مك 

ًمٕمديد ُمـ اعمِم٤مريع اخلػمي٦م واًمقـمٜمٞم٦م اًمتل ىم٤مم وي٘مقم سم٢مٟمِم٤مئٝم٤م أسمٜم٤مء اًمروو٦م ا

وطمتك ُمـ اعمحٌلم واعمتٕم٤موٟملم ًمٚمّم٤مًمح اًمٕم٤مم وٓ ٟمٜمًك ضمٝمقد وزارة اًمزراقم٦م 

ذم صٞم٤مٟم٦م ؾمد اًمروو٦م واًمذي يٕمتؼم ُمـ أيمؼم اًمًدود ذم اعمٜمٓم٘م٦م طمٞم٨م ي٘مرب 

اًمروو٦م ُم٘مؼمة سمٜمل  ُماليلم ُمؽم ُمٙمٕم٥م وُمـ أصم٤مر اعمٝمٛم٦م ذم 6ختزيٜمف إمم 

أًمػ ؾمٜم٦م وىم٤مُم٧م اًمدوًم٦م سمتًقيره٤م وطمٗمٔمٝم٤م  4333اًمٕمٜمؼم وهل٤م ُم٤م يزيد قمغم 
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هـ وهق ُمـ >:43يمذًمؽ ؾمد اًمًٌٕملم واًمذي سمٜم٤مه رُمٞمزان سمـ همِم٤مم قم٤مم 

اًمًدود اًمٜم٤مدرة ذات اًمِمٙمؾ اهلٜمدد اًمذي ئمٝمر إسمداع وُمٕمروم٦م أه٤مزم 

يم٤ٌمر ؿمٕمراء اًمروو٦م، ي٘مقل اًمِم٤مقمر أمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغ وهق ُمـ 

 اًمروو٦م: 

 رقم٤مك اهلل ي٤م وادي ؾمــــــدير                               

 وم٠مٟمــ٧م قمغم اًمًٌٞمٓم٦م ظمػم وادي                         

 شمٌدو               قمغم سمــٓمح٤مئؽ اًمًٌٕملم                         

 خّم٦ٌم سم٠مؾمــٞم٤مف اجلــــــالدـُم                         

 شمــــــخؼم قمـ قمزيٛم٦م ُمٌتٜمٞمٝم٤م                                       

 وقمـــــ قمٛمؼ اعمح٦ٌم ًمٚمٌــــالد                         

 

 وىمٌؾ ذًمؽ ي٘مقل اًمِم٤مقمر إُمػم رُمٞمزان سمـ همِم٤مم: 

 ًمـــل ديرة سمــٜمخٞمٚمٝم٤م ُمًـــتٔمٚم٦م                              

 شم٘مديؿ اًمٜمْم٤م ًمـٝم٤م دودهـ٤ميِمٕمرن                          

 ي٤م ـمقل ُم٤م ىم٤مسمٚمتٝم٤م ُمـ ومقق ُمٜمِمع                              

 ُمـح٤مهل٤م سم٤مًمٚمـٞمؾ يًٝمر رىمــقده٤م                         

 ٓضم٤م اًمِمت٤مء شمنمب صقاذم ؾمٞمقهل٤م                             

 وسم٤مًم٘مٞمض ُمـ ضمؿ اًمٌّم٤ميص سمروده٤م                         
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 ٓصدر اًمالُمل وآضمٜم٤مب ىمٚمٓمقا                               

 ريم٤ميــ٥م ُمـ ٓ يــرده٤م يرودهــ                         

 طمٙمرٟم٤م ًمــٝمــ٤م دار ؾمدير همّمٞمٌف                                

 سمًٞمقومٜم٤م اًمٚمـل وهٗمـ٤مت طمدودهــ٤م                         
 

 

 :ضٚض١ غسٜط احتٝادات 
  

قمٚماًم أن اًمٌٚمدي٦م ًمدهي٤م آؾمتٕمداد اًمت٤مم  ،إٟمِم٤مء يمٚمٞم٦م ؾمقاء طمٙمقُمٞم٦م أو أهٚمٞم٦م *

 سمتقومػم إرض اعمٜم٤مؾم٦ٌم وذًمؽ ًمٚمٌٜملم واًمٌٜم٤مت- 

* إٟمِم٤مء ُمٕمٝمد ًمٚمتدري٥م وىمد هٞمكء اعمقىمع وظمّمقًص٤م وضمقد اعمٜمٓم٘م٦م 

 اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وأمهٞم٦م اًمتدري٥م- 

* إٟمِم٤مء ُمًتِمٗمك ُمتٙم٤مُمؾ اخلدُم٤مت ٕن اعمًتقصػ احل٤مزم ووٕمف وىمدراشمف 

 قم٤مضمزة قمـ شمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مج اعمديٜم٦م- 

* إٟمِم٤مء ُمٌٜمك ًمٚمدوم٤مع اعمدين سم٢مقمت٤ٌمر اًمروو٦م ُمـ أيمؼم ُمدن ؾمدير وأيمثره٤م 

 شمقؾمًٕم٤م وزراقم٦م وشم٤ٌمقمد أـمراومٝم٤م- 

* شمقومػم ُمريمز ًمٚمنمـم٦م واعمرور ظمّمقًص٤م شم٤ٌمقمده٤م ويمثرة اًمرواد وٕهن٤م 

 أصٌح٧م ُمٕمٚماًم ؾمٞم٤مطمًٞم٤م حيت٤مج حلٗمظ إُمـ واعمرور- 

* ٓ شمزال اًمروو٦م سمح٤مضم٦م إمم إٟمِم٤مء اعمدارس خلدُم٦م ـمالب آسمتدائٞم٦م 

 واًمث٤مٟمقي٦م- 
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* إٟمِم٤مء ُمٌٜمك ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م ظمّمقًص٤م أهن٤م ُمـ أٟمِمط وأيمؼم اجلٛمٕمٞم٤مت 

 سم٤معمٜمٓم٘م٦م وىمد هٞمئ٧م هل٤م إرض اعمٜم٤مؾم٦ٌم- 

إرض ُمقضمقدة وأن احل٤مضم٦م ىم٤مئٛم٦م ًمٙمؼم  * إٟمِم٤مء ُمٌٜمك ًمإلُم٤مرة ظمّمقًص٤م أن

 اعمديٜم٦م وشمقؾمٕمٝم٤م- 

* اىمؽماح حتقيؾ ُمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م إمم يمٚمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م وإُمداده٤م سم٤مٕؾم٤مشمذة 

 واعمٕمدات اًمالزُم٦م ظمّمقًص٤م أن اعمٌٜمك ُمقضمقد واًمٗمرص٦م ُمت٤مطم٦م- 

* إٟمِم٤مء ُمٌٜمك هلٞمئ٦م إُمر سم٤معمٕمروف ويمذًمؽ ُمٌٜمك جلٛمٕمٞم٦م حتٗمٞمظ اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ- 

* إٟمِم٤مء ُمٌٜمك ًمإلؾمت٤مد اًمري٤ميض ظمّمقًص٤م أن إرض ُمٝمٞم٠مة وشمقومر اخلدُم٤مت 

 واإلدارة-

  



        

 234 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 صحٞمٗم٦م اجلزيرة   ,قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                                                                                                 

 هـ57/7/4759                                                                              

 

 غسٜط ٚنًٝتٗا األ١ًٖٝ
 

هـ إٟمف شمؿ ووع طمجر 7/4759/>4طمًٌام ٟمنم ذم صحٞمٗم٦م اجلزيرة سمت٤مريخ 

إؾم٤مس ًمٙمٚمٞم٦م )اًمري٤مض( إهٚمٞم٦م قمغم أرض ُمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، هذه 

صٜم٤مقمٞم٦م ؾمدير ذم أُمس احل٤مضم٦م  أنظمٓمقة يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م اعم١ًموًمقن، وسم٤مقمت٤ٌمر 

هلذه اًمٙمٚمٞم٦م وىمد يم٤من ًمٜم٤م وًمٖمػمٟم٤م ُمٓم٤مًم٦ٌم ؾم٤مسم٘م٦م ذم إٟمِم٤مء هذا اًمٍمح اًمٕمٚمٛمل 

ًمٕمٛمؾ، وم٠مسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م ؾمقف يٙمقن هلؿ اهل٤مم، وهٜم٤م ي٘مؽمن اًمت٠مهٞمؾ واًمٕمٚمؿ سم٤م

اًمًٌؼ ذم آًمتح٤مق هبذه اًمٙمٚمٞم٦م، وهؿ سم٢مذن اهلل ُمـ ؾمٞم٘مقُمقن سم٤مًمٕمٛمؾ 

سم٤معمّم٤مٟمع اًمتل ؾمقف يتؿ إٟمِم٤مؤه٤م وذم ذًمؽ شمقومػم ذم أُمقر يمثػمة ؾمقاء قمغم 

 أصح٤مب اعمّم٤مٟمع واًمنميم٤مت أو قمغم شمدري٥م وشم٠مهٞمؾ أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م- 

ؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وومؼ اطمتٞم٤مج اًمًقق وُم٤م أمجؾ أن شمِمٛمؾ هذه اًمٙمٚمٞم٦م اًمدرا

اعمحكم سمحٞم٨م هتٞم٠م ٓؾمت٘م٤ٌمل اًمٓمٚم٤ٌمت وومً٘م٤م ًمٚمح٤مضم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واطمتٞم٤مج 

اعمّم٤مٟمع، وهذا سمال ؿمؽ ؾمقف يقضمد ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م ُم١مهٚم٦م وىم٤مدرة قمغم إدارة 

اًمٕمٛمؾ وومؼ اعمٕمٓمٞم٤مت احلديث٦م، وي٠ميت إٟمِم٤مء هذه اًمٙمٚمٞم٦م يمخٓمقة ًمٗمؽ اًمزطم٤مم 
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اًمرئٞمًٞم٦م، ويمٜم٤م ٟمتٛمٜمك أن شمتخذ ُمثؾ هذه قمـ ُمديٜم٦م اًمري٤مض وقمـ سم٘مٞم٦م اعمدن 

اخلٓمقة اًمٓمٞم٦ٌم ذم سم٘مٞم٦م اخلدُم٤مت إظمرى يم٤مجل٤مُمٕم٤مت واعمًتِمٗمٞم٤مت وُمرايمز 

إسمح٤مث سمحٞم٨م شمٜمِم٠م ُمدن ُمـ ظمالل هذه اًمتخّمّم٤مت وشمٕمقد اًمٗم٤مئدة 

سم٤مًمت٤مزم قمغم ومؽ آظمتٜم٤مق اعمروري وآزدطم٤مم اًمًٙم٤مين قمـ قم٤مصٛمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م= 

حجٛمٝم٤م اًمٙمٌػم وشمٜمقع إقمامل اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمزُمع وٕن ُمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م سم

إٟمِم٤مؤه٤م حتت٤مج إمم اًمٕمديد ُمـ اعمٕم٤مهد واعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمؾ إمم إٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٦م 

أهٚمٞم٦م شمِمٛمؾ مجٞمع اًمتخّمّم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م، وهذه اجل٤مُمٕم٦م اًمتل أصٌح٧م أُمٜمٞم٦م 

أه٤مزم ؾمدير ظمّمقًص٤م أن أسمٜم٤مءهؿ وسمٜم٤مهتؿ يتقضمٝمقن ًمٚمٕمٚمؿ ذم ُمٜم٤مـمؼ سمٕمٞمدة 

 ؿ ويتحٛمٚمقن اًمتٙم٤مًمٞمػ واعمِم٘م٦م اًمٙمٌػمة ذم ذًمؽ- قمـ ُم٤ًميمٜمٝم

وٕٟمٜم٤م ٟم٠مُمؾ ذم اعمزيد واعمزيد ُمـ اعمِم٤مريع ومٚمـ شمتقىمػ ُمٓم٤مًمٌتٜم٤م هبذه اًمٙمٚمٞم٦م 

سمؾ ؾمقف ٟمٜم٤مؿمد اجلٝم٤مت اعمختّم٦م ذم إٟمِم٤مء ظمٓمقط اًمٓمرق اًمرئٞمًٞم٦م وإٟمِم٤مء 

يمٚمٞم٤مت صٜم٤مقمٞم٦م ودم٤مري٦م وزراقمٞم٦م وؾمٞم٤مطمٞم٦م وإٟمِم٤مء ُمٓم٤مر ؾمدير اًمذي يم٤من 

أرسمٕملم قم٤مًُم٤م واًمٞمقم أصٌح٧م احل٤مضم٦م ُمٚمح٦م ًمف سمِمٙمؾ ضوري  ُمقضمقًدا ىمٌؾ

 ورئٞمز- 

يمذًمؽ ي٠ميت ذم ُم٘مدُم٦م ُمٓم٤مًم٤ٌمشمٜم٤م سمٛمرور ظمط اًمًٙمؽ احلديدي٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م ؾمدير 

وسم٤مًمذات سمٛمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، وعمٕمرومتٜم٤م سم٤مطمتٞم٤مج اعمٜمٓم٘م٦م إمم إٟمِم٤مء 

اعم٤ًميمـ وم٢من ُمٕمٔمؿ اًمِم٤ٌمب واعمحت٤مضملم يتٓمٚمٕمقن إمم أن شمِمٛمٚمٝمؿ هذه 
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دُم٦م وذم ذًمؽ اؾمت٘مرار وُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م سمٌ٘م٤مء اًمِم٤ٌمب ذم ُمدهنؿ اخل

وقمدم شمريمٝم٤م إمم ُمدن ايمتٔم٧م سمًٙم٤مهن٤م وازدمح٧م سمحريمتٝم٤م اعمروري٦م 

 وأصٌح٧م احل٤مضم٦م ُمٚمح٦م ٕن ختٗمػ قمٜمٝم٤م أزُم٦م اعمٞم٤مه واًمٙمٝمرسم٤مء واًمٓمرق-

 

 ،، واهلل اعمقومؼ
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 َطاض غسٜط... ٚايعٛز أمحس
 

٤م ذم ُمٓم٤مر ؾمدير، شميمٜم٤م ىمٌؾ ُم٤م يزيد قمغم أرسمٕملم ؾمٜم٦م هتٌط سمٜم٤م اًمٓم٤مئرة اًمدايمق

ممٝمد سم٤مًمٓملم، وًمٙمٜمف يٗمل سم٤مًمٖمرض، هذا ىمٌؾ أرسمٕملم ؾمٜم٦م يمام  وهق ُمٓم٤مر

أذت وًمٙمٜمف شمقىمػ ُمٜمذ ُمدة ـمقيٚم٦م ٕؾم٤ٌمب ٓ أقمرومٝم٤م، وٕٟمٜم٤م اًمٞمقم ٟمٕمٞمش 

هنْم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ؾمقاء ذم اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل أو آىمتّم٤مدي أو آؾمتثامري 

وأصٌح ًمديٜم٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير أيمؼم ُمديٜم٦م صٜم٤مقمٞم٦م ىمد شمٙمقن ذم اًمنمق 

هل٤م أن مت٤مرس اًمٕمديد ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت وضمٚم٥م إُمقال إوؾمط وُمٝمٞم٠م 

واًمنميم٤مت وشمٜمقع آؾمتثامر إمم ضم٤مٟم٥م أن احل٤مضم٦م ُمٚمح٦م عمٓم٤مر خيدم يم٤موم٦م 

اعمٜم٤مـمؼ اُمتداًدا ُمـ طمريٛمالء ُمروًرا سمث٤مدق واعمدن اعمج٤مورة صمؿ سمٚمدان ؾمدير 

 اًمتل دم٤موزت صمالصملم ُمديٜم٦م وىمري٦م واٟمتٝم٤مء سم٤مًمزًمٗمل وُم٤م ضم٤موره٤م-

د قمغم ُم٤مئتل يمٚمٞمقُمؽم ويمث٤موم٦م ؾمٙم٤مٟمٞم٦م ذم زي٤مدة ُمًتٛمرة سمٛمٕمٜمك اُمتداد يزي

وطم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م قمغم اًمتخٗمٞمػ ُمـ اًمْمٖمط قمغم ُمٓم٤مر اًمري٤مض، ُمع وضمقد 
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إرض اعمٜم٤مؾم٦ٌم عمٓم٤مر )حمكم( يٜمت٘مؾ أه٤مزم هذه اعمٜم٤مـمؼ ُمـ خمتٚمػ ُمدن 

 اعمٛمٚمٙم٦م وسم٤مًمذات ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م واًمقؾمٓمك-

ُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م إلٟمِم٤مء اًمٌٜمٞم٦م وأقمت٘مد أن وضمقد هذا اعمٓم٤مر يٕمتؼم ُمـ اعم٘مق

آىمتّم٤مدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ورسمط ُم٤م سملم هذه اعمدن وسم٘مٞم٦م أضمزاء سمالدٟم٤م 

احلٌٞم٦ٌم، ي٘م٤مل ُمـ ًمف طم٤مضم٦م ومٚمٞمٓمٚمٌٝم٤م ًمدى يمرام اًمقضمقه، وأقمت٘مد ضم٤مزًُم٤م أن 

ُمثؾ هذا اعمقوقع قمٜمدُم٤م يٕمرض قمغم ؾمٚمٓم٤من اخلػم ومًقف يٙمقن هديتف 

 تٗمْمؾ سمف ذم ظمدُم٦م هذا اًمقـمـ-اًمٖم٤مًمٞم٦م قمغم أهٚمٝم٤م وُم٤م أيمثر ُم٤م ي
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 ٚاخلسَات ايصح١ٝضٚض١ غسٜط .. 

 

 

ًمـ أشمٙمٚمؿ قمـ روو٦م ؾمدير ُمقىمًٕم٤م وشم٠مرخًي٤م وأمهٞم٦م، وًمٙمـ واىمع احل٤مل ذم فمؾ 

هذه اًمٓمٗمرة آىمتّم٤مدي٦م اهل٤مئٚم٦م اًمتل ؿمٛمٚم٧م اًم٘م٤ميص واًمداين ُمـ طم٘مٜم٤م يم٠مه٤مزم 

ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير أن ٟمت٤ًمءل قمـ ُمدى ٟمج٤مح ظمٓمط وزارة اًمّمح٦م ذم 

٤مت يم٤مومٞم٦م إلهن٤مء اعمِمٙمٚم٦م شمقزيع اخلدُم٤مت، وهؾ ؾمٞم٤مؾم٦م سمٜم٤مء آٓف اعمًتقصٗم

اًمّمحٞم٦م، وُمـ يٓمٚمع قمغم ُمًتقصػ اًمروو٦م اًمذي يِمتٙمل ُمـ أسمًط 

ومروٞم٤مت اعمًتٚمزُم٤مت اًمّمحٞم٦م يٕمٓمل ُم١مًذا واوًح٤م أن وزارة اًمّمح٦م جي٥م 

 قمٚمٞمٝم٤م إقم٤مدة دراؾم٦م شمقزيع اخلدُم٤مت وـمٌٞمٕم٦م هذه اخلدُم٤مت-

اًمتٓمقر وأقمت٘مد أن احلجؿ اًمًٙم٤مين ًمٚمروو٦م واعمدن اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م ويمذًمؽ ازدي٤مد 

اًمٕمٛمراين ُمع سمدء شمِمٖمٞمؾ اعمديٜم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م )صٜم٤مقمٞم٦م ؾمدير( حيتؿ أن يٙمقن 

هٜم٤مك ُمًتِمٗمك ُمتٙم٤مُمؾ اخلدُم٤مت، ٟمحـ ذم زُمـ ووىم٧م ٓ يًٛمح سمتحٛمٞمؾ 

ُم١ًموًمٞم٦م ُمديٜم٦م سمؾ ُمدن ُمتج٤مورة إمم ُمديٜم٦م أظمرى شمتقومر ومٞمٝم٤م هذه اخلدُم٦م، 
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٤ًمئر يمذًمؽ ُمـ طمؼ يمؾ ُمقاـمـ ذم هذه اعمديٜم٦م أن يٓم٤مًم٥م هبذه اخلدُم٦م يم

اًمٌٚمدان إظمرى، وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمٔمرة ًمدى اًمّمح٦م شم٘متٍم قمغم اعمج٤مل 

اًمّمحل وم٢من هٜم٤مك ضوري٤مت أظمرى حتتؿ شمٓمقر اعمديٜم٦م وضمٚم٥م آؾمتثامر 

واًمًٙم٤من واًمتقـملم، سمؾ إن ذًمؽ ؾم٥ٌم ًمٕمقدة )اهلجرة اعمٕم٤ميم٦ًم( ُمـ 

 قم٤مصٛمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م إمم اعمدن اعمج٤مورة اًمتل شمتقومر ومٞمٝم٤م هذه اخلدُم٤مت-

ذًمؽ أن هٜم٤مك أُمراًو٤م ُمًتٛمرة سمخالف اعمًتٕمّمٞم٦م شمًتقضم٥م أوػ إمم 

هقم٦م اًمقصقل إمم اعمًتِمٗمك وشمقومر اخلدُم٦م يمٕمٞم٤مدة همًٞمؾ اًمٙمغم، وقمٞم٤مدة 

اًمًٙمر، وقمٞم٤مدة اًم٘مٚم٥م، ووزارة اًمّمح٦م شمٕمرف أن اًمدىمٞم٘م٦م اًمقاطمدة ُمٝمٛم٦م 

 ضمًدا إلٟم٘م٤مذ طمٞم٤مة اعمّم٤مب-

أو اًمتحقيؾ إمم  هذا سمخالف قمٞم٤مدة اًمقٓدة وإـمٗم٤مل اًمتل ٓ شمتحٛمؾ اًمت٠مظمػم

ُمًتِمٗمٞم٤مت أظمرى، ًمـ ٟمح٤مِب أو ٟمٕمذر وزارة اًمّمح٦م ومٝمل ُم٘مٍمة دم٤مه 

 ُمديٜمتٜم٤م وًمٞمس ًمدهي٤م أي قمذر ذم شمقومر إرايض اعمٜم٤مؾم٦ٌم ؾمقاء ُمـ احلٙمقُم٦م 

أو ُمـ ىمٌٚمٜم٤م، وًمرسمام أن وزارة اًمّمح٦م شمٜمتٔمر أن يِم٤مرك إه٤مزم  ,أقمزه٤م اهلل  ,

 ـ أوًمقي٤مت ُم١ًموًمٞم٤مهت٤م-ورضم٤مل إقمامل ذم سمٜم٤مء اعمًتِمٗمك اًمذي هق ُم

أقمرف أن ُم٤م ذيمرشمف )ُمزقم٩م( ًمٚمّمح٦م وًمٙمـ ًمٕمؾ ذم اًمٜم٘مد اهل٤مدف ُم٤م يٕمٞمد 

اعمقازيـ ًمّمحتٝم٤م وأن يٙمقن شمٓمقر اًمتخٓمٞمط اًمّمحل ذم سمالدٟم٤م يالطمؼ 

إهداف اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمقٓة إُمر ذم أن يٜمٕمؿ يمؾ ُمقاـمـ هبذه اخلدُم٦م اعمٝمٛم٦م، 
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ٟمحـ ذم زُمـ ٟم٤ًمسمؼ ومٞمف  ,طمٗمٔمف اهلل  ,ويمام ىم٤مل ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم 

اًمزُمـ وٟمّمحح ومٞمف اإلٟمٗم٤مق وًمٞمس ًمٚمٛم١ًموًملم أي قمذٍر ُم٤مدام أن هٜم٤مك 

 اقمتامدات ُم٤مًمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م-
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 صٓاع١ٝ غسٜط تؿتهٞ َٔ اجلف٠ٛ 
 

شمٕمرومقن اعمثؾ اًمذي ي٘مقل )ي٤م ومرطم٦م ُم٤م مت٧م(، إٟمف طم٤مًمٜم٤م وم٘مد اؾمتٌنمٟم٤م ظمػًما 

واؾمتٛمر هذا اًمٌنم قمدة ؾمٜمقات سمٕمد اعمقاوم٘م٦م قمغم ختّمٞمص أرض ًمّمٜم٤مقمٞم٦م 

اًمتل شمٕمد أيمؼم ُمديٜم٦م صٜم٤مقمٞم٦م ذم سمالدٟم٤م، وىمد )ـمٗمِمٜم٤م( ُمـ هذا ؾمدير 

آؾمتٌِم٤مر اًمذي و٤مع سملم وزارة اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م وهٞمئ٦م اعمدن اًمّمٜم٤مقمٞم٦م 

وهمروم٦م دم٤مرة وصٜم٤مقم٦م اًمري٤مض، ومٗمل يمؾ يقم اضمتامع ووقمد، ويمؾ واطمد ُمـ 

زادت )ىمٜم٤مص٦م( اًمْمٌٌف واجلراسمٞمع ذم  ,سمحٛمد اهلل  ,رأؾمف صقت، واًمٜمتٞمج٦م 

إرض ُمع أٟمٜم٤م ٟمرى ٟمحـ أهؾ ؾمدير ومجٞمع ُمـ يريد أن يًتثٛمر ذم هذه  هذه

اعمديٜم٦م أن هٜم٤مك ُمدًٟم٤م صٜم٤مقمٞم٦م أظمرى اقمتٛمدت وؿمٖمٚم٧م ُمع أن اعمقاوم٘م٦م هل٤م 

 صدرت سمٕمد هذه اعمديٜم٦م سمًٜمقات-

إن صٜم٤مقمٞم٦م ؾمدير ُمقرد اؾمتثامري واىمتّم٤مدي واضمتامقمل يٕمد هق اًمقطمٞمد هلذه 

اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل ًمٞمس هب٤م أي ُم٘مقم اىمتّم٤مدي آظمر، ي٘م٤مل إن يمثػًما ُمـ اعمًتثٛمريـ 

)إٟمح٤مؿمقا( سم٥ًٌم سمػموىمراـمٞم٦م اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م، سم٥ًٌم ُم٤م ذيمره أطمد 
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راد اًمٕم٤مروملم ُمـ أن رؾماًم ُم٘مداره مخ٦ًم ري٤مٓت اقمتٛمد قمغم يمؾ ُمؽم ي

اؾمتثامره، )قمجٞم٥م( ُمثؾ هذا اًم٘مرار ويم٠من ًم٤ًمن احل٤مل ي٘مقل ٓ شمًتثٛمروا 

وٓ شمِمٖمٚمقا هذه اعمديٜم٦م اعمٝمٛم٦م، واًمذي أقمرومف أن ؾمٕمر سمٞمع اعمؽم ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م 

ٓ يتج٤موز مخس هٚمالت، أرضمق أن أيمقن واوًح٤م= مخس هٚمالت ًمٚمٌٞمع 

قا( قمـ هذه وًمٞمس مخ٦ًم ري٤مٓت ًمٚمت٠مضمػم )ٓ أًمقم اعمًتثٛمريـ إذا إٟمح٤مؿم

اعمديٜم٦م، واًمذي ٟمٕمرومف ذم يمؾ سمالد اًمدٟمٞم٤م أن إجي٤مرات أي ُمديٜم٦م صٜم٤مقمٞم٦م شم٘مؾ 

 يمٚمام سمٕمدت قمـ اعمديٜم٦م اًمرئٞم٦ًم )ُم٤م أقمرف ًمٞمش طمٜم٤م سمٕمٙمس اًمٜم٤مس(-

أود اًمتذيمػم أن هذه اعمديٜم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م هل اًم٘مٚم٥م اًمٜم٤مسمض ًمٕم٤مصٛمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م 

عمدن وهل اعمقىمع وجلٛمٞمع اعمح٤مومٔم٤مت اعمحٞمٓم٦م هب٤م، ومٝمل وؾمط سملم هذه ا

آؾمؽماشمٞمجل ًمٙمؾ اًمّمٜم٤مقم٤مت اخلٗمٞمٗم٦م واًمث٘مٞمٚم٦م، وهل اعمتٜمٗمس اًمقطمٞمد هلذا 

اًمتٓمقر اًمّمٜم٤مقمل ذم سمالدٟم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م، ومٝمل اًم٘م٤مدرة قمغم شمٜمقيع اعمٜمتج٤مت 

واًمّمٜم٤مقم٤مت، سمؾ ؾمقف شمٙمقن ٟم٘مٓم٦م آٟمٓمالق إمم يمؾ أرضم٤مء اعمٛمٚمٙم٦م 

ل اعمج٤مورة سمٕمد سم٤مقمت٤ٌمره٤م وؾمط ٟمجد ووؾمط اعمٛمٚمٙم٦م، سمؾ إن أمهٞمتٝم٤م ًمٚمدو

هذا آٟمٗمت٤مح اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري وآؾمتثامري ذم هذا اًمٕمٝمد اًمزاهر، وسم٢مذن 

اهلل ؾمقف شمٙمقن هٜم٤مك هجرة ُمٕم٤ميم٦ًم، سمحٞم٨م يرضمع أه٤مزم اعمٜمٓم٘م٦م إمم 

سمالدهؿ مم٤م خيٗمػ اًمْمٖمط اهل٤مئؾ اًمذي شمِمٝمده قم٤مصٛمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م 

قمل وآىمتّم٤مدي أن شمٜمِمٞمط هذه اعمديٜم٦م ؾمقف يٙمقن ًمف شم٠مصمػمه آضمتام
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واعمٝمٜمل قمغم ؾمٙم٤من اعمدن اعمج٤مورة هل٤م، ومٝم١مٓء ؾمقف يٕمٛمٚمقن ذم اًمّمٜم٤مقم٦م، 

ويًتثٛمرون هب٤م، وذم ذًمؽ رومع ًمٚمٛمًتقى اًمٕمٚمٛمل واعمٝمٜمل، وهق أهؿ ُم٤م 

ٟمحت٤مج إًمٞمف، سمحٞم٨م يٙمقن هٜم٤مك شمقـملم ًمِم٤ٌمب اعمٜمٓم٘م٦م وإجي٤مد ضمٞمؾ هيتؿ 

رايمز آؾمتِم٤مري٦م سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م وشمٓمقيره٤م، وشمٔمٝمر أمهٞم٦م إٟمِم٤مء اجل٤مُمٕم٤مت واعم

اًمّمحٞم٦م وُمرايمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، ويمؾ هذا ؾمقف خيٗمػ اًمْمٖمقط اًمتل 

شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمري٤مض ؾمقاء ذم احلريم٦م اعمروري٦م أو ذم اعم٤ًميمـ أو ذم اؾمتٝماليم٤مت 

 -اعمٞم٤مه واًمٙمٝمرسم٤مء واعمدارس وُمقاىمع اًمٕمٛمؾ

وًمٕمؾ ُم٤م ٟمِمٝمده ُمـ اهتامم ورقم٤مي٦م ُمـ ُم٘م٤مم ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم، ووزم 

ُٕملم، ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز )قمٜمدُم٤م قمٝمده ا

يم٤من أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( ذم إٟمِم٤مء اعمدن اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، وقمغم أطمدث 

اعمًتقي٤مت، جيٕمٚمٜم٤م ٟمٌتًؿ ُمرة أظمرى، ومٌدقمٛمٝمؿ يًتٓمٞمٕمقن إيمامل هذا 

 اعمنموع اًمٙمٌػم-
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 صحٞمٗم٦م اجلزيرة   ,قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                                                                                                 

 هـ;43/475/:5                                                       

 

 غًُإ ٚايعٜاضات ايتفكس١ٜ
 

  اهللطمٗمٔمف –ُمالطمٔم٦م : يُمت٥ِم هذا اعم٘م٤مل قمٜمدُم٤م يم٤من ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن, 

 أُمػًما عمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض

أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م )ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم حيؾ 

وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس  ،اًمري٤مض( وٞمًٗم٤م قمغم حم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م وحم٤مومٔم٦م اًمٖم٤مط

وٞمًٗم٤م سمؾ هق ص٤مطم٥م اًمدار اًمذي حيؾ سملم أهٚمف وذويف وحمٌٞمف ًمٞمٙمقن سمٞمٜمٝمؿ 

وًمػمى ويًٛمع قمـ ىمرب اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ، إن اعمتتٌع خلٓمقات إُمػم ؾمٚمامن 

يٚمٛمس طمرصف اًم٘مقي واهتامُمف وقمٜم٤ميتف سمتٓمقير وشم٘مدم اخلٓمط اعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

ٕم٤مصٛم٦م اًمذي قمٛمؾ ًمٚمٛمِم٤مريع واًمقىمقف قمغم شمٜمٗمٞمذه٤م ، ومًٛمقه ُمٝمٜمدس اًم

قمغم أن شمٙمقن ُمـ أهع قمقاصؿ اًمٕم٤ممل شم٘مدًُم٤م وحتديًث٤م ويمؿ ؿم٤مهدٟم٤م اًمٕمديد 

ُمـ اًمٕمقاصؿ اًمْمخٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمؾ هبذه اًمنقم٦م اعمدروؾم٦م يمام هل طم٤مل 

اًمري٤مض ووقاطمٞمٝم٤م ؾمقاء ذم اًمٓمرق أو ذم أؾمٚمقب اًمتخٓمٞمط اعمٜمٔمؿ ًمٚمٕمٛمران 

عمًتِمٗمٞم٤مت قمالوة قمغم واخلدُم٤مت اًمٌٚمدي٦م وآشمّم٤مٓت وظمدُم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ وا

ذًمؽ وم٢من ًمًٛمقه قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سمٙمؾ أُمقر اًمتٕمٚمٞمؿ اخل٤مص٦م سم٤مُٕمقر اًمديٜمٞم٦م 
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ُمع ُمدارس  ,طمٗمٔمف اهلل  ,واًمنمقمٞم٦م وُم٤م أيمثر آطمتٗم٤مٓت اًمتل ي٘مقم هب٤م 

 حتٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م- 

٤م إن اًمتٓمقير وشم٘مدم ُمٜمٓم٘متف ُمـ أهؿ إُمقر اًمتل شمِمٖمؾ ومٙمره ، ًمذا دمده ُمٓمٚمٕمً 

قمغم يمؾ ظمٓمط اعمٜمٓم٘م٦م وُمدى حت٘مٞم٘مٝم٤م قمغم أرض اًمقاىمع، وُم٤م ٟمًٛمٕمف ُمـ 

رضم٤مل إقمامل واعم١ًموًملم احلٙمقُمٞملم ذم اًمدول اعمت٘مدُم٦م قمـ هذه اًمٜمٝمْم٦م 

اعم٤ٌمريم٦م ذم سمالدٟم٤م قمٛمقًُم٤م وذم قم٤مصٛمتٜم٤م ظم٤مص٦م ؿم٤مهد قمغم اعمّمداىمٞم٦م وطمًـ 

ـ إداء وُمت٤مسمٕم٦م اخلٓمط ُمـ ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سم

قمٌداًمٕمزيز )قمٜمدُم٤م يم٤من أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض( اًمذي ي٘مػ وراء هذه اًمٜمٝمْم٦م 

 اًمٕمٔمٞمٛم٦م- 

إن شمٗمٙمػم أُمػمٟم٤م اعمحٌقب ٓ يتقىمػ قمٜمد طمد اًمري٤مض سمؾ يريد أن شمٙمقن 

اعمح٤مومٔم٤مت واعمدن واًم٘مرى واهلجر ٓ شم٘مؾ شم٘مدًُم٤م وهنْم٦م قمـ همػمه٤م، وه٤م هق 

ٕمٛمؾ وًمتٙمقن اعمٜمٓم٘م٦م يزور حم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م وحم٤مومٔم٦م اًمٖم٤مط ًمٞمٙمٛمؾ ُمًػمة اًم

طمٚم٘م٦م ُمتّمٚم٦م وًمٞمجتٛمع سم٤معم١ًموًملم ًمٞمٕمرف قمـ ىمرب ُمدى شم٘مدم اًمٕمٛمؾ 

ًمٞمْمع اًمتّمقر ًمالطمتٞم٤مضم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م، يمؾ ذًمؽ وهمػمه شمًٌٕم٤م ًمتقضمٞمٝم٤مت 

ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق وزم قمٝمده إُملم ٟمحق أداء اخلدُم٤مت ًمٙم٤موم٦م 

 اعمقاـمٜملم-

 ؽ-قمٛمٚموم٠مهاًل وؾمٝماًل ي٤م أسم٤م ومٝمد وسم٤مرك اهلل ذم 
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 ًَتك٢ عبساهلل بٔ ذلُس أبابطني ايجكايف

 ٖـ بطٚض١ غسٜط3/1/1423تأغؼ يف 

 

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، احلٛمد هلل اًمذي أقم٤مٟمٜمل قمغم 

ظم٤مدم اًم٘مٞم٤مم هبذا اعمنموع اًمث٘م٤مذم ظمدُم٦م ًمديٜمل وسمالدي ذم فمؾ طمٙمقُم٦م 

، ومٌٕمد اًمٕمرض قمغم ص٤مطم٥م ه إُملماحلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق وزم قمٝمد

اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيز، اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م 

، سمرهمٌتٜم٤م سم٢مٟمِم٤مء ُمٚمت٘مك صم٘م٤مذم ٟمٔمًرا حل٤مضم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير )ذم طمٞمٜمف( اًمِم٤ٌمب

وومٕماًل واعمح٤مومٔم٤مت اعمج٤مورة ًمذًمؽ، وم٘مد واومؼ ُمِمٙمقًرا قمغم هذا اًمٓمٚم٥م 

هـ، ُمع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 7.5.4756سمدأٟم٤م اًمٕمٛمؾ ويم٤من أول ًم٘م٤مء يقم 

وشمؿ سمحٛمد اهلل شمًجٞمؾ اعمح٤مضة )رمحف اهلل( قمٌداًمرمحـ سمـ مح٤مد آل قمٛمر 

 يمام شمؿ شمًجٞمٚمٝم٤م قمغم ُمقىمع اعمٚمت٘مك: ،سم٤مًمّمقت واًمّمقرة

www.ababtain.com.sa 

اعمٚمت٘مك سمٕمٛمؾ قمدة ًم٘م٤مءات ُمع اًمٓمٚم٦ٌم وإدسم٤مء واًمِمٕمراء واعمٜم٤مؾم٤ٌمت وىمد ىم٤مم 

 اعمٓمٌققم٤متسمج٤مٟم٥م  ،وشمٙمريؿ ُمـ ىم٤مم سمخدُم٤مت ًمٚمقـمـ ،احلٙمقُمٞم٦م

 واًمٙمتٞم٤ٌمت اإلرؿم٤مدي٦م اًمتل يقزقمٝم٤م اعمٚمت٘مك سملم وىم٧م وآظمر-

 ًمٞمٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة طم٥ًم رهم٦ٌم اعمٓمٚمع- ـم٤ٌمقم٦م وشمقزيع اًمٙمت٥مويمذًمؽ 

http://www.ababtain.com.sa/
http://www.ababtain.com.sa/
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قمٚماًم أٟمٜمل ٓ أؾمتٖمٜمل قمـ أي  ،هبذا اعمٚمت٘مكقمٛمؾ ٟمٔم٤مم ظم٤مص وشمؿ سمٗمْمؾ اهلل 

ُمالطمٔم٦م أو رأي يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ويٙمقن ُم٘مدم هذا اًمرأي ُمِمٙمقًرا 

 ُم٠مضمقًرا سم٢مذن اهلل-

وٓ ؿمؽ أن اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜمتٗمع سمف يم٤من وٓ يزال وراء هذه اًمٗمٙمرة راضمًٞم٤م 

 اًمٕمزيز اًمٙمريؿ أن ي٘مٌٚمٝم٤م وأن شمٙمقن ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ-

قضمقدة ذم هذا اعمٚمت٘مك إيّم٤مل اًمٜمّمٞمح٦م أو اعمٕمٚمقُم٦م سم٠مسمًط وُمـ اعمٜم٤مومع اعم

ويمؾ هذه سم٢مذن هلل  ،أو اًمٙمت٥م اعمقىمع آًمٙمؽموينوأؾمٝمؾ ـمرق آشمّم٤مل قمؼم 

ؾمقف شمٙمقن ُمٞمنة ًمٙمؾ ُمـ أراد أن يٜمْمؿ هلذا اعمٚمت٘مك طم٥ًم اًمٜمٛمقذج 

 اعمرؾمؾ ُمع اًمدقمقات-

ًمذات اًمنمقمٞم٦م ويمام شمٕمٚمٛمقن وم٢من ُمٜمٓم٘متٜم٤م هل٤م شم٤مريخ قمريؼ ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم سم٤م

واًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وٟمجد ذًمؽ ذم يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اًمنمقمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م 

وٓ ختٚمق ُمـ إؿمٕم٤مر اًمتل طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اهل٤مُم٦م شم٤مرخيًٞم٤م 

 وضمٖمراومًٞم٤م واضمتامقمًٞم٤م، ومٙمام ي٘م٤مل:

 شاًمِمٕمر ديقان اًمٕمرب»

٤ٌمل ورؾم٤مئؾ ُمـ وىمد زاد ُمـ هوري سم٠ممهٞم٦م هذا اعمٚمت٘مك وُم٤م ًم٘مٞمتف ُمـ إىم

اًمٙمثػم ُمـ حمٌل اًمٕمٚمؿ وـمالسمف وُمـ ظمالل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ؾمقف أًم٘مل اًمْمقء 
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قمغم سمٕمًْم٤م ُمـ أهداف هذا اعمٚمت٘مك ًمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜمٗمع هب٤م وؾمقف 

 يًتٛمر قمٓم٤مء وأهداف هذا اعمٚمت٘مك قمـ ـمريؼ أقمْم٤مئف واعمٝمتٛملم سمف-

ًمؽميمٞمز قمغم إُمقر ٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وومؼ وؾمٞمٚم٦م آشمّم٤مل اًمنيٕم٦م وا: أٚاًل

آضمتامقمٞم٦م وطمٞم٤مة اًمٜم٤مس اًمٞمقُمٞم٦م ُمثؾ اًمِم٤ٌمب واؾمتٖمالل اًمقىم٧م، اًم٘مٜمقات 

 -اًمٗمْم٤مئٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإيّم٤مل اعمٕمٚمقُم٦م

ًٝا دراؾم٦م ؾمػم قمٚمامء هذه اعمٜمٓم٘م٦م وحت٘مٞمؼ ُم١مًمٗم٤مهتؿ وـم٤ٌمقمتٝم٤م وشمًٝمٞمؾ  :ثاْ

 اًمقصقل إًمٞمٝم٤م-

وهمػمه٤م قمغم اًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل واإلسمداع شمِمجٞمع أسمٜم٤مء هذه اعمٜمٓم٘م٦م  :ثايًجا

 وووع احلقاومز واعمٙم٤مومآت وٛمـ ٟمِم٤مـم٤مت اعمٚمت٘مك وُمدارس اعمٜمٓم٘م٦م-

شمٗمٕمٞمؾ دور ذوي اإلقم٤مىم٤مت وٛمـ اعمجتٛمع وُمـ ظمالل إسمراز ُمقاهٌٝمؿ  :ضابًعا

 وىمدراهتؿ وآٟمتٗم٤مع هب٤م وصٝمرهؿ وٛمـ ٟمِم٤مـم٤مت اعمجتٛمع-

اًمٕمديد ُمـ اعمِم٤مريع  ىم٤مُم٧م سمتٜمٗمٞمذ ,طمٗمٔمٝم٤م اهلل  ,طمٞم٨م إن اًمدوًم٦م  :خاًَػا

 ذات اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ُمثؾ : 

اًمٓمرق، واحلدائؼ، واعمٞم٤مه، وشمِمجػم اًمِمقارع، وم٢من ُمـ أهداف اعمٚمت٘مك إجي٤مد 

اًمققمل ٕمهٞم٦م هذه اعمِم٤مريع واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م ويتؿ ذًمؽ سم٢مذن اهلل 

ُمـ ُمِم٤مريم٦م أسمٜم٤مء اعمدارس ذم ٟمٔم٤موم٦م ودي٤من وُمٜمتزه٤مت ُمدهنؿ وومؼ أًمٞم٦م 

 ٚمت٘مك واعمدارس واًمٌٚمدي٤مت وُم٘م٤موزم يمؾ ُمديٜم٦م-ُمٜمٔمٛم٦م سملم اعم
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هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمقُمٞم٦م وٟمجد ُمـ واضمٌٜم٤م ُمِم٤مريم٦م  :غازًغا

اعمقاـمـ ذم هذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت طمتك يٛمٙمـ شمٗمٕمٞمؾ دور هذه اجلٝم٤مت وُم١ًموًمٞم٦م 

اعمقاـمٜملم ويتؿ ذًمؽ وٛمـ حم٤مضات وًم٘م٤مءات اعم١ًموًملم ووؾم٤مئؾ اإلقمالم 

 واًمٜمنم-

ًمٕمديد ُمـ اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ وهل٤م قمالىم٦م سم٤معمقاـمٜملم هٜم٤مك ا :غابًعا

وًمٙمـ اًمٌٕمض ىمد جيٝمؾ هذه إمهٞم٦م واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م وم٢من ُمـ ُمٝم٤مم اعمٚمت٘مك 

 شمقصمٞمؼ هذه اًمٕمالىم٦م وإيْم٤مطمٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م-

ًٓا هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م وًمٙمٜمٝمؿ يًٙمٜمقن ويٕمٛمٚمقن ذم خمتٚمػ  :ثاَ

عمٚمت٘مك أن ٟمٕمٛمؾ ًم٘م٤مءات ُمع ه١مٓء طمتك أٟمح٤مء اعمٛمٚمٙم٦م وٟمريد ُمـ ظمالل ا

ٟمقصمؼ قمالىمتٝمؿ سمٌٚمداهنؿ ويمذًمؽ شمٗمٕمٞمؾ دورهؿ وُمِم٤مريمتٝمؿ ذم شمٜمٛمٞم٦م 

 سمٚمداهنؿ-

ًمذا وم٢من  ،ٕن ـمٌٞمٕم٦م ُمٜم٤مـم٘مٜم٤م زراقمٞم٦م وُمع ذًمؽ ومٝمل ؿمحٞمح٦م سم٤معمٞم٤مه :تاغًعا

اعمٚمت٘مك ُمـ أهداومف ذح إمهٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اًمزراقمٞم٦م ويمذًمؽ اًمٓمرق اعمثغم 

ٞم٤مه ؾمقاء ًمٚمنمب أو آؾمتخداُم٤مت اعمٜمزًمٞم٦م أو ذم اًمري ذم اؾمتخداُم٤مت اعم

 -اًمٌٞمئ٦م واعمٞم٤مه واًمزراقم٦ماًمزراقمل ويتؿ ٟمٚمؽ سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ومرع وزارة 

يمام يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع وم٢من ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير ُم٘مٌٚم٦م قمغم هنْم٦م صٜم٤مقمٞم٦م ُمـ  :عاؾًطا

ظمالل ُمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمذا وم٢من اعمٚمت٘مك ؾمقف يٗمٕمؾ دور أه٤مزم ؾمدير 
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هتؿ ُمـ هذه اعمديٜم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ويمذًمؽ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اخلدُم٤مت وأمهٞم٦م اؾمتٗم٤مد

 اعم٤ًمٟمدة هلذه اعمديٜم٦م اهل٤مُم٦م-

وم٢من هذه اعمٜمٓم٘م٦م أٟمج٧ٌم اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٕمراء  ،يمام يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع :عؿط إحس٣

اًمذيـ طمٗمٔمقا ًمٜم٤م شم٤مريخ وأؾمٚمقب طمٞم٤مة أسمٜم٤مء هذه اعمٜمٓم٘م٦م ًمذا وم٠من ًمٚمِمٕمر دور 

ه٤مم ذم هذا اعمٚمت٘مك جي٤مٟم٥م حم٤موًم٦م مجع اعم١مًمٗم٤مت قمٛمقًُم٤م ًمٙمؾ ُمديٜم٦م ووٛمٝم٤م 

 : يم٠من يٙمـ هٜم٤مك ،وٛمـ ُم١مًمػ واطمد

 يمت٤مب قمٚمامء ُمـ روو٦م ؾمدير-

 يمت٤مب ًمِمٕمراء روو٦م ؾمدير-

 يمت٤مب عم١مرظمل روو٦م ؾمدير-

 يمت٤مب اعمٝمـ واحلرف ذم روو٦م ؾمدير-

ويمؾ يمت٤مب يدقمؿ سم٤مًمقصم٤مئؼ واًمّمقر واعم٘م٤مسمالت  ،وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اهل٤مُم٦م

اًمِمخّمٞم٦م وًمٕمؾ ُمـ أسمٜم٤مء هذه اًمٌالد ُمـ ي٘مقم هبذا اًمٕمٛمؾ وؾمقف يتٌٜمك 

 اعمٚمت٘مك دومع اعمّم٤مريػ اخل٤مص٦م هبذا اًمٕمٛمؾ-

وسم٢مُمٙم٤من سم٘مٞم٦م أسمٜم٤مء سمٚمداٟمٜم٤م إظمرى ويمام ذيمرت هذا ُمث٤مل ًمروو٦م ؾمدير 

 اًم٘مٞم٤مم سمف ُمع شمٌٜمل اعمٚمت٘مك سمجٛمٞمع اعمّم٤مرف اًمالزُم٦م إلظمراج هذا اًمٙمت٤مب-

سمٜم٤م أو  ٤ميمام أذت ذم أول ُم٘م٤مسمٚم٦م أن هذا اعمٚمت٘مك ًمٞمس ظم٤مًص  :عؿط اثٓا

سم٤معمح٤مضات اًمتل شمتؿ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م سمؾ جلٛمٞمع اعمّم٤مًمح احلٙمقُمٞم٦م وإهٚمٞم٦م أن 
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حي٘مؼ اعمٜمٗمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م واعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمع اًمتزاُمٜم٤م  شمًتخدم هذا اعمٚمت٘مك ومٞمام

سم٤معمّم٤مريػ اًمالزُم٦م ًمذا وم٢من ُمـ أهداف اعمٚمت٘مك شمِمجٞمع اجلٝم٤مت إظمرى 

قمغم شمٗمٕمٞمؾ دورهؿ ُمـ ظمالل اعمح٤مضات واًمٙمتٞم٤ٌمت واإلقمالٟم٤مت اًمتل 

 ي٘مقم هب٤م اعمٚمت٘مك قمغم طم٤ًمسمف-

اعمٚمت٘مك هذه سمٕمًْم٤م ُمـ إهداف واًمتل أرضمق أن شمزيد وٛمـ ضمٝمقد أقمْم٤مء 

 ووٛمـ أي اىمؽماح ُمٜم٤مؾم٥م خيدم ديٜمٜم٤م وسمالدٟم٤م-

ظمت٤مًُم٤م اًمدقم٤مء هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ي٘مٌؾ ُم٤م ٟم٘مقم سمف وأٓ حيرم يمؾ ُمِم٤مرك 

 إضمر واًمثقاب-

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ--
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 ْطٜس َٔ ٜتفاعٌ َعٓا ػاٙ
 

 عًُا٤ غسٜط
 ؾعطا٤ غسٜط
 أزبا٤ غسٜط

 َؤضخٞ غسٜط
 آثاض غسٜط

 نٌ َس١ٜٓ ع٢ً َحَس٠
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 )ْعٌُ ألدٌ( 
 

 احملافظ١ ع٢ً ايرتاخ
 حفظ املدطٛطات ٚايٛثا٥ل 

 تاضٜذاي
 بايجكاف١ ٚاألز

 عطبٞايؿعط اي
 ايتفٛم ايعًُٞ

 تهطِٜ املُٝعٜٔ 
 ايعٌُ ايؿبابٞ

 بايصح١ ٚايب١٦ٝاالٖتُاّ 
 يف املٓاغبات ايعا١َ املؿاضن١
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 ايجكايف بطْاَر املًتك٢

 :املًتك٢ اْعكاز َٛعس/ 0
سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمح٤مضات واًمٜمدوات شمقزع قمغم إوىم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم يمؾ ؾمٜم٦م 

ُمراقمًٞم٤م فمروف اعمح٤مضيـ، وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمالطمتٗم٤مٓت أو اعمِم٤مريم٤مت احلٙمقُمٞم٦م 

 ومٝمل طم٥ًم اًمٓمٚم٥م-

 / املهإ: 2
سمٛمديٜم٦م روو٦م ؾمدير وىمد ظمّمص ُمٙم٤من هلذه آضمتامقم٤مت واعمٜم٤مؾم٤ٌمت 

 سمٛمزرقمتٜم٤م )اًمٕم٤مئذي٦م(-

 / ططٜكتٗا:3
سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمح٤مضات: اًمت٘مديؿ سمٕمد آي٤مت ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ صمؿ يٌدأ اعمح٤مض 

ويٚمٞمف سمٕمض إؾمئٚم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتٙمريؿ ومٝمٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٚمامت واًم٘مّم٤مئد 

 واًمدروع واهلداي٤م اًمتل شم٘مدم ًمٚمٛمٙمرُملم-

4ٍٚ  از:/ أبطظ ايط
اعمح٤مضات، ويمذًمؽ شمٙمريؿ مخس ُمـ اًمٜمدوات و سم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمديدشمنمومٜم٤م 

ىم٤مُمقا سم٤مًمتؼمع سمٛمِم٤مريع ظمػمي٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م ُمـ أهة أسم٤مسمٓملم ؿمخّمٞم٤مت 

ُمٚمٞمقن ري٤مل، يمذًمؽ شمٙمريؿ اًمِم٤مقمر أمحد سمـ قمٌداهلل  583ىمٞمٛمتٝم٤م دم٤موزت 

 -واًم٘مّم٦م وإدب يمت٤مسًم٤م ذم اًمِمٕمر 63ػ ُم٤م يزيد قمـ اًمداُمغ طمٞم٨م أًمّ 
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اعمٚمٙمل إُمػم  ك : ص٤مطم٥م اًمًٛمقاعمٚمت٘م ُمٜم٤مؾم٤ٌمتوُمـ أسمرز ُمـ طمي 

اًمديمتقر ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾ سمـ ؾمٕمقد )أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مّمٞمؿ(، وص٤مطم٥م 

اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم شمريمل سمـ ـمالل سمـ قمٌداًمٕمزيز )أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م قمًػم(، 

وأصح٤مب اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ وإُمػم ؾمٚمٓم٤من وإُمػم ومٝمد أسمٜم٤مء 

ـ قمٌداهلل إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز، وص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم قمٌداًمرمحـ سم

سمـ ومٞمّمؾ )حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م(، وص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم ؾمٕمقد سمـ قمٌداهلل سمـ 

صمٜمٞم٤من )رئٞمس اهلٞمئ٦م اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمجٌٞمؾ ويٜمٌع(، وُمٕم٤مزم اًمديمتقر قمّزام اًمدظمّٞمؾ 

)وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٤ًمسمؼ(، وُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد اًمٕمٞمًك )وزير اًمٕمدل 

اًمِمٞمخ قمثامن اًمّم٤مًمح ، اًم٤ًمسمؼ، إُملم اًمٕم٤مم ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل(

مح٤مد آل قمٛمر واًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ إدريس واًمديمتقر سمـ واًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ 

محد اعم٤مٟمع واًمديمتقر قمثامن اًمٕمٛمر واًمديمتقر قمكم اًمًٞمػ وإؾمت٤مذ محد 

اًم٘م٤ميض وإؾمت٤مذ حمٛمد رو٤م ٟمٍماهلل وإؾمت٤مذ حمٛمد احلٛمدان واًمِمٞمخ صمٜمٞم٤من 

واًمٕمديد ُمـ  ،قمٌداهلل اًمٕمًٙمر اًمٗمٝمد واًمديمتقر إسمراهٞمؿ اًمٕمٞمًك واًمديمتقر

رؤؾم٤مء اعمّم٤مًمح أصح٤مب اًمًٛمق إُمراء وأصح٤مب اعمٕم٤مزم واًمًٕم٤مدة و

احلٙمقُمٞم٦م ورؤؾم٤مء اعمرايمز وأه٤مزم اًمروو٦م وُمٜمٓم٘مف ؾمدير وحمٌل اًمٕمٚمؿ 

، واًمٕمديد ُمـ أومراد أهشمٜم٤م وُمـ خمتٚمػ ُمدن اعمٛمٚمٙم٦م وإدب واًمِمٕمر

 -ذم مجٞمع ُمدن ؾمديروإه اعمتقاضمدة 

 



        

 258 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

ٍٚ  املًتك٢ ايجكايف  :از ض
أيمثر  ؾمٜمقًي٤مزّوار اًمٌٚمغ قمدد يٗمتتح اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم أسمقاسمف قمغم ُمدار اًمٕم٤مم، وي

ويًتٗمٞمد ُمدرؾم٦م،   63 أيمثر ُمـ اعمدارس وقمدد زي٤مراتزائر ،  6333ُمـ 

واهلدف ُمـ هذه اًمزي٤مرات هل إشم٤مطم٦م ، وـم٤مًم٦ٌم ـم٤مًم٥م 4533ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ 

ذن اهلل أن شمٕمقد دة ُمٜمٝم٤م، واًمتل ٟم٠مُمؾ سم٢موآؾمتٗم٤م ٦ٌم اعمدارسـمٚم اعمج٤مل ٕسمٜم٤مئٜم٤م

، وُمٕمروم٦م حمتقي٤مت اعمٙمت٦ٌم واعمتحػ وشمًٝمٞمؾ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٗم٤مئدة واًمٜمٗمع

 ًمٚمٓم٤مًم٥م، وشمرؾمٞمخ آٟمتامء اًمقـمٜمل جلٞمؾ اًمِم٤ٌمب-

 

 :ايٓسٚات ٚاملٓاغبات / أبطظ 5
 
حم٤مضة ُمع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ مح٤مد آل قمٛمر  )رمحف اهلل(، يم٠مول  ,4

وومٕم٤مًمٞم٤مت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم، وذًمؽ سمت٤مريخ سمراُم٩م 

 -هـ7.5.4756

 شمٙمريؿ رضم٤مل إقمامل ُمـ أهة آل أسم٤مسمٓملم اًمذيـ ىمدُمقا ظمدُم٤مت ًمٚمقـمـ- ,5

شمٙمريؿ إدي٥م اًمِم٤مقمر إؾمت٤مذ أمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغ )رمحف اهلل(،  ,6

، وذًمؽ ذم ٤مإدب، وىم٤مم سمت٠مًمٞمػ صمالصملم يمت٤مسمً ويٕمتؼم ُمـ رّواد اًمِمٕمر و

 هـ-53.44.4756

 واعمٞم٤مه-وزارة اًمزراقم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع  ،قمـ ُمرض اٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقرٟمدوة  ,7
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أُمًٞم٦م ؿمٕمري٦م ًمٚمِم٤مقمريـ أمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع واحلٛمٞمدي سمـ محد احلرِب  ,8

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمقـمٜمل ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، أىمٞمؿ احلٗمؾ ُم٤ًمء 

 -هـ4757.;.8إرسمٕم٤مء 

 اًمٚمحٞمدان-ٟمدوة ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ؾمٕمد  ,9

 -يؿ اًمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل سمـ ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقتشمٙمر ,:

 هـ8.7.4764ُمنموع اًمٌٞمئ٦م سمروو٦م ؾمدير، إطمد  ,;

 ٟمدوة شمٙمريؿ اًمٓمٚم٦ٌم اعمتٗمقىملم - ,>

اًم٤ًمسمؼ )أُملم قم٤مم راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل( اؾمتْم٤موم٦م ُمٕم٤مزم وزير اًمٕمدل  ,43

 -اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ اًمٕمٞمًك

إؾمت٤مذ قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شمٙمريؿ اًمِم٤مقمر وإدي٥م  ,44

قم٤مًُم٤م قمغم إٟمِم٤مء ُم١مؾم٦ًم ضم٤مئزة قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ًمإلسمداع  58ُمرور 

اًمِمٕمري، وسمرقم٤مي٦م يمريٛم٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ 

قمٌداًمٕمزيز، وطمي آطمتٗم٤مل اًمٕمديد ُمـ أصح٤مب اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمراء 

ر وُمـ خمتٚمػ ُمدن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمقزراء واًمقضمٝم٤مء وأقمٞم٤من ؾمدي

اًمًٕمقدي٦م سمام يزيد قمـ صمامٟمامئ٦م ُمِم٤مرك وىمدم ظمالل احلٗمؾ اًمِمٝم٤مدات ودروع 

 اًمتٙمريؿ-

زي٤مرة ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم شمريمل سمـ ـمالل سمـ قمٌداًمٕمزيز   ,45

 )أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م قمًػم(-
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زي٤مرة ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم اًمديمتقر ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾ سمـ  ,46

 قمٌداًمٕمزيز )أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مّمٞمؿ(-ؾمٕمقد سمـ 

زي٤مرة ص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ آل  ,47

 ؾمٕمقد )حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م(-

زي٤مرة وومد رومٞمع اعمًتقى ُمـ ضم٤مُمٕم٦م إُمػمة ٟمقره سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  ,48

 عمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم-

عمًتِم٤مر ذم اًمديقان زي٤مرة ُمٕم٤مزم اًمديمتقر قمّزام سمـ حمٛمد اًمدظمّٞمؾ، ا ,49

 اعمٚمٙمل، وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٤ًمسمؼ-

زي٤مرة ص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم ؾمٕمقد سمـ قمٌداهلل سمـ صمٜمٞم٤من آل ؾمٕمقد،  ,:4

 رئٞمس اهلٞمئ٦م اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمجٌٞمؾ ويٜمٌع-

زي٤مرة وومد قم٤مزم اعمًتقى ُمـ دارة اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز عمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ  ,;4

 -حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم

اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م  )ُم٤ًمقمد رئٞمس ٤مذ قمٌداإلًمف اًمدٓكإؾمتُمٕم٤مزم زي٤مرة  ,>4

 ، وُمٜم٤مىمِم٦م اًمتٕم٤مون ُم٤مسملم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم واهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمري٤مو٦م-(ًمٚمري٤مو٦م

زي٤مرة إدارة شمٕمٚمٞمؿ اعمجٛمٕم٦م ًمٚمٛمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم، وُمٜم٤مىمِم٦م اًمتٕم٤مون ُم٤مسملم  ,53

 إدارة اًمتٕمٚمٞمؿ وُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم-

دارس اعمتٛمٞمزة واًمٓمالب اعمٛمٞمزيـ قمغم ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ طمٗمؾ شمٙمريؿ اعم ,54

 -سمث٤مٟمقي٤مت إىمٚمٞمؿ ؾمدير ، سمرقم٤مي٦م ضم٤مئزة ُمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم
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زي٤مرة ص٤مطم٦ٌم اًمًٛمق إُمػمة ٟمقره سمٜم٧م حمٛمد آل ؾمٕمقد، طمرم ص٤مطم٥م  ,55

 ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض- قمٌداًمٕمزيز أُمػماًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ومٞمّمؾ سمـ سمٜمدر سمـ 

واضمٌٜم٤م دم٤مه رؤيتٜم٤م »سمٕمٜمقان  5363ٟمدوة ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  إىم٤مُم٦م أول ,56

واًمتل أىمره٤م ظم٤مدم  5363، واًمتل شم٠ميت اٟمٓمالىًم٤م ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ش5363

 احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز طمٗمٔمف اهلل-

ٕمجؾ ش ُم٤ًمسم٘م٦م شمراث ؾمدير سمٕمدؾمتؽ»طمٗمؾ ُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل  ,57

ؾمدير، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمت٤مطمػ  صقر إُم٤ميمـ اًمؽماصمٞم٦م سم٢مىمٚمٞمؿ

م سمحْمقر اعمٝمٜمدس ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين ُمدير اعمت٤مطمػ اخل٤مص٦مسم٤مهلٞمئ٦م 5349

 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمًٞم٤مطم٦م واًمؽماث اًمقـمٜمل-

ُم٤ًمسم٘م٦م ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم ًمٚمتّمقير، سمٕمٜمقان  ,58

 ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م- :;سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمقـمٜمل ش ومرطم٦م وـمـ»

ُمدارس ؾمدير عمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمرٟم٤مُم٩م زي٤مرات  ,59

وُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م وُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل، ًمتًٝمٞمؾ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 

يًتٗمٞمد ُمٜمف أيمثر ُمـ ًمٚمٓم٤مًم٥م، وشمرؾمٞمخ آٟمتامء اًمقـمٜمل جلٞمؾ اًمِم٤ٌمب، و

 -٤مأًمػ ـم٤مًم٥م وـم٤مًم٦ٌم ؾمٜمقيً 

اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٝمرضم٤من اجلٜم٤مدري٦م سمجٜم٤مح اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، وقمرض صقر  ,:5

اعمقاىمع اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمٕمٙمس  اًمنمىمٞم٦م، وسمٕمضاًمزي٤مرات اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م 

 ُم٤ميض هذه اعمٜمٓم٘م٦م واشمّم٤مًمف سم٤محل٤مض اعمجٞمد- 

 اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٚمت٘مك اًمًٗمر وآؾمتثامر اًمًٞم٤مطمل- ,;5
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تدائٞم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م وُمـ رّواد طمٗمؾ شمٙمريؿ أوائؾ ُمدراء اعمدارس آسم ,>5

ؿمخّمٞم٦م، وطمي احلٗمؾ أيمثر ُمـ  58اًمتٕمٚمٞمؿ سم٢مىمٚمٞمؿ ؾمدير، وشمؿ شمٙمريؿ 

 ؿمخص- 633

، وقمدد يـ( زائر6343م );534سمٚمغ قمدد زّوار اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم قم٤مم  ,63

 ا-( وومدً 3:اًمقومقد )

 

 َجٌ:َٔ ايًكا٤ات، ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ األفهاض املططٚح١ 
 

 آصم٤مر قمٚمامء ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير-  ,4

 اًمتٓمقر اًمٕمٛمراين ذم اعمٛمٚمٙم٦م ودراؾم٦م ذًمؽ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير- ,5

 ذوي اإلقم٤مىم٦م اخل٤مص٦م ودورهؿ ذم اعمجتٛمع- ,6

 أسمٜم٤مء اعمدارس ودورهؿ ذم ٟمٔم٤موم٦م ُمدهنؿ وودي٤مهنؿ- ,7

 آصم٤مر ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير وأمهٞم٦م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م- ,8

 اًمزارقم٦م وأمهٞمتٝم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م- ,9

 شمرؿمٞمد اؾمتٝمالك اعمٞم٤مه وأمهٞمتف- ,:

 ٓم٘م٦م ؾمدير-اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م ذم ُمٜم ,;

رضم٤مل إقمامل ودورهؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واًمٕمديد ُمـ إومٙم٤مر اًمتل  ,>

 سم٢مذن اهلل ؾمقف ٟم٘مقم هب٤م-
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 أبابطني ايجكايف : بٔ ذلُس إصساضات ًَتك٢ عبساهلل
 

 اًمث٘م٤مذم سمٓم٤ٌمقم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م، ُمٜمٝم٤م :اعمٚمت٘مك  ىم٤مم

سمـ محـ سمـ قمٌداهلل قمٌداًمراًمِمٞمخ اًمت٤مريخ اعمختٍم ًمٚمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض  ,4

 هـ(-4454 ,هـ 4383) ؾمٚمٓم٤من أسم٤مسمٓملم

ؾمدير إمم ُمـ روو٦م »شم٤مريخ إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض  ,5

 -شزُمراوم٘م٦م اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزي

 -شأضمزاء 6» أٟم٤م واًمّمح٤موم٦م ورسمع ىمرن  ,6

 -شمّمحٞمح ظمٓم٠م شم٤مرخيل طمقل اًمقه٤مسمٞم٦م ,7

 ًمديمتقر حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر-شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ ا

 ًمٚمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل-دًمٞمؾ ضم٤مئزة أهة آل أسم٤مسمٓملم  ,8

 -اإلؾمالم سملم اإلومراط واًمتٗمريط ,9

 -م:534اًمت٘مرير اًمًٜمقي  ,ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم  ,:

 -م;534اًمت٘مرير اًمًٜمقي  ,ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم  ,;

 ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ محد احل٘مٞمؾ-، اعمجٛمٕم٦م طم٤مضة إىمٚمٞمؿ ؾمدير ,>

 اًمٌٞمٝم٘مل-ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ ، اعمح٤مؾمـ واعم٤ًموئ ,43

 -اًمًٞم٤مطم٦م ذم ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير ,44
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ُمٗمتل  ،ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملمش اًمروض اعمرسمع» ,45

 -زُمـ اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦ماًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م ذم 

 -اًمٜمخٞمؾ واًمزيتقن واًمًقاك ,46

 -رؾم٤مئؾ ُمٗمٞمدة ذم اًمّمالة واحل٩م ,47

 -ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وومْمؾ اًمٕمٚمامء ,48

 ريؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز اًم٘مّمػم-ٕؾمت٤مذ قمٌداًمٙمشم٠مًمٞمػ ا، ُمتٗم٤مئٚمقن ,49

 ُمِم٤مريم٦م ُمتحػ أسم٤مسمٓملم ذم ُمٝمرضم٤من اجلٜم٤مدري٦م- ,:4

 5363واضمٌٜم٤م دم٤مه رؤيتٜم٤م  ,;4

 ٕؾمت٤مذ يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمٕمتٞمؼ-شم٠مًمٞمػ ا، وٓي٦م اًمٕمٝمد ,>4

  شمٓمٚمٕم٤مت» ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م وُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل ,53

 شاعمًت٘مٌؾ

 -ًمألؾمت٤مذ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيقب، طمٙمؿ اعمٔم٤مهرات ذم اإلؾمالم ,54

 ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم-، شروو٦م ؾمدير»هذه سمالدٟم٤م  ,55

، إقمداد قمثامن سمـ شديقان اًمِم٤مقمر قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم» ,56

 -سم٤مسمٓملمأقمٌداعمحًـ 

ًمٚمِم٤مقمر إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمٙمريؿ ش سمًت٤من اًمقرد ذم طمدي٘م٦م ٟمجد» ,57

 . أسم٤مسمٓملم
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 َتحف أبابطني ايرتاثٞ

 

 
 

هـ سمرقم٤مي٦م يمريٛم٦م 46.35.4769سمحٛمد اهلل وشمقومٞم٘مف شمؿ اومتت٤مح اعمتحػ يقم 

ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز، وومٙمرة وأقمامل هذا 

 اعمتحػ سمدأت ُمٜمذ ُمدة، ويم٤من اهلدف : 

مجع اًمقصم٤مئؼ واعمخٓمقـم٤مت ظمّمقًص٤م أن ًمديٜم٤م ُمراؾمالت ىمديٛم٦م ُمـ  ,4

اإلُم٤مم شمريمل سمـ قمٌداهلل واإلُم٤مم ومٞمّمـؾ سمـ شمريمل واإلُم٤مم قمٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ 

واإلُم٤مم ؾمٕمقد سمـ ومٞمّمؾ واإلُم٤مم ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمقد، واإلُم٤مم ُمقطمد هذه 
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إمم ضم٤مٟم٥م وصم٤مئؼ أهي٦م ، اجلزيرة اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمرمحـ آل ومٞمّمؾ

٤م ُمئ٤مت اًمًٜملم، يمذًمؽ جمٛمققم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اعمخٓمقـم٤مت وسمٕمْمٝم٤م يزيد قمٛمره هل

 قمـ صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م- 

ؿم٤مريمٜم٤م ذم اًمٕمديد ُمـ اعمزادات واعمٕم٤مرض اًمؽماصمٞم٦م واؾمتٓمٕمٜم٤م مجع ُم٤ميزيد  ,5

آٓف ىمٓمٕم٦م شمراصمٞم٦م أمهٝم٤م: إؾمٚمح٦م اًم٘مديٛم٦م واًمتل سمٕمْمٝم٤م يرضمع إمم  8قمـ 

ٙم٤موم٦م أٟمقاع إؾمٚمح٦م اًم٘مديٛم٦م صمؿ صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م وشمٙمّقن ًمديٜم٤م ُمتحػ ُمًت٘مؾ ًم

طمرصٜم٤م قمغم مجع اًمٕمٛمالت وإوراق اًمٜم٘مدي٦م اًمٜم٤مدرة ضمًدا، شمغم ذًمؽ أقمداد 

 ه٤مئٚم٦م ُمـ اًمؽماصمٞم٤مت-

طمرصٜم٤م قمغم اًمرسمط اًمت٤مرخيل واًمٕمٛمراين واًمؽماصمل اًم٘مديؿ اعمتٛمثؾ سمٛمٜمٓم٘م٦م  ,6

ؾمدير وٟمجد وسمٕمض ُمٜم٤مـمؼ سمالدٟم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م ُمـ أضمؾ اًمتًٝمٞمؾ قمغم اًم٤ٌمطم٨م 

أن شمتقومر ًمديف اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واعم٤مدة واًمدارس 

اًمٕمٞمٜمٞم٦م، ُمثؾ آؾمتخداُم٤مت اًمزراقمٞم٦م واحلرومٞم٦م وصٜم٤مقم٦م اعمالسمس وصٜم٤مقم٦م 

سمٕمض اعمٕم٤مدن وآؾمتخداُم٤مت اعمٜمزًمٞم٦م سمٛمٕمٜمك أن اًم٤ٌمطم٨م يٙمت٥م ويّمقر ُم٤م 

 يِم٤مء ٕضمؾ إصمراء اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل - 

 

 

 

 



       

   267 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 َهتب١ غسٜط ايٛثا٥ك١ٝ
 

 
 

هـ 46.35.4769يقم اهلل وشمقومٞم٘مف شمؿ اومتت٤مح ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م سمحٛمد 

سمرقم٤مي٦م يمريٛم٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز، وومٙمرة 

 وهدف ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م:

دير مجع يمؾ ُم٤م يمت٥م ىمدياًم وطمديًث٤م قمـ إىمٚمٞمؿ ؾمدير، قمٚماًم أن إىمٚمٞمؿ ؾم ,4

 أًمػ يمت٤مب- 433اعمٙمت٦ٌم أن ، وحتقي شمزيد ُمدٟمف قمـ إرسمٕملم ُمديٜم٦م

ُم٤م ٟمالطمٔمف ذم ُمٕمٔمؿ اعمٙمت٤ٌمت أهن٤م ؿمٛمقًمٞم٦م ًمٙم٤موم٦م اًمتخّمّم٤مت وهذا سمال  ,5

ؿمؽ ضمٞمد وُمٗمٞمد وًمٙمـ ٟمِم٠مت ومٙمرة هذه اعمٙمت٦ٌم ٕضمؾ أن شمْمؿ سمج٤مٟم٥م 

ومٕماًل سمقوع أىم٤ًمم ًمٙمؾ ختّمص، اعمٙمت٦ٌم اًمٕم٤مُم٦م يم٤موم٦م اًمتخّمّم٤مت، وىمٛمٜم٤م 

 خيتص سم٤معمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز يٗملم، ىمًؿ)ىمًؿ اًمنميٕم٦م، ىمًؿ احلرُملم اًمنموهل
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ىمًؿ اًمت٤مريخ، ىمًؿ اإلدارة، ىمًؿ اعمرأة، ىمًؿ اًمٓمٗمؾ، ىمًؿ اعمٞم٤مه، ىمًؿ 

اًمٚمٖم٦م، ىمًؿ اًمزراقم٦م، ىمًؿ إدب، ىمًؿ اعمخٓمقـم٤مت، ىمًؿ اًمتقاريخ 

 (-دي٦م، ىمًؿ خيتص سمت٤مريخ ؾمدير قم٤مُم٦مً اًمٜمج

هذا هق إهؿ ًمديٜم٤م سمحٞم٨م ، وىم٤ًمم ظم٤مص٦م ًمٙمؾ ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؾمديرأ ,6

ٜم٦م يٜمدرج حتتٝم٤م ُم٤م يمت٥م قمٜمٝم٤م ىمدياًم وطمديًث٤م، ويمذًمؽ اًمٙمت٥م اًمتل أن يمؾ ُمدي

وضمدٟم٤م سمٗمْمؾ وأًمٗم٧م ُمـ أهؾ هذه اعمدن ومتجده٤م حت٧م ىمًؿ اعمديٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م، 

اهلل شمٕم٤مون ضمٞمد ُمـ اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗملم ُمـ أه٤مزم ؾمدير وىمٛمٜم٤م سم٤مإلقمالن قمـ 

 ـم٤ٌمقم٦م أًمػ يمت٤مب )جم٤مًٟم٤م( واًمتل شمتحدث قمـ أي ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؾمدير-

سمٗمْمؾ اهلل صمؿ سمجٝمقد أظمقاٟمٜم٤م إقمزاء وأظمص سمذًمؽ إخ اًمٗم٤موؾ  ,7

يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمٕمتٞمؼ )وراق اجلزيرة( وإظمقان إؾم٤مشمذة اًمٙمرام ُمثؾ 

ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ أسمقطمٞمٛمد، واًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ محد 

احل٘مٞمؾ، واًمِمٞمخ قمٌداًمٚمٓمٞمػ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم، واًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد 

، وم٘مد طمّمٚم٧م أيًْم٤م قمغم اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م ذات اًم٘مٞمٛم٦م ُمـ دارة اًم٤ٌمسمٓملم

اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز وُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت وُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ 

ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م وصحٞمٗم٦م اجلزيرة وُم١مًمٗم٤مت إؾمت٤مذ ظم٤مًمد اعم٤مًمؽ واًمٜم٤مدي 

إدِب سم٤مًمري٤مض وُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم، ويمؾ يقم يردٟم٤م 

 اهلل اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م-سمٗمْمؾ 
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 ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز ي٘مص ذيط اومتت٤مح ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م
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 : يف ايصحاف١ نتبٛا عٔ ًَتك٢ عبساهلل بٔ ذلُس أبابطني ايجكايفممٔ 
 

 احل٘مٞمؾ )رمحف اهلل(سمـ محد قمٌداهلل إدي٥م اًمِمٞمخ  ,4

 إدريسقمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ إدي٥م اًمِمٞمخ  ,5

 ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ أسمق طمٞمٛمد ,6

 إدي٥م قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمرمحـ اخلريػ ,7

 اًمٕمتٞمؼسمـ حمٛمد قؾمػ إؾمت٤مذ ي ,8

 إؾمت٤مذ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمًٚمامن ,9

 ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٗمٝمدإؾمت٤مذ  ,:

 اًمديمتقر قمٌداًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗمريح ,;

 قمٌداهلل اعمِم٤مريإؾمت٤مذ قمٛمر سمـ  ,>

 إؾمت٤مذ ومرطم٤من سمـ ومٝمد اًمٕم٘مٞمؾ ,43

 إؾمت٤مذ ٟم٤مس سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمري٩م ,44

 إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمًامقمٞمؾ ,45

 اعمٝمٜمدس ظم٤مًمد سمـ إسمراهٞمؿ احلجل ,46

 إؾمت٤مذة زيمٞم٦م سمٜم٧م إسمراهٞمؿ احلجل ,47
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 عبساهلل بٔ ذلُس أبابطني ايجكايف َٓاغبات ًَتك٢بعض 
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 )ضمح٘ اهلل( عبسايطمحٔ بٔ محاز آٍ عُط ذلاضط٠ يفض١ًٝ ايؿٝذ

 

 
 

أول سمراُم٩م وومٕم٤مًمٞم٤مت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمٕمد صدور 

، طمٞم٨م اعمقاوم٘م٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب

سمٕمد  )رمحف اهلل( أىمٞمٛم٧م حم٤مضة ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ مح٤مد آل قمٛمر

 هـ-7.5.4756صالة اعمٖمرب ُمـ يقم إرسمٕم٤مء اعمقاومؼ 

 

 ُمع ُم٤مقمرف قمٜمف ذم طمٞم٤مشمف ُمـ قمدم اًمرهم٦ٌم ذم ٟمنم صقره مت٤مؿمٞم٤ًم شمٜمنم صقرة اًمِمٞمخ رمحف اهلل مل *
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 )ضمح٘ اهلل( تهطِٜ األزٜب ايؿاعط أمحس بٔ عبساهلل ايساَؼحفٌ 
 

 
 درقًم٤م شمٙمريٛمًٞم٤م )رمحف اهلل(اًمداُمغ  إدي٥م اًمِم٤مقمر أمحد  شمًٚمٞمؿ

 

ًمألدي٥م اًمِم٤مقمر  ٤مشمٙمريٛمٞمً  أىم٤مم ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم طمٗماًل 

، ويٕمتؼم ُمـ رّواد اًمِمٕمر وإدب، وىم٤مم (رمحف اهللأمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغ )

ذم آؾمتدٓل يًتٗم٤مد ُمٜمف  ٤م، وأصٌح٧م يمتٌف ُمرضمٕمً ٤مسمت٠مًمٞمػ صمالصملم يمت٤مسمً 

 ٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ إدسم٤مء وأقمٞم٤من ؾمدير-اجلٖمراذم واًمت٤مرخيل، طمي احلٗمؾ جم

 -هـ53.44.4756أىمٞمؿ احلٗمؾ فمٝمر يقم اخلٛمٞمس و
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 ٖـ1424أَػ١ٝ ؾعط١ٜ مبٓاغب١ ايّٝٛ ايٛطين 
 ٚايؿاعط احلُٝسٟ احلطبٞ)ضمح٘ اهلل( َع ايؿاعط أمحس ايٓاصط ايؿاٜع 

 
 
 

 
 اًمِم٤مقمر أمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع )رمحف اهلل(                         

 

ُمـ وٛمـ ومٕم٤مًمٞم٤مت اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم، أىمٞمٛم٧م أُمًٞم٦م ؿمٕمري٦م ُمع اًمذيمرى 

 – ـمٞم٥م اهلل صمراه –اًمقـمٜمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًمٌالد قمغم يد اعم١مؾمس اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز 

أُمػم »طمٞم٨م يم٤من ًمٕمِم٤مق اًمِمٕمر ُمققمد ُمع قمٛمٞمد اًمِمٕمراء اًمِم٤مقمر أمحد اًمِم٤ميع 

يمام ًم٘مٌف إُمػم ومٞمّمؾ سمـ ظم٤مًمد، وُمٕمف اًمِم٤مقمر احلٛمٞمدي  شؿمٕمراء اعمح٤مورة

سمحْمقر جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ  ،وشم٘مديؿ اًمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمٗمريح احلرِب

 -هـ4757.;.8أىمٞمؿ احلٗمؾ ُم٤ًمء إرسمٕم٤مء اًمِمٕمراء وأقمٞم٤من ؾمدير، 
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 تسؾني َؿطٚع ايب١٦ٝ بطٚض١ غسٜط

 

 
 ٚمؿ درع اًمقوم٤مءتيً)رمحف اهلل( روو٦م ؾمدير اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض رئٞمس ُمريمز 

 

ُمـ وٛمـ سمراُم٩م اعمٚمت٘مك اًمٌٞمئٞم٦م، أىمٞمؿ ُمنموع اًمٌٞمئ٦م سمروو٦م ؾمدير وذًمؽ يقم 

هـ، ودؿّمـ رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ 8.7.4764إطمد 

 اًمٙمِمٗمل اًمقـمٜمل اعمنموع ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م –اهلل رمحف –حمٛمد اعم٤ميض 

 وشمْمٛمـ اًمث٘م٤مذم، أسم٤مسمٓملم قمٌداهلل ُمٚمت٘مك سمٛم٘مر وذًمؽ ومح٤ميتٝم٤م اًمٌٞمئ٦م ًمتٜمٔمٞمػ

 ؾمٕمد اًمٙمِمٗمل اعمٗمقض سمدأه٤م اًمٙمٚمامت ُمـ اًمٕمديد اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اخلٓم٤مِب احلٗمؾ

 -وأهداومف اعمنموع هذا أمهٞم٦م قمغم ُم١ميمًدا اعمٜمّمقر
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وؿمٛمٚم٧م وم٘مرات احلٗمؾ ُم٤ًمسم٘م٤مت ذم اًمرؾمؿ ًمألؿم٤ٌمل وشمٜمٔمٞمػ اعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓم٦م 

 سمٛم٘مر آطمتٗم٤مل ًمٙمِم٤موم٦م اعمرطمٚمتلم اعمتقؾمٓم٦م واًمث٤مٟمقي٦م- 

وذم هن٤مي٦م احلٗمؾ ؾمّٚمؿ رئٞمس ُمريمز اًمروو٦م ورئٞمس ىمًؿ اًمٜمِم٤مط سم٤مإلدارة 

حمٛمد اًمِمٞمح٦م ورئٞمس اًم٘مًؿ اًمٙمِمٗمل سم٤مإلدارة قمكم اًمٕمكم اًمدروع واجلقائز 

 اشم٘مديرً  ٤م ُمـ إؿم٤ٌمل واًمٙمِم٤موم٦م، يمام شمؿ شمًٚمٞمؿ اًمِمٞمخ اعم٤ميض درقمً ًمٚمٛمِم٤مريملم

٤م قمغم ًمتنميٗم٦م وشمدؿمٞمٜمف ًمٚمٛمنموع، يمام شمًٚمؿ اًمِمٞمخ قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم درقمً 

دقمٛمف ًمٚمٛمنموع واؾمتْم٤مومتف، وشمًٚمٛم٧م اًمٌٚمدي٦م، ويمذًمؽ ُمقفمػ اًمٌٚمدي٦م 

 ومٝمد احلٛمٞمد-
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ًَا  25مبٓاغب١ َطٚض حفٌ تهطِٜ األزٜب ايؿاعط عبسايععٜع غعٛز ايبابطني،  عا
 ع٢ً إْؿا٤ َؤغػ١ دا٥ع٠ عبسايععٜع غعٛز ايبابطني يإلبساع ايؿعطٟ

 

 درقًم٤م شمٙمريٛمًٞم٤م قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملمشمًٚمٞمؿ إدي٥م اًمِم٤مقمر  

طمٗمؾ شمٙمريؿ إدي٥م اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمرور  أىمٞمؿ

سمداع ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ًمإلقمٌداًمٕمزيز قمغم إٟمِم٤مء ُم١مؾم٦ًم ضم٤مئزة  ٤مقم٤مُمً  58

اًمِمٕمري، أىمٞمؿ احلٗمؾ سمٛمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمٛمزرقم٦م 

سمرقم٤مي٦م ص٤مطم٥م  هـ 46.5.4769اًمٕم٤مئذي٦م سمروو٦م ؾمدير، يقم اجلٛمٕم٦م 

أصح٤مب اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز، وطمْمقر أسمٜم٤مئف اًمًٛمق 

 اعمٚمٙمل إُمراء ٟم٤ميػ وؾمٚمٓم٤من وومٝمد-



        

 278 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

  

 ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ أمحد درقًم٤م شمٙمريٛمًٞم٤م شمًٚمٞمؿ                   
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 ظٜاض٠ صاحب ايػُٛ املًهٞ األَري تطنٞ بٔ طالٍ بٔ عبسايععٜع

 

 سمـ حمٛمدوآ اعمٚمٙمل إُمػم شمريمل سمـ ـمالل سمـ قمٌداًمٕمزيزص٤مطم٥م اًمًٛمق ُمع 

 

ىم٤مم ؾمٛمقه زي٤مرة عمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم، وآـمالع قمغم 

وأظمذ ضمقًم٦م طمقل أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل، ُمتحػ ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م و ُمٙمت٦ٌمحمتقي٤مت 

 -هـ49.8.4769ُمزرقم٦م اًمٕم٤مئذي٦م، وذًمؽ يقم اًم٧ًٌم 
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 ظٜاض٠ صاحب ايػُٛ األَري عبسايطمحٔ بٔ عبساهلل بٔ فٝصٌ )ذلافظ اجملُع١(
 

 
 ذم إطمدى اجلٚم٤ًمت اخل٤مرضمٞم٦م سمٛمزرقم٦م اًمٕم٤مئذي٦م وآسمـ قمٌداًمٕمزيز سمروم٘م٦م ؾمٛمق حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م 

ص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ )حم٤مومظ ىم٤مم 

سمزي٤مرة عمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم، وآـمالع قمغم  اعمجٛمٕم٦م(

اًمٕم٤مئذي٦م، وذًمؽ يقم إطمد اعمٙمت٦ٌم واعمتحػ وأظمذ ضمقًم٦م طمقل ُمزرقم٦م 

 -هـ4769.:.:
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   283 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 

 ظٜاض٠ َعايٞ ايؿٝذ ايسنتٛض ذلُس بٔ عبسايهطِٜ ايعٝػ٢
 أَني عاّ ضابط١ ايعامل اإلغالَٞ( -)ٚظٜط ايعسٍ ايػابل 

 

 
 اًمْمٞمقف اًمٙمرامو ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ اًمٕمٞمًكُمع 

 

ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ اًمٕمٞمًك )وزير اًمٕمدل ىم٤مم 

سمزي٤مرة عمزرقم٦م اًمٕم٤مئذي٦م اًم٤ًمسمؼ، وأُملم قم٤مم راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل( 

وأظمذ وأٟمِمٓم٦م اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽماصمٞم٦م، وآـمالع قمغم اعمٙمت٦ٌم واعمتحػ 

 -هـ48.7.4768ضمقًم٦م طمقل اعمزرقم٦م، وذًمؽ اخلٛمٞمس 



        

 284 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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ٝذ عبسايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ أبٛحُٝس ٚاألغتاش ٜٛغف بٔ ذلُس ظٜاض٠ َعايٞ ايؿ
 ايعتٝل ٜٚطافكِٗ دلُٛع١ َٔ اإلعالَٝني

 

 
 ُمٕم٤مذوإسمٜم٤مء حمٛمد واًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ أسمقطمٞمٛمد وإؾمت٤مذ يقؾمػ اًمٕمتٞمؼ ُمٕم٤مزم ُمع 

)ويمٞمؾ احلرس اًمقـمٜمل  ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ أسمقطمٞمٛمدىم٤مم 

اًمٕمتٞمؼ سمـ حمٛمد ، يراوم٘مف إؾمت٤مذ يقؾمػ (٤مقمْمق جمٚمس اًمِمقرى )ؾم٤مسم٘مً و

زي٤مرة عمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم وآـمالع قمغم إقمالُمًٞم٤م، سم 73 وسمحْمقر

 -اًمؽماصمل، واًمتجقل سمٛمزرقم٦م اًمٕم٤مئذي٦م واعمتحػاًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اعمٙمت٦ٌم حمتقي٤مت 

 -هـ58.7.4769وذًمؽ يقم اًم٧ًٌم 
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 بٔ َؿعٌ بٔ غعٛزظٜاض٠ صاحب ايػُٛ املًهٞ األَري ايسنتٛض فٝصٌ 
 )أَري َٓطك١ ايكصِٝ( ملًتك٢ عبساهلل أبابطني ايجكايف

 

 
 سمـ ؾمٕمقدص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم اًمديمتقر ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾ صقرة مج٤مقمٞم٦م سمحْمقر 

 

ىم٤مم ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم اًمديمتقر ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾ سمـ ؾمٕمقد أُمػم 

سمزي٤مرة عمٚمت٘مك  م;534.;.49ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مّمٞمؿ سمروم٘م٦م أٟمج٤مًمف ُم٤ًمء اخلٛمٞمس 

قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم وذًمؽ سمٛمزرقم٦م )اًمٕم٤مئذي٦م( سمروو٦م ؾمدير، 

ويم٤من ذم اؾمت٘م٤ٌمل ؾمٛمقه ًمدى وصقًمف إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم 
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وإظمقاٟمف ومٝمد وظم٤مًمد وأسمٜم٤مئف، وسمٕمد اًمًالم قمغم ؾمٛمقه أظمذ ضمقًم٦م ذم ُم٤مشمؿ 

ٓم٤مسم٤مت واعمراؾمالت إٟمج٤مزه ُمـ ُمٕم٤مرض دائٛم٦م، إول يِمٛمؾ اًمٕمديد ُمـ اخل

سمداي٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ قمٌداًمٕمزيز رمحف اهلل 

ًمٌٕمض اًمقصم٤مئؼ إهي٦م صمؿ  ٤مت اعمراؾمالت اعمٚمٙمٞم٦م، ويمذًمؽ قمرًو وقمنما

ُمٕمرض اعمجالت وهذا اعمٕمرض ٟم٤مدر وضمقده ذم اعمٛمٚمٙم٦م سمحٙمؿ أٟمف حيتقي 

ٚمؽ د اعمٖمٗمقر ًمف اعمجمٚم٦م ُمٜمذ قمٝمد شم٠مؾمٞمس هذه اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م قمغم ي 733قمغم 

 -قمٌداًمٕمزيز وأٟمج٤مًمف وطمتك اًمٞمقم

 

 
 سمـ ؾمٕمقد ّم٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم اًمديمتقر ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾسم ٞم٦ميمٚمٛم٦م شمرطمٞمٌ          



       

   289 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 

 تحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصملُمذم  سمـ ؾمٕمقد ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم اًمديمتقر ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾُمع  
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ٌٍٝ )ٚظٜط ايتعًِٝ ايػابل( ظٜاض٠ َعايٞ ايسنتٛض ععاّ بٔ ذلُس  ايسخ

 

 
 اًمدظمّٞمؾُمٕم٤مزم اًمديمتقر قمزام ُمع 

 

، وُمًتِم٤مر زار ُمٕم٤مزم اًمديمتقر قمزام سمـ حمٛمد اًمدظمّٞمؾ )وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٤ًمسمؼ

ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمٛمزرقم٦م  (ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم

اعمزرقم٦م، وذًمؽ يقم اًمٕم٤مئذي٦م، واـمٚمع قمغم اعمٙمت٦ٌم واعمتحػ، وقمغم حمتقي٤مت 

 -هـ:53.7.476اًم٧ًٌم 
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 صاحب ايػُٛ األَري غعٛز بٔ عبساهلل بٔ ثٓٝإظٜاض٠ 
 ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ املًه١ٝ يًذبٌٝ ٜٚٓبع )غابًكا(

 

 
  ص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم ؾمٕمقد سمـ قمٌداهلل سمـ صمٜمٞم٤منصقرة مج٤مقمٞم٦م ُمع 

ٞمس اهلٞمئ٦م اعمٚمٙمٞم٦م رئ) ص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم ؾمٕمقد سمـ قمٌداهلل سمـ صمٜمٞم٤من زار

ُمزرقم٦م اًمٕم٤مئذي٦م، واـمٚمع قمغم اعمٙمت٦ٌم واعمتحػ، وقمغم اًم٤ًمسمؼ( ًمٚمجٌٞمؾ ويٜمٌع 

 هـ-:476.:.;حمتقي٤مت اعمزرقم٦م، وذًمؽ يقم اًم٧ًٌم 
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 88املؿاضن١ مبٓاغب١ ايّٝٛ ايٛطين 
 

 

 
 ُمـ ؾمٛمق حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦مشمٙمريٛمًٞم٤م  ٤مإؾمت٤مذ سمٜمدر اًمدضملم يًتٚمؿ درقمً 

اطمتٗم٤مًء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمقـمٜمل اًمث٤مُمـ واًمثامٟمقن، وسمرقم٤مي٦م ص٤مطم٥م اًمًٛمق 

إُمػم قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ )حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م(، أىم٤مُم٧م إدارة 

سمدقمؿ ُمـ ُمٚمت٘مك  ;;اًمتٕمٚمٞمؿ سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م طمٗمؾ ُم٤ًمسم٘م٦م اًمٞمقم اًمقـمٜمل 

خ اًمٗم٤موؾ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم، وضم٤مئزة اًمٓمالب ُم٘مدُم٦م ُمـ اًمِمٞم

حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم )رمحف اهلل( ظم٤مص٦م سم٤مًمٓمالب، وضم٤مئزة اًمٓم٤مًم٤ٌمت 



        

 296 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

)واًمدة  ُم٘مدُم٦م ُمـ اًمًٞمدة اًمٗم٤موٚم٦م اجلقهرة سمٜم٧م حمٛمد سمـ ُم٤ميض طمٗمٔمٝم٤م اهلل

 -اًمِمٞمخ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم(

وىم٤مل إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم )ُم١مؾمس اعمٚمت٘مك( أن هذه اعمِم٤مريم٦م هل واضم٥م 

ي٘مقم هب٤م اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم ُمـ ظمالل اعمِم٤مريم٤مت ذم  وـمٜمل ووٛمـ إـم٤مر سمراُم٩م

قمـ ؿمٙمره إلدارة اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤معمجٛمٕم٦م قمغم اًمتٜمٔمٞمؿ  ٤ماعمح٤مومؾ اًمقـمٜمٞم٦م، ُمٕمرسمً 

 وهتٜمئتف ًمٚمٗم٤مئزيـ سم٤معم٤ًمسم٘م٦م- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

   297 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 

 (33املؿاضن١ يف املٗطدإ ايٛطين يًرتاخ ٚايجكاف١ )اجلٓازض١ٜ 
 

 
 (66اعمٝمرضم٤من اًمقـمٜمل ًمٚمؽماث واًمث٘م٤موم٦م )اجلٜم٤مدري٦م اعمِم٤مريم٦م ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ           

 

ًمٌٞم٧م اًمنمىمٞم٦م ضمٝمقد ضم٤ٌمرة شم٘مقم هب٤م أُم٤مرة اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م وهٞمئ٦م اًمًٞم٤مطم٦م، 

وهق يٛمّثؾ احلرف واعمٝمـ اًمت٤مرخيٞم٦م واًمتل يم٤من يزاوهل٤م أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، 

صمف وسمٕمْمٝم٤م اؾمتٛمر طمتك أن، وٕضمؾ أن يث٧ٌم أن اعمقاـمـ ذم طمٗم٤مفمف قمغم شمرا

 وشمراث آسم٤مئف وأضمداده، يقضمد ُمٝمٜم٦م وصٜمٕم٦م شمٗمٞمده وشمٗمٞمد اعمجتٛمع-
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وُمِم٤مريم٦م ُمتحػ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل شم٠ميت أمهٞمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م 

اًمتًجٞمؾ اعمّمقر ًمٌٕمض اًمزي٤مرات اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، يمذًمؽ سمٕمض 

اعمقاىمع اًمت٤مرخيٞم٦م اهل٤مُم٦م واًمتل شمٕمٙمس ُم٤ميض هذه اعمٜمٓم٘م٦م واشمّم٤مًمف سم٤محل٤مض 

ذم يمذًمؽ اًمتذيمػم سمام ورد ذم اًمّمحػ وخيص اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م  ،اعمجٞمد

 ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمتٕمددة عمٚمقك سمالدٟم٤م- 

وىمد شمؿ إصدار يمت٤مب شمقصمٞم٘مل قمـ هذه اعمِم٤مريم٦م واؾمتٕمراض صقر اًمزي٤مرات 

ـ اًمّمحػ اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م وسمٕمض اعمقاىمع اًمت٤مرخيٞم٦م، وُم٤م ورد ُم

 -ىمدياًم 

 
 ذم اعمٝمرضم٤من اًمقـمٜمل ًمٚمؽماث واًمث٘م٤موم٦م اعمتحػ ُمِم٤مريم٦م ضم٤مٟم٥م ُمـ                       
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 2018ّاملؿاضن١ يف ًَتك٢ ايػفط ٚاالغتجُاض ايػٝاحٞ ايػعٛزٟ 
 

 
 م;534اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٚمت٘مك اًمًٗمر وآؾمتثامر اًمًٞم٤مطمل اًمًٕمقدي ضم٤مٟم٥م ُمـ            

 

ؿم٤مرك ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمٗمٕم٤مًمٞم٤مت ُمٚمت٘مك اًمًٗمر 

اعمٚمت٘مك ، وشمؿ قمرض سمٕمض أٟمِمٓم٦م ;534وآؾمتثامر اًمًٞم٤مطمل اًمًٕمقدي 

وُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م وُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل وُمٕمرض اًمّمحػ 

واعمجالت اًمًٕمقدي٦م واًمقصم٤مئؼ اًم٘مديٛم٦م اًمٜم٤مدرة، سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض 

اعمٜمتج٤مت اًمزراقمٞم٦م يم٤مًمتٛمقر واًمًقاك واًمؽمٟم٩م واًم٘مٓمـ، وشمؿ اًمنمح ًمٚمزوار 

واـمالقمٝمؿ قمغم حمتقي٤مت ُمزرقم٦م اًمٕم٤مئذي٦م سمروو٦م ؾمدير، وآـمالع قمغم 

 ٕم٤ممل اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽماصمٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م-اعم
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 حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ينمح ًمٚمديمتقر قمٌداًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ ٟم٤مئ٥م رئٞمس 

 اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمًٞم٤مطم٦م واًمؽماث اًمقـمٜمل
 

 
  ؿمٝم٤مدة ؿمٙمر وشم٘مدير ُم٘مدُم٦م ُمـ اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمًٞم٤مطم٦م واًمؽماث اًمقـمٜمل
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 ايكاضٞ ايؿٝذايتاضٜذ املدتصط يًعاّل١َ »حفٌ تسؾني نتاب 

 ٖـ1121 -ٖـ 1050 «عبسايطمحٔ بٔ عبساهلل أبابطني 
 

 
 ًمألقمامم قمٌداًمٚمٓمٞمػ وقمٌداًمٕمزيز وقمٌداًمٙمريؿ  سمـ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم شيمت٤مب اًمِمٞمخ»إهداء     

 

 اعمختٍم اًمت٤مريخ: يمت٤مب شم٠مًمٞمػ ُمـ أسم٤مسمٓملم حمٛمد سمـ إؾمت٤مذ قمٌداهلل اٟمتٝمك

 أسم٤مسمٓملم ؾمٚمٓم٤من سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اًمِمٞمخ اًم٘م٤ميض ًمٚمٕمالُم٦م

 ومقزان سمـ ص٤مًمح اًمديمتقر اًمِمٞمخ ؾمامطم٦م شم٘مديؿ ،(هـ4454 , هـ4383)

 قمغم إقمداده ذم اعم١مًمػ اقمتٛمد طمٞم٨م ،(اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر هٞمئ٦م قمْمق) اًمٗمقزان

 ؾمالُم٦م حت٘مٞمؼ إمم اًمقصقل ٕضمؾ اًمِمٞمخ طمٞم٤مة أصمٜم٤مء اًمت٤مرخيٞم٦م اعمراضمع
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 حمٛمد سمـ قمٌداهلل ُمٚمت٘مك ظمالل ُمـ ـم٤ٌمقمتف مت٧م ومٞمام وصحتف، اًمٌح٨م

 -اًمث٘م٤مذم أسم٤مسمٓملم

 آٟمتٗم٤مع، اًمٓم٤مًم٥م قمغم ًمٞمًٝمؾ اًمٙمت٤مب هذا اظمتٍمت: ُم٘مدُمتف ذم وضم٤مء

 اًمّمحٞمح٦م اًمقىمقع، اًمٙمثػمة اعم٤ًمئؾ ومٞمف مجٕم٧م اًمراهمٌلم، مهؿ ىمّمقر ٕضمؾ

 ُمع: ىم٤مل أن إمم-- قمٜمف ًمٚمٓم٤مًم٥م همٜمك وٓ ُمٜمف سمد ٓ مم٤م واًمٗمروع، إصقل

 وضمٝم٤مًم٦م اًمٗمٝمؿ ووٕمػ اًمٌْم٤مقم٦م وىمٚم٦م سم٤مًم٘مّمقر، ٟمٗمز ُمـ قمٚمٛمل

 يمت٤مسمف اجلٚمٞمؾ اًمٕم٤ممل وظمتؿ اًمقىمقع، يمثػم هق ومٞمام اعمجٛمقع وؾمٛمٞمتف اًمّمٜم٤مقم٦م،

 اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ٟمٗمٕمف، يٕمؿ أن اهلل وأؾم٠مل مجٕمف، شمٞمّن  ُم٤م هذا: سم٘مقًمف

 -ٟمٕمٛمف يقذم محًدا

 اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم سمج٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ ؾمٌٕم٦م أن امم يِم٤مر

 أسم٤مسمٓملم قمٌداًمرمحـ اًمِمٞمخ يمت٤مب قمـ اعم٤مضمًتػم رؾم٤مئؾ سمتحْمػم ىم٤مُمقا

 قم٤مم شم٠مًمٞمٗمف ُمـ اٟمتٝمك اًمذي( اًمقىمقع يمثػم هق ومٞمام اعمجٛمقع) اًمٗم٘مٝمل

 اُم٘متًٍم  اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ يذيمر أن ُم١مًمٗمف ومٞمف اؿمؽمط اًمٙمت٤مب هذا هـ،4446

 اًمِمٞمخ اؾمتٗم٤مد وىمد طمٜمٌؾ، سمـ أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م ُمـ اًمّمحٞمح قمغم

 امم شمٕمقد( اعمجٛمقع) يمت٤مسمف ذم ُمّمدرا 54 ُمـ اهلل رمحف أسم٤مسمٓملم قمٌداًمرمحـ

 -اهلجري اًم٤ًمدس اًم٘مرن

 ُمٚمت٘مك ذم وذًمؽ اًمٙمت٤مب سمتدؿملم اًم٤ٌمسمٓملم ؾمٕمقد قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمِمٞمخ وىم٤مم

ؾمدير، وذًمؽ يقم  سمروو٦م اًمٕم٤مئذي٦م سمٛمزرقم٦م اًمث٘م٤مذم أسم٤مسمٓملم حمٛمد سمـ قمٌداهلل

 م-;6.6.534هـ اعمقاومؼ >48.9.476اًم٧ًٌم 
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 َطنع املًو عبساهلل ايسٚيٞ خلس١َ ايًػ١ ايعطب١ٝظٜاض٠ ض٥ٝؼ ٚأعضا٤ 

 

 
  ُمع أقمْم٤مء ُمريمز اعمٚمؽ قمٌداهلل صقرة مج٤مقمٞم٦م

 

ىم٤مم وومد ُمـ أقمْم٤مء ُمريمز اعمٚمؽ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمدوزم خلدُم٦م اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م، وهؿ : د-قمٌداهلل اًمقؿمٛمل )أُملم قم٤مم اعمريمز( أ-محد اًم٘م٤ميض )قمْمق 

جمٚمس أُمٜم٤مء اعمريمز( أ-قمٌداهلل احل٘مٞمؾ )ُمًتِم٤مر اعمريمز( د-أمحد اًم٤ًممل )قمْمق 

در اجلؼم )ُمًتِم٤مر جمٚمس إُمٜم٤مء( د-حمٛمقد اعمحٛمقد )ُمًتِم٤مر اعمريمز( د-سم

اعمريمز( د-ؾم٤ممل اًمًٛمػمي )ُمًتِم٤مر اعمريمز( د-إسمراهٞمؿ اًمِمٛم٤ًمن )قمْمق 
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جمٚمس إُمٜم٤مء( د-قمٌداهلل احلٞمدري )ُمًتِم٤مر اعمريمز( سمزي٤مرة ظم٤مص٦م عمٚمت٘مك 

، ويم٤من ذم هـ>476.:.54، وذًمؽ يقم اًم٧ًٌم قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم

ٕم٤مذ، وقم٘مد ًم٘م٤مء ًمٚمتٕم٤مون اؾمت٘م٤ٌمهلؿ إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم وأسمٜم٤مئف حمٛمد وُم

سملم ُمريمز اعمٚمؽ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمدوزم خلدُم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمٚمت٘مك 

أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم، وىم٤مم اًمقومد سمزي٤مرة عمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واعمتحػ اًمؽماصمل، 

إمم ضم٤مٟم٥م ُمٕمرض اًمّمحػ واًمٜمخٚم٦م، يمام ىم٤مم اًمقومد سم٠مظمذ ضمقًم٦م قمغم اعمٕم٤ممل 

ي٦م واًمتل طمرص إؾمت٤مذ قمٌداهلل قمغم أن شمٙمقن يمام اًمؽماصمٞم٦م ذم ُمزرقم٦م اًمٕم٤مئذ

حيقي خمتٚمػ اعمٜم٤مؿمط، وىمد حتدث  ٤مصم٘م٤مومٞمً  اىم٤مل إؾمت٤مذ محد اًم٘م٤ميض ُمريمزً 

: هذه اًمزي٤مرة شمٗمتح صٚم٦م دائٛم٦م اًمديمتقر قمٌداهلل اًمقؿمٛمل )أُملم اعمريمز( ىم٤مئاًل 

سم٤مٕؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ص٤مطم٥م اًمٞمد اًمٌٞمْم٤مء واجلٝمقد اعمثٛمرة خلدُم٦م وـمٜمٜم٤م، 

وأهؿ ُم٤م دار اًمققمل سم٠من ظمدُم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل ظمدُم٦م هذه إرض اًمٓمٞم٦ٌم، 

ظمدُم٦م اًمث٘م٤موم٦م واًمٙمت٤مب واعمٕمروم٦م، إو٤موم٦م إمم ادم٤مه إلـمالق ُمنموع ُمِمؽمك ذم 

 اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م-
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 مبًتك٢ أبابطني املًتك٢ األٍٚ يًب١٦ٝ ٚايٓباتات ايصحطا١ٜٚ
 

 
 سمٛمٚمت٘مك أسم٤مسمٓملم واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمّمحراوي٦ماعمٚمت٘مك إول ًمٚمٌٞمئ٦م ضم٤مٟم٥م ُمـ اٟمٕم٘م٤مد 

 

أىم٤مُمتٝم٤م راسمٓم٦م ؾمدير اخلياء  ٟمدوةهـ ;7.476.>قم٘مد ص٤ٌمح اًم٧ًٌم 

وىمدُمٝم٤م إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمِمقيش رئٞمس اًمراسمٓم٦م، واعمٝمٜمدس ظم٤مًمد سمـ 

ص٤مًمح اعمديٛمٞمغ ُمدير ُمِم٤مشمؾ اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمتٓمقير ُمديٜم٦م اًمري٤مض، وإؾمت٤مذ 

 قمٛمرو سمـ قمٌداًمٕمزيز اعم٤ميض رئٞمس راسمٓم٦م روو٦م ؾمدير اخلياء -

اًمٕمقيد ، وٟم٤مىمِم٧م هذه اًمٜمدوة أمهٞم٦م وأدار اًمٜمدوة إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداهلل 

احلٗم٤مظ قمغم اًمِمجرة وإجي٤مد اًمققمل ًمدى اعمقاـمٜملم ، يمام ريمزت قمغم أمهٞم٦م 

اًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمّمحراوي٦م واًمٕمٛمؾ قمغم زرقمٝم٤م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م وُمٜمع آطمتٓم٤مب 

 اجل٤مئر-
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 عٔ دلًؼ غسٜط مبحافظ١ اجملُع١ْس٠ٚ 
 

 

 
  حمٛمد اًمٗمٞمّمؾ وإؾمت٤مذ اًمديمتقر محد اًمدظمٞمؾأٟم٤م وآسمـ حمٛمد و  

قمـ جمٚمس ؾمدير عمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م، ٟمدوة هـ ;7.476.>قم٘مد فمٝمر اًم٧ًٌم 

، واًمديمتقر محد اًمدظمٞمؾ، وإؾمت٤مذ حمٛمد اًمٗمٞمّمؾ، وأدار وشمنموم٧م سمت٘مديٛمٝم٤م

ل اًمقاشم٤ًمب سمدأ سمٛم٤ٌمدرة ُمٜمقمغم وهذا اعمجٚمس شمٓمٌٞمؼ ، حمٛمد أسم٤مسمٓملم آسمـاًمٜمدوة 

ْمؿ ُم٤ميزيد قمغم يو ،وسمٛمقاوم٘م٦م ُمـ ؾمٛمق حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م (اعمنمف قمغم اعمجٚمس)

ُمـ أصح٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م واعمٕم٤مزم ورضم٤مل إقمامل وأؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت  اقمْمقً  483

وُمـ أهؿ إقمامل اًمتل ي٘مقم هب٤م ُمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض إُمقر ، واعم١مرظملم ُمـ أسمٜم٤مء ؾمدير

 اًمت٤مرخيٞم٦م ذم إٟمِم٤مء اعمدن أو اعمخٓمقـم٤مت ، ويمذًمؽ ُمٜم٤مىمِم٦م اطمتٞم٤مج اعمدن ُمـ

اخلدُم٤مت وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمديٜم٦م ؾمدير ًمٚمّمٜم٤مقم٦م وإقمامل ذم شمقفمٞمػ اًمِم٤ٌمب 

 سمٕمد طمٍم ـمٚم٤ٌمت اًمتقفمٞمػ - ٤مظمّمقًص 
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 شَٔ ٚثا٥ل غسٜط»االدتُاع األٍٚ يًذ١ٓ َٛغٛع١ 

 

 
 شُمـ وصم٤مئؼ ؾمدير»آضمتامع إول ًمٚمجٜم٦م ُمقؾمققم٦م ضم٤مٟم٥م ُمـ طمْمقر 

 

آضمتامع إول ًمٚمجٜم٦م ُمقؾمققم٦م  هـ، قم٘مد;44.6.476 يقم اًم٧ًٌم ذم

وصمٞم٘م٦م وحت٘مٞم٘مٝم٤م  8333هتدف هذه اًمٚمجٜم٦م جلٛمع واًمتل  شُمـ وصم٤مئؼ ؾمدير»

وشمرُمٞمؿ ُم٤م يٚمزم ُمٜمٝم٤م وـمٌٕمٝم٤م ذم جمٚمدات، وهل دقمقة ًمٙمؾ ُمقاـمـ 

 ًمقـمٜمٜم٤م اًمٖم٤مزم- ٤موصم٤مئ٘مٞمً  ٤مًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقصم٤مئؼ ُمـ اًمتٚمػ ًمتٌ٘مك شم٤مرخيً 
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ٚاملٛظفني به١ًٝ ايعًّٛ ٚايسضاغات حفٌ تهطِٜ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 
 غسٜط( اإلْػا١ْٝ ظاَع١ اجملُع١ )ن١ًٝ حٛط١

 

 
 هٞمئ٦م اًمتدريس واعمقفمٗملم سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم واًمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اعمجٛمٕم٦مصقرة ٕقمْم٤مء 

 

ٟمٔمؿ ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم  هـ،;476.;.44ذم يقم إطمد 

احلٗمؾ اخلت٤مُمل ًمتٙمريؿ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس واعمقفمٗملم سمٙمٚمٞم٦م اًمث٘م٤مذم 

، سمج٤مُمٕم٦م اعمجٛمٕم٦م )يمٚمٞم٦م طمقـم٦م ؾمدير(اًمٕمٚمقم واًمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

 وطمي احلٗمؾ آسمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم-
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 ش2030ٚادبٓا ػاٙ ضؤٜتٓا »بعٓٛإ  2030ْس٠ٚ ضؤ١ٜ املًُه١ 

 
 حمٛمد اًمٜمّم٤مر و د- ٛمد اعم٤ميض وُمٕم٤مزم م- حم اعم٘مرنظم٤مًمد وُمٕم٤مزم د-ٟم٤مس اعمقؾمك د-اعمتحدصمقن:    

 

ٚادبٓا ػاٙ »ٟمٔمؿ ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم ٟمدوة حت٧م قمٜمقان 

يم٠مول ٟمدوة شم٠ميت اٟمٓمالىًم٤م ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ش 2030ضؤٜتٓا 

سمروو٦م ؾمدير يقم اًم٧ًٌم ش اًمٕم٤مئذي٦م»وذًمؽ سمٛم٘مر اعمٚمت٘مك سمٛمزرقم٦م  5363

م طمٞم٨م أيمد ومٞمٝم٤م ُم١مؾمس اعمٚمت٘مك 8/5349/:هـ اعمقاومؼ :476/:/63

 هـ وذم;448ٝم٤م قم٤مم ئإٟمِم٤مُمٜمذ اعمٛمٚمٙم٦م  حمٛمد أسم٤مسمٓملم  أن إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ 

هذا قمٝمد ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز، قمٝمد احلزم  ُمراطمٚمٝم٤م اًمثالث طمتك يقُمٜم٤م
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واًمٕمزم، ٟمجده٤م شمرقمك وشمٙم٤مومح وشمٜم٤موؾ ُمـ أضمؾ اًمقـمـ واعمقاـمـ، وًمٞمس 

ذم شمقومػم احلٞم٤مة أيًْم٤م  ط سم٤مًم٘مقات ومح٤مي٦م إرض، سمؾ اًمٙمٗم٤محاًمٙمٗم٤مح وم٘م

اًمرهمٞمدة ًمٙمؾ ُمقاـمـ ذم اهلجرة واًم٘مري٦م واعمديٜم٦م، وشم٠ميت هذه آٟمٓمالىم٦م اًمتل 

 ٟمرضمق اهلل اًمٙمريؿ أن جيٕمٚمٝم٤م ُمقًمد ظمػم وقمز هلذه اًمٌالد-

اًمديمتقر  سمٛمِم٤مريم٦م يمؾ ُمـ : ُمٕم٤مزموأدار حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمٜمدوة، 

اعمٝمٜمدس حمٛمد سمـ ُمٕم٤مزم ، و شُمدير ضم٤مُمٕم٦م اعمجٛمٕم٦م»ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمد اعم٘مرن 

ؾمٕم٤مدة ، وشرئٞمس اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت اًمٕمًٙمري٦م»محد اعم٤ميض 

قمْمق جمٚمس اًمِمقرى ، رئٞمس جمٚمس إدارة »اًمديمتقر ٟم٤مس سمـ قمكم اعمقؾمك 

ٜمّم٤مر اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمؾمٕم٤مدة ، وشمجٕمٞم٦م اعمٙمٗمقوملم سم٤مًمري٤مض

ويمٞمؾ اعمريمز اًمًٕمقدي ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ اعمخدرات، قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس »

 .شسمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م

وٟمحـ ذم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم وضمدٟم٤م أٟمف ًمزاًُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ويم٠مول ٟمدوة شمٕم٘مد هبذا 

احلْمقر اعمٙمثػ ُمـ رضم٤مل آىمتّم٤مد واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م وسمٗمرؾم٤من اًمٜمدوة اًمتل 

 ٜم٤مي٦م ودىم٦م، ٕهنؿ أهؾ ًمتقوٞمح واضمٌٜم٤م دم٤مه رؤيتٜم٤م-شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ سمٙمؾ قم
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 ُمع أسمٜم٤مئلاًمٜمدوة  اعمِم٤مريملم ذم إقمْم٤مء

 
  ْمقراحلضم٤مٟم٥م ُمـ 
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  «تطاخ غسٜط بعسغتو»تٓظِٝ َػابك١  
 

 
 ششمراث ؾمدير سمٕمدؾمتؽ»ُم٤ًمسم٘م٦م  ذم واعمٙمرُملماعمٝمٜمدس ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين 

 

ٕمجؾ  شسمٕمدؾمتؽشمراث ؾمدير »سمٕمٜمقان ُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل ُم٤ًمسم٘م٦م ٟمٔمؿ 

م 5349صقر إُم٤ميمـ اًمؽماصمٞم٦م سم٢مىمٚمٞمؿ ؾمدير، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمت٤مطمػ 

سمحْمقر اعمٝمٜمدس ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين ُمدير اعمت٤مطمػ اخل٤مص٦مسم٤مهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م 

 -واًمؽماث اًمقـمٜملًمٚمًٞم٤مطم٦م 
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 بعض األخباض ايصحف١ٝ عٔ 
 ًَتك٢ عبس اهلل بٔ ذلُس أبابطني ايجكايف
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 آىمتّم٤مدي٦م صحٞمٗم٦م –قمٌداهلل اًمٗمٝمٞمد                                                     

 هـ56.4.4756                                                                           

 
 ايبابطني يف غسٜطيعبساهلل  ًَتك٢ ثكايف

 

اًمِم٤ٌمب اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م  اًمرئٞمسومٝمد سمـ ؾمٚمٓم٤من واومؼ إُمػم 

( اًم٤ٌمسمٓملم)ُمٚمت٘مك صم٘م٤مذم سم٤مؾمؿ قمٌداهلل سمـ حمٛمد  قمغم إـمالق

(، اًمري٤مض ا ؿمامزميمٞمٚمقُمؽمً  483ذم ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير )

 سم٤مًمِم٠من اًمث٘م٤مذم إلصمراء اًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ- يٕمٜمكو

٤م قمغم قمقٟمً  ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ؾمتٙمقن اًمرئٞمس اًمٕم٤مموم٘م٦م ُمـ ضمٝمتف صمٛمـ اًم٤ٌمسمٓملم ُمقا

ؾمٞمتٙمٗمؾ ؿمخّمًٞم٤م  ٤م إمم أٟمفٓومتً ، ٦م٘مواًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمٜمٓم إصمراء احلريم٦م اًمٗمٙمري٦م

 سم٤مًمٜمٗم٘م٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمغم هذا اعمٚمت٘مك اًمتل ختدم اًمقـمـ واعمقاـمـ-

ؿمخّمٞم٦م  533ٓؾمت٘م٤ٌمل  وأؿم٤مر اًم٤ٌمسمٓملم إمم ضم٤مهزي٦م اعمٚمت٘مك ذم اًمقىم٧م احل٤مزم

اعم٘مقُم٤مت اًمتل شم٤ًمقمد قمغم إٟمج٤مح ُمثؾ  ُمـ ظمالل شمقومػم مجٞمع قمٚمٛمٞم٦م وأدسمٞم٦م

 -٤متاعمٚمت٘مٞم هذه
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 اجلزيرة صحٞمٗم٦م –ٟم٤مس اًمٕمري٩م                                                     

 هـ5.5.4756                                                                               

 

 األضبعا٤ ايبابطني ايجكايف فعايٝات ًَتك٢ عبساهلل بٔ ذلُسأٚىل 

 

 اًم٤ٌمسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمروو٦م وومٕم٤مًمٞم٤مت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمدوٛمـ أومم سمراُم٩م 

ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م  ؾمدير سمٕمد صدور اعمقاوم٘م٦م ُمـ

رسمٕم٤مء اًم٘م٤مدم وسمٕمد صالة اعمٖمرب ُم٤ٌمذة اًمٚم٘م٤مء اعمٗمتقح إ اًمِم٤ٌمب ي٘م٤مم يقم

اعمٚمت٘مك ذم  مح٤مد آل قمٛمر وذًمؽ ذم ُم٘مرسمـ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ ع ُم

 -سمروو٦م ؾمدير (داٟمٞم٦م)٦م ُمزرقم

 قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم ؿمٙمره ًمًٛمق اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب وىمد وضمف اًمِمٞمخ

يم٤موم٦م اعمج٤مٓت  اًمذي ؾمٞمخدم ك٘متقمغم ُمقاوم٘متف اًمٙمريٛم٦م قمغم إٟمِم٤مء وإىم٤مُم٦م اعمٚم

واًمِمٕمر سمٜمققمٞم٦م اًمٕم٤مُمل  دبذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م واًمٕم٤مُم٦م واًمت٤مريخ وإ

 واًمٗمّمٞمح-
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 اجلزيرة صحٞمٗم٦م –ٟم٤مس اًمٕمري٩م                                                     

 هـ8.5.4756                                                                              

 

 إْؿا٤ ًَتك٢ عبساهلل ايبابطني ايجكايف ٚبس٤ بطادل٘.. غًسا
 

 إُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيز ق اعمٚمٙملٛمصدرت ُمقاوم٘م٦م ص٤مطم٥م اًمً

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد)اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب قمغم إٟمِم٤مء ُمٚمت٘مك صم٘م٤مذم سم٤مؾمؿ 

ٓملم اًمِمٙمر سم٤مٌوىمدم اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًم، سمروو٦م ؾمدير( ٓملمسماًم٤ٌم

اًمًٛمق اعمٚمٙمل اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب قمغم ُمقاوم٘متف اًمٙمريٛم٦م  ّم٤مطم٥مًم

اًمذي ؾمٞمٕمقد سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سم٢مصمراء اًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ ذم  اعمٚمت٘مك قمغم إٟمِم٤مء هذا

ؾمدير هب٤م اًمٙمثػم ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واعم١مرظملم وأؾم٤مشمذة اًمٗمٙمر  اعمٜمٓم٘م٦م ظم٤مص٦م أن

اًمٕمرِب واًمٕم٤مُمل واًمذي ؾمٞمًٕمد اعمٚمت٘مك إن ؿم٤مء اهلل  دب واًمِمٕمروإ

 آؾمتٗم٤مدة ُمـ ظمؼماهتؿ ودم٤مرهبؿ-  سم٤مًٓمت٘م٤مء هبؿ ويمذًمؽ

ؾمتقزع قمغم ُمدار اًمٕم٤مم سمّمٗم٦م اعمٚمت٘مك اًمتل هؿ اًمٜمِم٤مـم٤مت ذم أوىم٤مل إن ُمـ 

واإلرؿم٤مد واًمدوم٤مع قمـ  دوري٦م هل اعمح٤مضات اًمديٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمدقمقة

اًمنمقمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م واًمتل  اعمٗم٤مهٞمؿ خه احلٛمالت اًمنمؾم٦م وشمرؾمٞمذاًمديـ أُم٤مم ه

اًمٌالد ظم٤مص٦م أن  ختدم اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف ومم٤مشمف وحت٤مومظ قمغم ُم٘مقُم٤مت

اًمٕمٚمؿ  ٦م ُمـ أهؾٌٜمخسمش اعمٚمت٘مك»ىمل أو سمٛمٕمٜمك أصح يٚمت٘مل ذم اعمتحدث يال
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 ٌققم٦مٓموـمالسمف ويٙمقن هٜم٤مك ُمداظمالت ُمٜمٔمٛم٦م ؾمٞمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم قمٛمؾ ُم

 وذم سمداي٦م، إو٤موم٦م إمم اعمح٤مضات اًمت٤مرخيٞم٦م، ٤مقمتف وٟمنمهٓمٌٟم٘مقم سمش يمتٞم٥م»

آًمت٘م٤مء ُمع واعمٚمت٘مك ؾمؽميمز قمغم شم٤مريخ ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير وؾمٞمتؿ سم٢مذن اهلل 

شمذة اجلٞمقًمقضمٞم٤م واحلٗمري٤مت وأصم٤مر سمحٞم٨م ٟمتٛمٙمـ ُمـ ُمٕمروم٦م ؾم٤مأو ُم١مرظملم

اعمقضمقدة واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمتقصٞم٤مت اًمتل ؾمتتخذ  وحت٘مٞمؼ أصم٤مر

وهذه حتت٤مضمٝم٤م ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير  دسمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦ماعمح٤مضات إ وشمتٌع وهٜم٤مك

ومًدير ُمٜمٓم٘م٦م هل٤م شم٤مريخ ذم اًمِمٕمر سمٜمققمٞمف اًمٗمّمٞمح ، اًمِمٕمري٦م وإُمًٞم٤مت

ؿمٕم٤مرهؿ أ ويٚمزم مجع ؾمدير اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٕمراء ظم٤مص٦م ىمدياًم  وذمواًمٕم٤مُمل 

ؿمٕمرهؿ ظم٤مص٦م أن اًمِمٕمر اًمٕم٤مُمل ًمف أمهٞمتف ُمـ طمٞم٨م  وشم٤مرخيٝمؿ وطمٗمظ

٤م ويٚمزم مجٕمٝم٤م ذم واًمت٤مريخ وصٗم٤مت اعمجتٛمع ؾم٤مسم٘مً  ئع٤ماحلٗم٤مظ قمغم سمٕمض اًمقىم

 ٦م-ٜميمت٥م ُمٕمٞم
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                                                                                                                                                   اجلزيرة صحٞمٗم٦م –يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمٕمتٞمؼ                                                   

 هـ7/6/4756                                                             

                          

 ٕ اعتُسٙ األَري غًطإ بٔ فٗسأبعس 

 ايبابطني: املٓار ايجكايف ايصٟ ٖٝأٙ يٓا ٚيٞ األَط 
 ٖٛ ايػبب يف ْؿأ٠ املًتك٢

 

طمرص اًمٙمثػم ُمـ اعمث٘مٗملم ورضم٤مل إقمامل قمغم ووع ُمٜمتدي٤مت صم٘م٤مومٞم٦م 

شمٕمٙمس اًمّمقرة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمحريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م وُم٤م 

ويم٤من ُمـ آظمر هذه اًمٜمدوات ُم٤م أقمٚمـ  ،ًمٞمف ُمـ درضم٦م يمٌػمة وؾم٤مُمٞم٦مإوصٚم٧م 

 ُمً٘مط قمٜمف إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم ُمـ ىمٞم٤مُمف سمقوع ُمٚمت٘مك صم٘م٤مذم ذم

ٛمديٜم٦م روو٦م ؾمدير ًمٞم٘مقم سمدور صم٘م٤مذم وقمٚمٛمل خيدم أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م سمرأؾمف 

 ،ومٛمـ أضمؾ هذا يم٤من ٓسمد ُمـ شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم هذا اعمٚمت٘مك ،وزواره٤م

وُمٕمروم٦م أهداومف ودواومٕمف ُمـ ظمالل طمقار ُمع إؾمت٤مذ اًم٤ٌمسمٓملم ًمٞمًٚمط 

 احلقار: هذا وم٢ممم ،اًمْمقء قمغم هذا اعمٚمت٘مك

ٕ ؼسثٓا عٔ ٖصا املًتك٢ َٔ أٌٖ يو  ،اخلط٠ٛ املباضن١ * بعس املباضن١ يهِ ٖصٙ
 حٝح ايفهط٠ ٚايٓؿأ٠؟

احلٛمد اهلل اًمذي أقم٤مٟمٜمل قمغم ، احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ,

اًم٘مٞم٤مم هبذا اعمنموع اًمث٘م٤مذم ظمدُم٦م ًمديٜمل وسمالدي ذم فمؾ طمٙمقُم٦م ظم٤مدم 
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ومٌٕمد ، اًمث٤ميناحلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق وزم قمٝمده إُملم وؾمٛمق اًمٜم٤مئ٥م 

اعمٚمٙمل إُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيز  اًمٕمرض ًمّم٤مطم٥م اًمًٛمق

ا حل٤مضم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ُمٚمت٘مك صم٘م٤مذم ٟمٔمرً  سم٢مٟمِم٤مءاًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب سمرهمٌتٜم٤م 

ا قمغم هذا اًمٓمٚم٥م ؾمدير واعمح٤مومٔم٤مت اعمج٤مورة ًمذًمؽ وم٘مد واومؼ ُمِمٙمقرً 

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ هـ ُمع 7.5.4756وومٕماًل سمدأٟم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ ويم٤من أول ًم٘م٤مء يقم 

قمٌداًمرمحـ سمـ مح٤مد آل قمٛمر وشمؿ سمحٛمد اهلل شمًجٞمؾ هذه اعمح٤مضة سم٤مًمّمقت 

ويمذًمؽ قمٛمؾ يمتٞم٥م ًمٞمٛمٙمـ ، واًمّمقرة يمام شمؿ شمًجٞمٚمٝم٤م قمغم ُمقىمع اعمٚمت٘مك

 آؾمتٗم٤مدة طم٥ًم رهم٦ٌم اعمٓمٚمع-

َٚا ايصٟ  ؟َا ٖٞ خطٛتهِ ايكاز١َ ،متت ٖصٙ اخلط٠ٛ عُس اهلل إٔ* ٚاآلٕ ٚبعس 
 يف ْٝتهِ عًُ٘؟

 سم٠مٟمٜمل ٓ اؾمتٖمٜمل ؾمقف يتؿ سم٢مذن اهلل قمٛمؾ ٟمٔم٤مم ظم٤مص هبذا اعمٚمت٘مك قمٚماًم  ,

اًمرأي  قمـ أي ُمالطمٔم٦م أو رأي يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ويٙمقن ُم٘مدم هذا

ن اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜمتٗمع سمف يم٤من وٓ يزال أؿمؽ  وٓ، ا سم٢مذن اهللا ُم٠مضمقرً ُمِمٙمقرً 

٦م ًمقضمٝمف ن شمٙمقن ظم٤مًمّمأن ي٘مٌٚمٝم٤م وأ٤م اًمٕمزيز اًمٙمريؿ وراء هذه اًمٗمٙمرة راضمٞمً 

 اًمٙمريؿ-

يّم٤مل اًمٜمّمٞمح٦م أو اعمٕمٚمقُم٦م سم٠مسمًط إوُمـ اعمٜم٤مومع اعمقضمقدة وراء هذا اعمٚمت٘مك 

وأؾمٝمؾ ـمرق آشمّم٤مل قمؼم اًمنميط أو اًمٗمٞمديق أو آٟمؽمٟم٧م أو اًمٙمتٞم٥م ويمؾ 

اعمٚمت٘مك طم٥ًم  ن يٜمْمؿ هلذاأهذه سم٢مذن اهلل ؾمقف شمٙمقن ُمٞمنة عمـ أراد 

 اًمٜمٛمقذج اعمرؾمؾ ُمع اًمدقمقات-
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وم٢من ُمٜمٓم٘متٜم٤م هل٤م شم٤مريخ قمريؼ ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم سم٤مًمذات اًمنمقمٞم٦م ويمام شمٕمٚمٛمقن 

واًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وٟمجد ذًمؽ ذم يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اًمنمقمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م 

٤م ٓ ختٚمق ُمـ إؿمٕم٤مر اًمتل طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اهل٤مُم٦م شم٤مرخيٞمً 

 ش-اًمِمٕمر ديقان اًمٕمرب»٤م، ومٙمام ي٘م٤مل ٤م واضمتامقمٞمً وضمٖمراومٞمً 

ىم٤ٌمل ورؾم٤مئؾ ُمـ إُمـ هوري سم٠ممهٞم٦م هذا اعمٚمت٘مك ُم٤م ًم٘مٞمتف ُمـ  وىمد زاد

اًمْمقء  أًم٘ملاًمٙمثػم ُمـ حمٌل اًمٕمٚمؿ وـمالسمف وُمـ ظمالل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ؾمقف 

قمغم سمٕمض ُمـ أهداف هذا اعمٚمت٘مك ًمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜمٗمع هب٤م وؾمقف 

 يًتٛمر قمٓم٤مء وأهداف هذا اعمٚمت٘مك قمـ ـمريؼ أقمْم٤مئف واعمٝمتٛملم سمف-

ىل أٖساف ٖصا املًتك٢ يٝهٕٛ اجلُٝع ع٢ً عًِ بٗا ٜٚػتطٝعٛا إريٚا ٕ تؿأبكٞ * 
 تكسِٜ َا يسِٜٗ َٔ ضأٟ َٚكرتح؟

 ومٞمام يكم: ًمٚم٘م٤مرئًمٚمٛمٚمت٘مك أهداف قمديدة وُمتٜمققم٦م أمجٚمٝم٤م  ,

: ٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وومؼ وؾمٞمٚم٦م آشمّم٤مل اًمنيٕم٦م واًمؽميمٞمز قمغم إُمقر أٚاًل

ب واؾمتٖمالل اًمقىم٧م، اًم٘مٜمقات آضمتامقمٞم٦م وطمٞم٤مة اًمٜم٤مس اًمٞمقُمٞم٦م ُمثؾ اًمِم٤ٌم

يّم٤مل اعمٕمٚمقُم٦م ًمٕمقائٚمٜم٤م ذم إاًمٗمْم٤مئٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م و

 ُمٜم٤مزهلؿ ُمـ ظمالل إذـم٦م واًمٗمٞمديق واًمٙمت٥م-

ًٝ : دراؾم٦م ؾمػم قمٚمامء هذه اعمٜمٓم٘م٦م وحت٘مٞمؼ ُم١مًمٗم٤مهتؿ وـم٤ٌمقمتٝم٤م وشمًٝمٞمؾ اثاْ

 ًمٞمٝم٤م-إاًمقصقل 

سمداع قمغم اًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل واإل : شمِمجٞمع أسمٜم٤مء هذه اعمٜمٓم٘م٦م وهمػمه٤ماثايًج

 وووع احلقاومز واعمٙم٤مومآت وٛمـ ٟمِم٤مـم٤مت اعمٚمت٘مك وُمدارس اعمٜمٓم٘م٦م-
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سمراز ُمقاهٌٝمؿ إ: شمٗمٕمٞمؾ دور ذوي آقم٤مىم٤مت وٛمـ اعمجتٛمع وُمـ ظمالل اضابًع

 وىمدراهتؿ وآٟمتٗم٤مع هب٤م وصٝمرهؿ وٛمـ ٟمِم٤مـم٤مت اعمجتٛمع-

ىم٤مُم٧م سمتٜمٗمٞمذ اًمٕمديد ُمـ اعمِم٤مريع  –طمٗمٔمٝم٤م اهلل  –ن اًمدوًم٦م إ: طمٞم٨م اخاًَػ

ذات اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ُمثؾ اًمٓمرق واحلدائؼ واعمٞم٤مه وشمِمجػم اًمِمقارع وم٢من ُمـ 

جي٤مد اًمققمل ٕمهٞم٦م هذه اعمِم٤مريع واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م إأهداف اعمٚمت٘مك 

ويتؿ ذًمؽ سم٢مذن اهلل ُمـ ُمِم٤مريم٦م أسمٜم٤مء اعمدارس ذم ٟمٔم٤موم٦م ودي٤من وُمٜمتزه٤مت 

 اعمٚمت٘مك واعمدارس واًمٌٚمدي٤مت وُم٘م٤موزم يمؾ ُمديٜم٦م- ُمدهنؿ وومؼ آًمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م سملم

: هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمقُمٞم٦م وٟمجد ُمـ واضمٌٜم٤م ُمِم٤مريم٦م اغازًغ

اعمقاـمـ ذم هذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت طمتك يٛمٙمـ شمٗمٕمٞمؾ دور هذه اجلٝم٤مت وُم١ًموًمٞم٦م 

قمالن اعمقاـمٜملم ويتؿ ذًمؽ وٛمـ حم٤مضات وًم٘م٤مءات اعم١ًموًملم ووؾم٤مئؾ اإل

 واًمٜمنم-

٤مك اًمٕمديد ُمـ اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ وهل٤م قمالىم٦م سم٤معمقاـمٜملم : هٜماغابًع

وًمٙمـ اًمٌٕمض ىمد جيٝمؾ هذه إمهٞم٦م واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م وم٢من ُمـ ُمٝم٤مم اعمٚمت٘مك 

 يْم٤مطمٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م-إطمٞم٤مء هذه اًمٕمالىم٦م وإ

ًٓ : هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م وًمٙمٜمٝمؿ يًٙمٜمقن ويٕمٛمٚمقن ذم خمتٚمػ اثاَ

ن ٟمٕمٛمؾ ًم٘م٤مءات ُمع ه١مٓء طمتك أل هذا اعمٚمت٘مك أٟمح٤مء اعمٛمٚمٙم٦م وٟمريد ُمـ ظمال

ٟمقصمؼ قمالىمتٝمؿ سمٌٚمداهنؿ ويمذًمؽ شمٗمٕمٞمؾ دورهؿ وُمِم٤مريم٤مهتؿ ذم شمٜمٛمٞم٦م 

 سمٚمداهنؿ-
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: ٕن ـمٌٞمٕم٦م ُمٜم٤مـم٘مٜم٤م زراقمٞم٦م وُمع ذًمؽ ومٝمل ؿمحٞمح٦م سم٤معمٞم٤مه ًمذا وم٢من اتاغًع

اعمٚمت٘مك ُمـ أهداومف ذح إمهٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اًمزراقمٞم٦م ويمذًمؽ اًمٓمرق اعمثغم 

اؾمتخداُم٤مت اعمٞم٤مه ؾمقاء ًمٚمنمب أو آؾمتخداُم٤مت اعمٜمزًمٞم٦م أو ذم اًمري ذم 

 اًمزراقمل ويتؿ ذًمؽ سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ومرع وزارة اًمزراقم٦م واعمٞم٤مه-

: يمام يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع وم٢من ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير ُم٘مٌٚم٦م قمغم هنْم٦م صٜم٤مقمٞم٦م ُمـ اعاؾًط

ظمالل ُمديٜم٦م ؾمدير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمذا وم٢من اعمٚمت٘مك ؾمقف يٗمٕمؾ دور أه٤مزم ؾمدير 

واؾمتٗم٤مدهتؿ ُمـ هذه اعمديٜم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ويمذًمؽ آؾمتٗم٤مدة ُمـ  وأمهٞمتٝمؿ

 اخلدُم٤مت اعم٤ًمٟمدة هلذه اعمديٜم٦م اهل٤مُم٦م-

ٟمج٧ٌم اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٕمراء أن هذه اعمٜمٓم٘م٦م ٢م: يمام يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع ومعؿط ٟازاحل

ا اًمذيـ طمٗمٔمقا ًمٜم٤م شم٤مريخ وأؾمٚمقب طمٞم٤مة أسمٜم٤مء هذه اعمٜمٓم٘م٦م ًمذا وم٤من ًمٚمِمٕمر دورً 

٤م ًمٙمؾ ُمديٜم٦م ووٛمٝم٤م ٤مٟم٥م حم٤موًم٦م مجع اعم١مًمٗم٤مت قمٛمقُمً ٤م ذم هذا اعمٚمت٘مك سمجه٤مُمً 

وٛمـ ُم١مًمػ واطمد يم٠من يٙمـ هٜم٤مك يمت٤مب قمٚمامء ُمـ روو٦م ؾمدير، يمت٤مب 

ًمِمٕمراء روو٦م ؾمدير، يمت٤مب عم١مرظمل روو٦م ؾمدير، يمت٤مب ٔصم٤مر روو٦م 

ؾمدير، يمت٤مب اعمٝمـ واحلرف ذم روو٦م ؾمدير، يمت٤مب اًمتٕمٚمٞمؿ ذم روو٦م 

٤مب يدقمؿ سم٤مًمقصم٤مئؼ واًمّمقر وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اهل٤مُم٦م ويمؾ يمت ،ؾمدير

واعم٘م٤مسمالت اًمِمخّمٞم٦م وًمٕمؾ ُمـ أسمٜم٤مء هذه اًمٌالد ُمـ ي٘مقم هبذا اًمٕمٛمؾ 

 وؾمقف يتٌٜمك اعمٚمت٘مك دومع اعمّم٤مريػ اخل٤مص٦م هبذا اًمٕمٛمؾ-

سمٜم٤مء سمٚمداٟمٜم٤م إظمرى اًم٘مٞم٤مم أسم٘مٞم٦م  وسم٢مُمٙم٤منويمام ذيمرت هذا ُمثؾ ًمروو٦م ؾمدير 

 هذا اًمٙمت٤مب- إلظمراجسمف ُمع شمٌٜمل اعمٚمت٘مك سمجٛمٞمع اعمّم٤مريػ اًمالزُم٦م 
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٤م سمٜم٤م أو ًمٞمس ظم٤مًص  كاعمٚمت٘م ن هذاأ: يمام أذت ذم أول ُم٘م٤مسمٚم٦م عؿط جاْٞاي

ن أسم٤معمح٤مضات اًمتل شمتؿ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م سمؾ جلٛمٞمع اعمّم٤مًمح احلٙمقُمٞم٦م واًمدقمقي٦م 

اعمٚمت٘مك ومٞمام حي٘مؼ اعمٜمٗمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م واعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمع اًمتزاُمٜم٤م  شمًتخدم هذا

اعمٚمت٘مك شمِمجٞمع اجلٝم٤مت إظمرى سم٤معمّم٤مريػ اًمالزُم٦م ًمذا وم٢من ُمـ أهداف 

قمالٟم٤مت اًمتل قمغم شمٗمٕمٞمؾ دورهؿ ُمـ ظمالل اعمح٤مضات واًمٙمتٞم٤ٌمت واإل

 اعمٚمت٘مك قمغم طم٤ًمسمف- ي٘مقم هب٤م

ن ي٘مٌؾ ُم٤م ٟم٘مقم سمف وأٓ حيرم يمؾ ُمِم٤مرك أ٤م اًمدقم٤مء هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمت٤مُمً 

 إضمر واًمثقاب-
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 صحٞمٗم٦م اًمٞمقم                                                                                           

 هـ55.6.4756                                                                                        

 

 دسٜس بطٚض١ غسٜطًَتك٢ ثكايف 

 

اًمرئٞمس  ُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيزواومؼ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إ

اًمث٘م٤مذم سمروو٦م  ٓملمسمسم٤مأٟمِم٤مء ُمٚمت٘مك قمٌداهلل حمٛمد إاًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب قمغم 

اعم٤ميض ُمع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ  اعمٚمت٘مك ٟمِم٤مـمف ذم سمداي٦م اًمِمٝمر أؾمدير وىمد سمد

مم أن هٜم٤مك إؿم٤مر ُم١مؾمس اعمٚمت٘مك أ هذا وىمد، ل قمٛمرآسمـ مح٤مد  قمٌداًمرمحـ

اؾم٦م ؾمػم اًمٕمٚمامء ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ودر ممإ٤م ًمٚمٛمٚمت٘مك هيدف ٤م ظم٤مًص ٟمٔم٤مُمً 

سمداع وشمٗمٕمٞمؾ سمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م وهمػمه٤م قمغم اًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل واإلأ وشمِمجٞمع اعمٜمٓم٘م٦م

سمداقم٤مت اًمتل مل ِمػ قمـ اإلٙمقم٤مىم٤مت وٛمـ اعمجتٛمع ويمذًمؽ اًماإل دور ذوي

 سم٤مٟٓمتِم٤مر- حتظ

 ظمرى-وًمٚمِمٕمر دون ه٤مم ذم اعمٚمت٘مك سمج٤مٟم٥م اعم١مًمٗم٤مت إ

قمديدة يٛمٙمـ  اتيمتٞم٤ٌمت وٟمنمن اعمٚمت٘مك ؾمٞمّمدر أمم إسم٤مسمٓملم أهذا ويِمػم 

 ًمٚمجٛمٞمع آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م-
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آىمتّم٤مدي٦م صحٞمٗم٦م –قمٌداهلل اًمٗمٝمٞمد                                                                 

 هـ7.7.4756                                                                              
 

 ضب٠ٛ زا١ْٝ ع٢ً غس ضٚض١ غسٜطيف احتفاي١ٝ ؾٗستٗا 
 ط٠ ايبابطنيزضٚع ذلب١ ٚتٝذإ َٛز٠ يفطغإ اخلري َٔ أغ

 

، ي٤مض(اًمر لاما ؿميمٞمٚمقُمؽمً  483) يرؾمدروو٦م  ٞم٦م اعمٓمٚم٦م قمغم ؾمدٟمدا رسمقةؿمٝمدت 

اًمًٕمقدي٦م  دب اًمذيـ شم٘م٤مـمروا ُمـ داظمؾٕوا دمٛمع رضم٤مل اعم٤مل، ُمس إولأ

ات اهلل ظمػم اًمذيـ ضم٤مدوا ُمـيؿ رضم٤مل اًم٤ٌمسمٓملم شمٙمر حلْمقر طمٗمؾ وظم٤مرضمٝم٤م

 ٤مل-يُمٚمٞمقن ر 583قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م  سمٛمِم٤مريع زادت قمٚمٞمٝمؿ

، ي٤مضر، اًمرؾمدي قمامل ُمـ يمؾ ُمـومٙمر وأو دبأمجع طمٗمؾ اًمتٙمريؿ رضم٤مل ظمػم و

ّم٤مئد اًم٘م رت ومٞمفصمدب سم٤معم٤مل ذم هن٤مر شمٜم٤موإأُمتزج اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م ، ٧ميواًمٙمق، اًمدُم٤مم

ذم ىمٚمقب قمقا اًمًٌٛم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمٙمرُملم اًمذيـ زر جؾأظمواًمٙمٚمامت سمتقاوع 

 ٜم٤مـمؼ اًمًٕمقدي٦م وظم٤مرضمٝم٤م-ُميع اخلػمي٦م اًمتل ٟمٗمذت ذم اعمِم٤مر ديـ ُمـٞماعمًتٗم

اًمٚمٓمٞمػ، وهؿ: قمٌد ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملمأسمٜم٤مء  شمؼمع سمٛمٕمٔمؿ ىمٞمٛم٦م هذه اعمِم٤مريع

ومجٕمٞمٝمؿ ، اًم٤ٌمسمٓملم ويمذًمؽ حمٛمد قمٌداهلل، وقمٌداًمٙمريؿ، قمٌداًمقه٤مب، قمٌداًمٕمزيز

 ٤م عمً٘مط رؤوؾمٝمؿٞمٜمً ٜمطم وذًمؽ، ُمِم٤مهمٚمٝمؿؿ قمغم اًمرهمؿ ُمـ ياًمتٙمر ُمًٞم٦مأطميوا 

دادهؿ ُمٜمٝم٤م إمم أضمهجرة  ٤م ُمـقم٤مُمً  478تٝمؿ سمٕمد ٜماًمتل اطمتْم – روو٦م ؾمدير –

 اًمٙمقي٧م-
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وإظمقشمف يٕمد  إن ُم٤م ىمدُمف اًم٤ٌمسمٓملم دسمـ ؾمٕمق وظمالل طمٗمؾ اًمتٙمريؿ ىم٤مل قمٌداًمٕمزيز

 ؿمٙمر ا أٟمف ُٓم١ميمدً ، اًمقومػمة ٕمٛم٦مٜموم٤مء اهلل قمٚمٞمف اًمأقمغم يمؾ ُمـ  ٤م٤م وومرًو ٞمً ٟم٤م إٟم٤ًمواضمًٌ 

 -قمغم واضم٥م

اًم٤ٌمسمٓملم اًمث٘م٤مذم ذم  اًم٤ٌمسمٓملم ُم١مؾمس ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سملم قمٌداهلل حمٛمد ُمـ ضمٝمتف

 يت٠مي هة اًم٤ٌمسمٓملمأُمـ  ىم٤مُمف ًمرضم٤مل إقماملأطمٗمؾ اًمتٙمريؿ اًمذي  نأ روو٦م ؾمدير

وُمٜمٝم٤م: ُمريمز  اعمٜم٤مـمؼ اًمًٕمقدي٦م قمامهلؿ اًمٜم٤مومٕم٦م اًمتل ؿمٛمٚم٧م اًمٕمديد ُمـٕ ٤مشمثٛمٞمٜمً 

ًمػ أ 833اًمذي يْمؿ ُم٤م يزيد قمغم  واًمث٘م٤موم٦م ذم اًمري٤مضاًم٤ٌمسمٓملم ًمٚمؽماث  ؾمٕمقد

 ٛمٞمٜم٦م-ثاًمقصم٤مئؼ اًم ٓف خمٓمقـم٦م وسمٕمضآٞم٦م ٟموصمام يمت٤مب

ذم  ُمًتِمٗمك ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ًمٚم٘مٚم٥م ٤مأيًْم  وُمـ اعمِم٤مريع اًمتل ٟمٗمذه٤م اعمٙمرُمقن

اًمري٤مض  ُمراض اًمٙمغم ذمأُمريمز ، ًمٚمِمٕمر اًمٕمرِب ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمسمٓملمو اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م

 روو٦م ؾمدير- ٦م ذموُمٙمت٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم

 ؾمالُمٞم٦مؾمٕمقد اإل اعمح٤مض ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ محد اًم٤ٌمسمٓملمأ اًمديمتقر وىمدم

ًمػ أهة اًمذي سمٚمغ ٟمحق إ اًم٤ٌمسمٓملم ذم اًمًٕمقدي٦م وقمـ شمٕمداد هةأٟمٌذة قمـ 

، اًمث٘م٤مومٞم٦م، ٦مٞمقمديدة )اًمٓمٌ ٥مٟمسمرز ُمِم٤مريٕمٝم٤م اًمتل همٓم٧م ضمقاأو، ؿمخص

 اًمًٕمقدي٦م- داظمؾ وظم٤مرجإو٤موم٦م إمم سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد ، آضمتامقمٞم٦م(

، لٚمٛماًمٕم ضم٤مئزة اًم٤ٌمسمٓملم ًمٚمتٗمقق، اًم٤ٌمسمٓملم ٤م ٕهةصٜمدوىمً  يمام أؾمس اعمٙمّرُمقن

 -وهمػمه٤م ُمـ اًمؼماُم٩م، ةواًمديمتقرا اعمٜمح اًمدراؾمٞم٦م ًمٚمامضمًتػم
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، احلّمقنير، طمقـم٦م ؾمد، وو٦م ؾمديرز: رطمي طمٗمؾ اًمتٙمريؿ رؤؾم٤مء ُمرايم

أحتػ  حمٛمد اًمنمه٤من اًمذيواًمراوي٦م ، اًمداُمغ إو٤موم٦م إمم اًمِم٤مقمر أمحد، ٦مٌاعمٕمِم

 وقمدد ُمـ ؾمٙم٤من ؾمدير-، احلٗمؾ سم٘مّم٦م وىمّمٞمدة همزًمٞم٦م

٤م قمً ودر اًم٤ٌمسمٓملم ُمٚمت٘مك قمٌداهلل حمٛمد قمٌداًمٕمزيز ؾمٚمؿ ُم١مؾمس ؾٗموذم ظمت٤مم احل

ل ٟمجد ذم طمقـم٦م يٟم٤م ٤م ُمـ رؤؾم٤مءيًْم أ٤م اًمذيـ شمٚم٘مقا دروقمً  شمذيم٤مري٦م ًمٚمٛمٙمرُملم

 ذم روو٦م ؾمدير- وآقمتامد يرؾمد

 

 
، ويٌدو هـ5.7.4756ذم روو٦م ؾمدير أسم٤مسمٓملم سمصقرة اًمت٘مٓم٧م ًمٚمٛمٙمرُملم ذم طمٗمؾ ُمٚمت٘مك 

 سم٤مسمٓملم )اًمث٤مين إمم اًمٞمٛملم(= يٚمٞمف: قمٌداًمٕمزيز اًم٤ٌمسمٓملم، قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًم٤ٌمسمٓملمأقمٌداهلل 

وذم ، قمٌداًمقه٤مب اًم٤ٌمسمٓملم، وقمٌداًمٙمريؿ اًم٤ٌمسمٓملم، وإمم أىمَم اًمٞمٛملم اًمزُمٞمؾ قمٌداهلل اًمٗمٝمٞمد

 ًمٕمٌداًمٕمزيز اًم٤ٌمسمٓملم أصمٜم٤مء احلٗمؾ ٤مسم٤مسمٓملم يًٚمؿ درقًم٤م شمذيم٤مريً أ اإلـم٤مر قمٌداهلل
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 صحٞمٗم٦م اجلزيرة ,قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمرمحـ اخلريػ                                                    

 هـ7.7.4756                                                                                          

 
 ّٜٛ َؿطم يف ضٚض١ غسٜط

 ويمؾ أُمرئ يقزم مجٞمؾ حم٥ٌم            

 ويمؾ ُمٙم٤من يٜم٧ٌم اًمٕمز ـمٞم٥م                          

سمدقمقة يمريٛم٦م ُمـ إخ اًمٗم٤موؾ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم حلْمقر ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ 

سمتٙمريؿ ُمـ هلؿ أي٤مد سمٞمْم٤مء ذم اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء  ءاعمٜم٤مؾم٤ٌمت اجلٛمٞمٚم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمقوم٤م

ذم أوضمف اًمؼم وأقمامل اخلػم، إهنؿ أسمٜم٤مء قمٛمف اخلٛم٦ًم، اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٤مًمتؼمع 

 إلٟمِم٤مء اعمِم٤مريع اخلػمي٦م وٓ زاًمقا، وهؿ:

إخ قمٌداًمٚمٓمٞمػ سمـ ُمًٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم  ,

 ًمٚمؽماث واًمث٘م٤موم٦م سم٤مًمري٤مض-

 سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمت٦ٌم سمروو٦م ؾمدير-إخ حمٛمد  ,

إخ قمٌداًمٕمزيز سمـ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمسمٓملم ًمٚمِمٕمر  ,

 اًمٕمرِب سم٤مًمٙمقي٧م-

إخ قمٌداًمقه٤مب سمـ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم  ,

 عمٕم٤مجل٦م أُمراض اًم٘مٚم٥م سم٤مًمدُم٤مم-
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اًم٤ٌمسمٓملم شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم إخ قمٌداًمٙمريؿ سمـ ؾمٕمقد  ,

 عمٕم٤مجل٦م أُمراض اًمٙمغم سم٤مًمري٤مض-

وىمد ٟم٘مٚم٧م هذا اًمٜمص ٟمص اًمقوم٤مء اًمذي يقطمل سمجزاًم٦م اًمٕمٓم٤مء وسم٘مقة اًمؽماسمط 

إهي، واًمتٚمذذ سم٤مؾمتٛمرار ومٕمؾ اخلػم ُمـ سمٓم٤مىم٦م اًمدقمقة وسمرٟم٤مُم٩م احلٗمؾ، 

 اًمذي أقمد هلذا اًمٖمرض-

ٝمٜم٤م صقب ُمديٜم٦م روو٦م هـ شمقضم5.7.4756ومٗمل ص٤ٌمح يقم اخلٛمٞمس 

ؾمدير شمٚمٌٞم٦م ًمٚمدقمقة اًمٙمريٛم٦م حيدوٟم٤م اًمِمقق واًمتٓمٚمع إمم شمٚمؽ اعمديٜم٦م اًمقادقم٦م 

اًمتل أطمٌٝم٤م أسمٜم٤مؤه٤م وؾمٕمقا ذم شمٓمقيره٤م واًمتل متت٤مز سمحًـ اًمتخٓمٞمط 

واًمتٜمًٞمؼ ومج٤مل اعمٜم٤مفمر واٟمتِم٤مر احلدائؼ ذم أوؾم٤مـمٝم٤م وذم ٟمقاطمٞمٝم٤م مم٤م أقمٓمك 

وشمقومر اعمًٓمح٤مت اخلياء شمْمٗمل  شمٚمؽ إضمقاء ٟم٘م٤موة وًمٓم٤موم٦م، وم٤مًمٜمٔم٤موم٦م

قمغم اعمدن هب٤مء وٟمٔم٤مرة، ومٝمل يمٛمثٞمالهت٤م ُمـ اعمدن ذات اًمٓم٤مسمع اجلامزم اًمتل 

 متت٤مز سم٤مهلدوء وصٗم٤مء اًمًامء ُمـ ُمٚمقصم٤مت اًمٌٞمئ٦م-

ويم٤من ذم اؾمت٘م٤ٌمًمٜم٤م ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم ذم روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ اًمقذم 

٤ًٌم، واًمٌنم يٕمٚمق حمٞم٤مه، وسمج٤مٟمٌف أسمٜم٤مؤه  قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم ُمٝمٚمًٞم٤م وُمرطم

وأؿم٤ٌمًمف يٚمّقطمقن سم٠ميدهيؿ ُمٕمؼميـ قمـ هورهؿ سمحْمقر شمٚمؽ إومقاج ُمـ 

اعمدقمقيـ ُمـ أصح٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٕمٚمامء وأصح٤مب اعمٕم٤مزم وًمٗمٞمػ همٗمػم ُمـ 

إدسم٤مء واًمِمٕمراء، وٓ همراسم٦م إن شمزامحقا ُم٘مٌٚملم قمغم ُمٜمتدى أسم٤مسمٓملم، اًمذيـ 
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ٙمرم ُمًتحييـ ىمقل حمٛمد سمـ يمٕم٥م ؿمٝمدت هلؿ إي٤مم سمحًـ اًمقوم٤مدة واًم

 اًمٖمٜمقي:

 طمٌٞم٥م إمم اًمزوار همِمٞم٤من سمٞمتف                          

 مجٞمؾ اعمحٞم٤م ؿم٥م وهق يمريؿ                          

 

ـّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ  واًمقاىمع أن شمٙمريؿ أُمث٤مل ه١مٓء إوومٞم٤مء مجٞمؾ ضمًدا، اًمذيـ ُم

اًم٤ٌمذخ ذم جم٤مٓت إٟم٤ًمٟمٞم٦م سمٜمٕمٛمف، وأُمٙمٜمٝمؿ اهمتٜم٤مم ومرص اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء 

 واؾمٕم٦م ُمـ أقمامل اخلػم وإؾمٕم٤مد اًمٌنمي٦م-

وًم٘مد أضم٤مد اًمِم٤مقمر طمٞم٨م ي٘مقل طم٤مصم٤م قمغم اٟمتٝم٤مز ومرص اًمٕمٓم٤مء سمت٘مديؿ رء ُم٤م 

 ىمٌؾ اًمّرطمٞمؾ اعم١ميمد:

 اظمتؿ وـمٞمٜمؽ رـم٥م إن ىمدرت ومٙمؿ                           

 تٛمقا !ىمد أُمٙمـ اخلتؿ أىمقاًُم٤م ومام ظم                          

 

 وي٘مقل أظمر:

 صمٜم٤مء اًمٗمتك يٌ٘مك ويٗمٜمك صمــراؤه                                 

 ومال شمٙمت٥ًم سم٤معم٤مل ؿمٞمئ٤ًم ؾمقى اًمذيمر                          

 وم٘مد أسمٚم٧م إي٤مم يمٕم٤ًٌم وطم٤ممتـ٤ًم                                  

 وذيمرهـٛمــ٤م همـض ضمديد إمم احلنم                          
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وسمٕمد شمٙم٤مُمؾ اًمزوار سمدأ احلٗمؾ سمآي٤مت ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ شماله٤م اًمٓم٤مًم٥م ُمٕم٤مذ 

أسم٤مسمٓملم صمؿ شماله اعمْمٞمػ رئٞمس اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

ؾ أسم٤مسمٓملم سمٙمٚمٛم٦م و٤مومٞم٦م طمل ومٞمٝم٤م احلْمقر وؿمٙمرهؿ قمغم شمٚمٌٞم٦م اًمدقمقة وحتٛم

ؾمػم اعمجلء هٜم٤مك، صمؿ يمٚمٛم٦م ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم، سمٕمده 

ىمّمٞمدة شمرطمٞمٌٞم٦م، صمؿ شمقاًم٧م سمٕمض اعمداظمالت واًمٗمٙم٤مه٤مت ُم٘مٌالت اًمٓمٕم٤مم، 

وأظمتتؿ هذا احلٗمؾ اًمِمّٞمؼ سمتقزيع دروع اًمتٙمريؿ واهلداي٤م اًمرُمزي٦م سمٕمد ذًمؽ 

اٟمتٝم٧م شمٚمؽ ادمف اعمدقمقن إمم اًمّم٤مٓت اًمرطم٦ٌم ًمتٜم٤مول ـمٕم٤مم اًمٖمداء، صمؿ 

 اًمٚمحٔم٤مت واًمًقيٕم٤مت اًمٌٝمٞم٦م ُمنقم٦م-

ؿم٤ميمريـ وُم٘مدريـ ِٕب حمٛمد يمرم اًمْمٞم٤موم٦م وطمًـ آؾمت٘م٤ٌمل ُمردديـ هذا 

 اًمٌٞم٧م:

 هذا صمٜم٤مئل سمام أوًمٞم٧م ُمـ طمًـ                              

 ٓ زًم٧م قمقض ىمرير اًمٕملم حمٛمقدا                          
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 صحٞمٗم٦م اجلزيرة ,ٟم٤مس سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمري٩م                                                            

 هـ43.7.4756                                                                                          

 أغط٠ ايبابطني بٝت عًِ ٚعطا٤
 

هؾ اًمٕمٚمؿ ويمذًمؽ أ٤ٌمسمٓملم وُم٤م زاًم٧م شم٘مدم اًمٕمديد ُمـ أٟمج٧ٌم أهة اًم

ش قمٚمؿ وُم٤مل»هؾ اعم٤مل واًمتج٤مرة وم٤مضمتٛمع أهة اًمٕمديد ُمـ أٟمج٧ٌم هذه إ

 ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ أهة ختدم وـمٜمٝم٤م سمٕمد ظمدُم٦م ديٜمٝم٤م-

ه هذه اًمٌالد اًمٓم٤مهرة أة اًمٙمريٛم٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٕمديد ُمـ ههل هذه إ ه٤م

 شم٘مدم اًمقوم٤مء واعمح٦ٌم واًمٕمٓم٤مء ًمٚمقـمـ اًمذي ٟمِم٠مت ومٞمف-

ُمٚمٞمقن  583»يمثر ُمـ أقمامل ظمػمي٦م خمتٚمٗم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًم٤ٌمسمٓملم ىمدُم٧م ٕهة أ

 هق ـمٌل قمالضمل- ُمٜمٝم٤م ُم٤مهق شمٕمٚمٞمٛمل صم٘م٤مذم وُمٜمٝم٤م ُم٤مش ري٤مل

قمامل اًمتل ؾمتخدم ـمـ اًمٕمٓم٤مء-- مجٞمٚم٦م وضمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ إمجٞمؾ ذًمؽ اًمقوم٤مء ًمق

هق قمٌداًمٚمٓمٞمػ سمـ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم يتؼمع سمتٜمٗمٞمذ  اًمٙمثػميـ واًمٙمثػميـ ومٝم٤م

رمحف  ,ري ًمٚمؽماث واًمث٘م٤موم٦م سم٤مؾمؿ واًمده اًمِمٞمخ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ُمريمز طمْم٤م

ي٤مض سمرقم٤مي٦م ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل وىمد شمؿ اومتت٤مطمف ُمٜمذ اؿمٝمر ذم اًمر ,اهلل 

ُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين ًمرئٞمس جمٚمس اًمقزراء وزير إ

ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف ص٤مطم٥م اًمًٛمق  اًمدوم٤مع واًمٓمػمان واعمٗمتش اًمٕم٤مم واًمذي طميه

 ُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض-أُمػم ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز إاعمٚمٙمل 
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٘مدم ُمـ حمٛمد قمٌداهلل هة اًم٤ٌمسمٓملم اًمتؼمع اعمأقمامل اًمتل ىمدُمتٝم٤م وُمـ إ

دي٥م واًمِم٤مقمر ذم ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير وُم٤م ىمدُمف إ ٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم٢ماًم٤ٌمسمٓملم سم

واًمٕمٚمؿ قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم اعمتٛمثؾ  ًمألدبص٤مطم٥م اًمدقمؿ اًمدائؿ 

 ًمٚمِمٕمر اًمٕمرِب- سمٛمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمسمٓملم

وذم اعمج٤مٓت اخلػمي٦م اًمٓمٌٞم٦م اًمٕمالضمٞم٦م ىمدم قمٌداًمقه٤مب سمـ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم 

ُمراض أ٤مؾمؿ ُمريمز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم عمٕم٤مجل٦م ًمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ًمٕمالج اًم٘مٚم٥م سم ٤مشمؼمقمً 

 اًم٘مٚم٥م-

٤مؾمؿ وىمدم أظمقه قمٌداًمٙمريؿ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم شمؼمقم٤م ًمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ًمٕمالج اًمٙمغم سم

 ُمراض اًمٙمغم-أُمريمز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم عمٕم٤مجل٦م 

ؾمت٤مذ قمٌداهلل حمٛمد ٟمِم٠م إأدب ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير وظمدُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م وإ

دسم٤مئٝم٤م وؿمٕمرائٝم٤م آ٤م هيتؿ سمت٤مريخ ؾمدير وقمٌداًمٕمزيز اًم٤ٌمسمٓملم ُمٚمت٘مك صم٘م٤مومٞمً 

درت دسمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وصُمًٞم٤مت إامئٝم٤م وشمقصمٞمؼ ذًمؽ اًمت٤مريخ قمؼم إوقمٚم

د اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م ُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمُمقاوم٘م٦م ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إ

 هـ-4756اًمِم٤ٌمب قمغم شم٠مؾمٞمس اعمٚمت٘مك ذم روو٦م ؾمدير ذم ؿمٝمر حمرم قم٤مم 

 هة واًمٞمقم ي٘مقم ُمٚمت٘مكقمامل اعمتٕمددة ىمدُمتٝم٤م هذه إوهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ إ

داهلل اًم٤ٌمسمٓملم سمتٙمريؿ ؾمًف وشمٙمٗمؾ سمف قمٌأقمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم اًمث٘م٤مذم اًمذي 

ا ُمٜمف قمغم ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ٦م ؿمٙمرً قمامل اخلػميصح٤مب هذه اعمنموقم٤مت وإأ
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قمامل اًمتل شمٕمقد عمٞمًقريـ ذم شم٘مديؿ اعمنموقم٤مت وإا ًممظمريـ اوحتٗمٞمزً 

 سم٤مًمٜمٗمع قمغم اًمقـمـ واعمقاـمـ-

مجؾ ذًمؽ اًمتٙم٤مشمػ سملم اعمقاـمـ ووـمٜمف واعم٤ًممه٦م ذم دومع قمجٚم٦م ُمًػمشمف أُم٤م 

 اًمرؿمٞمدة احلٙمٞمٛم٦م- واهلل اعمقومؼ--اعمقوم٘م٦م ذم فمؾ ىمٞم٤مدشمف 
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                                                                                                                             اجلزيرة صحٞمٗم٦م –قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ إدريس                                       

 هـ6.45.4756                                                                

 
 

 ثالخ غاعات يف ضٚض١ غسٜط                           
 

 

ٟمقاة اًمٜمخٚم٦م، أو اًمًدرة، أو اًمٓمٚمح٦م، أو أي٦م يم٤مئٜم٦م ٟم٤ٌمشمٞم٦م طمٞم٦م إٟمام هل شمٌدأ 

مه٤م أوٕمػ سمٙمثػم مم٤م وصػ سمف أطمد  وضمقده٤م سمقرىمتلم صٖمػمشملم وٕمٞمٗمتلم

 وصٗمف هٙمذا:اًمِمٕمراء رىم٦م وٟمٕمقُم٦م ُمٕمِمقىمف اًمذي 

يف                          ُمر  اًمٜمًٞمؿ جيرح ظَمد 

 وعمس احلرير ُيدُمل سمٜم٤مٟمف--!                              

وسم٤معم٤مء واًمً٘مٞم٤م شمٙمقن هذه اًمٜمقاة ذات ومروع وهمّمقن وأوراق ٓ طمٍم هل٤م 

 وذًمؽ سم٘مدرة اخل٤مًمؼ ضمؾ وقمال -- صمؿ سمرقم٤مي٦م وقمٜم٤مي٦م اعمخٚمقق-

اًمذي ُمٜمف طمٞم٤مة يمؾ ش سم٤معم٤مء»شمِمٌٞمف اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمث٘م٤موم٦م ُم٤م قمٜمٞمتف هٜم٤م هق 

وأقمٜمل سمف، شمٗمّمٞماًل، ُم٤م يثٛمره اًمتٕمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ وُمٕمروم٦م وهنْم٦م طمْم٤مري٦م ، رء

وهق ُم٤م ٟمًٕمد سمف أن سمحٛمد اهلل ُمـ هنْم٦م واؾمٕم٦م ، ذم يمثػم ُمـ جم٤مٓت احلٞم٤مة

 إرضم٤مء ؿمٛمٚم٧م يمؾ ٟمجع وص٘مع-
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ومٞمف روح احلٞم٤مة قمغم أن أذف شمٚمؽ ؾمٜم٦م اًمتٓمقر ذم يمؾ خمٚمقق أودع اهلل 

َوًَمَ٘مْد  ﴿اعمخٚمقىم٤مت إروٞم٦م وأيمرُمٝم٤م قمغم اهلل هق اإلٟم٤ًمن وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ْٚمٜم٤َمُهْؿ  ٤ٌَمِت َووَمْم  ٞم  ـَ اًمٓم  ٌَْحِر َوَرَزىْمٜم٤َمُهؿ ُم  ُْمٜم٤َم سَمٜمِل آَدَم َومَحَْٚمٜم٤َمُهْؿ ذِم اًْمؼَم  َواًْم يَمر 

ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم شَمْٗمِْمٞم  -3:، اإلهاء: ( ﴾3:اًل )قَمغَم يَمثػٍِم مم  

دقم٤مين إمم هذا اًم٘مقل ُم٤م ؾمٕمدت سمف ُمـ دقمقة يمريٛم٦م وضمٝمٝم٤م إؾمت٤مذ قمٌداهلل 

 ًمألؾمت٤مذ إدي٥م أمحد اسمـ حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم حلْمقر احلٗمؾ اًمذي ؾمٞم٘مٞمٛمف شمٙمرياًم 

، هـ53.44.4756سمٕمد فمٝمر اخلٛمٞمس ش روو٦م ؾمدير»اًمداُمغ ذم سمٚمدشمٞمٝمام 

٤مقمر سم٤مًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦م وًمف وإؾمت٤مذ أمحد اًمداُمغ أدي٥م ُمٕمروف وؿم

 سملم طملم وآظمر-ش اجلزيرة»وهق يٙمت٥م ذم هذه اجلريدة  ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة

سمٛمٜمٓم٘م٦م ش اًمروو٦م»أُم٤م اًمداقمل وص٤مطم٥م احلٗمؾ ومٝمق أطمد وضمٝم٤مء ُمديٜم٦م 

وًمد وٟمِم٠م وهق يمذًمؽ أطمد وضمٝم٤مء وأقمٞم٤من اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م وهق  ؾمدير طمٞم٨م

ؿمتٝمر ُمٜمٝم٤م قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء واعمث٘مٗملم وقمغم رأس أُمـ أهة يمريٛم٦م 

اًمذي  – رمحف اهلل –ىم٤مئٛمتٝمؿ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمِمٝمقر اًمِمٞمخ قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم 

قمٚمامء ٟمجد ذم »ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم  – رمحف اهلل –ذيمره اًمِمٞمخ قمٌداهلل اًم٤ًٌمم 

 جمٚمدات يم٤ٌمر- ;ش صمامٟمٞم٦م ىمرون

ُم١مؾم٦ًم »ـ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ص٤مطم٥م وُمٜمٝمؿ إؾمت٤مذ اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز سم

، اًمذي حيٛمؾ اجلٜمًٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦مش ضم٤مئزة قمٌداًمٕمزيز اًم٤ٌمسمٓملم ًمإلسمداع اًمِمٕمري

ٌ ك دقمقة اسمـ  وًمٙمٜمف حم٥م ًمٌٚمد أهٚمف وأضمداده وأهشمف اًمٙمٌػمة وًمذًمؽ وم٘مد ًم
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ن يم٤من ىمد هم٤مدر ىم٤مقم٦م احلٗمؾ ىمٌؾ ظمت٤مم سمرٟم٤مجمٝم٤م إقمٛمف وطمي هذا احلٗمؾ و

يريد أن يّمؾ اًمٙمقي٧م ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ ٕن سملم ُمٜمٓم٘م٦م  مهس سمف ذم أذين ٕٟمف طمًٌاًم 

 ؾمدير، واًمٙمقي٧م ُمئ٤مت إُمٞم٤مل-

٤م سمحْمقر هذا احلٗمؾ اجلٛمٞمؾ اًمذي أىمٞمؿ سملم ُمٜمٕمرضم٤مت ًم٘مد اؾمتٛمتٕمٜم٤م طم٘مً 

ذم ىمٛم٦م شمٚمؽ ش اعمٚمت٘مك»ضمٌٚمٞم٦م ؿمٛمخ٧م ىم٤مقم٦م احلٗمؾ أو يمام شمًٛمك هٜم٤مك 

عمزرقم٦م ٤م أظمقف وهذه اًمٓمٌٞمٕم٦م اجلٖمراومٞم٦م ا خمٞمًٗم٤م وهٌقـمً اعمٜمٕمرضم٤مت صٕمقدً 

إخ قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم ضمٕمٚم٧م هل٤م ٟمٙمٝم٦م ظم٤مص٦م شمقطمل سم٤مًمٖمرسم٦م قمام 

 ش-ٓ قمقج ومٞمٝم٤م وٓ أُمت٤م»طمٞم٨م ش اًمري٤مض»أًمٗمٜم٤مه ذم أرض إىم٤مُمتٝم٤م سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م 

أن شمٙمتظ ىم٤مقم٦م احلٗمؾ اجلٛمٞمٚم٦م سمٛمئ٤مت اًمرضم٤مل اًمذيـ ؾمٕمدوا هبذه  يم٤من مجٞماًل 

سمٚمدشمف إدي٥م أمحد اًمداُمغ  اًمٚمٗمت٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ إخ قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم ٟمحق اسمـ

ش اًمروو٦م»ًمٞم٘مٞمؿ قمغم ذومف سمٕمد اًمت٘م٤مقمد هذا احلٗمؾ وًمٞمنمك ُمع أهؾ 

ُمـ أرضم٤مء خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمقـمـ اًمٙمٌػم واًمذيـ طميوا  اعمدقمقيـقمنمات 

م سمٗمتحٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم م سمٙمن اًمراء واعمٙمر   ومٝمق شم٘مدير ًمٚمٗمٙمرة شم٘مديًرا ًمٚمٛمٙمر 

وىمّم٤مئد ش قم٤مُمٞم٦م»ة وىمّم٤مئد وطمٗمؾ اًمؼمٟم٤مُم٩م سمٙمٚمامت يمثػم، واؾمتح٤ًمن هل٤م

ومّمٞمح٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمع ىمٚمتٝم٤م ًمٞم٧ًم قمغم اعمًتقى اعمٓمٚمقب أو اعمٜمتٔمر سمؾ ًمٕمؾ 

 اًمٖمٚم٦ٌم ذم اجلقدة اًمٜمًٌٞم٦م، ًمٚمِمٕمر اًمٕم٤مُمل-

 -اعمحتٗمكوُمٞمداًمٞم٤مت ُمـ ش درقًم٤م»وىمد ظمتؿ احلٗمؾ سمٛمٜمح اعمحتٗمك سمف 
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 صحٞمٗم٦م اجلزيرة ,ٟم٤مس اًمٕمري٩م  ويقؾمػ اجلؼمي                                                       

 هـ63.45.4756                                                                                          

 

 عضٛض عسز َٔ املػؤٚيني ٚضداٍ األزب ٚايعًِ
 بابطني بطٚض١ غسٜط ٜهطّ ايساَؼأ ًَتك٢ عبساهلل

 

٤م ُمٚمت٘مك واًمتٙمريؿ ووٛمـ إٟمِمٓم٦م اعمتت٤مًمٞم٦م اًمتل حيٞمٞمٝمذم يقم ُمـ أي٤مم اًمقوم٤مء 

سم٤مسمٓملم سمروو٦م ؾمدير وسمحْمقر قمدد ُمـ رؤؾم٤مء أاًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

اعمرايمز ذم ؾمدير وذم ُم٘مدُمتٝمؿ إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض رئٞمس 

 ُمريمز روو٦م ؾمدير وسمحْمقر مجع ُمـ اعم١ًموًملم وإدسم٤مء ورضم٤مل اًمٗمٙمر

ذم  سم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم ممثاًل أأىم٤مم ُمٚمت٘مك  ،ُمـ أه٤مزم ؾمدير واًمٕمٚمؿ وإقمامل ومجع

سم٤مسمٓملم أورضمؾ إقمامل قمٌداهلل سمـ حمٛمد  ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك اًمِمٞمخ اعم١ًمول

ا طمٗمؾ شمٙمريؿ وووم٤مء ًمألؾمت٤مذ إدي٥م اًم٘مدير أمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغ شم٘مديرً 

سم٤مسمٓملم دم٤مه قمٓم٤مءات اًمداُمغ إدسمٞم٦م واًمِمٕمري٦م قمغم ُمدى أرسمٕم٦م أُمـ اًمِمٞمخ 

  د ُمـ اًمزُمـ سملم اجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ-قم٘مق
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 يتًٚمؿ درع اًمقوم٤مء ُمـ ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم أمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغإؾمت٤مذ 

 

هـ ذم ُم٘مر 53.44.4756احلٗمؾ اًمذي أىمٞمؿ فمٝمر يقم اخلٛمٞمس  أطمٞم٨م سمد

سمروو٦م ؾمدير سمآي٤مت ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ شمال  شداٟمٞم٦م»اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم ذم ُمزرقم٦م 

أسم٤مسمٓملم  ذًمؽ يمٚمٛم٦م شمرطمٞمٌٞم٦م ُمـ ُم١مؾمس وص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد

صمؿ يمٚمٛم٦م ًمٚمديمتقر قمٌداهلل إسمراهٞمؿ اًمٕمًٙمر واًمديمتقر إسمراهٞمؿ قمٞمًك اًمٕمٞمًك 

صمؿ يمٚمٛم٦م ًمألؾمت٤مذ قمٌداًمرمحـ إسمراهٞمؿ أسمق طمٞمٛمد ويمٚمٛم٦م ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل 

يقؾمػ اًمٕمتٞمؼ واًمِمٞمخ ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمقهٞم٥م اًمزازان ومٙمٚمٛم٦م ًمألؾمت٤مذ 

واًمراوي اعمٕمروف حمٛمد اًمٕمكم اًمنمه٤من طمٞم٨م أصمٜمقا قمغم ضمٝمقد اعمحتٗمك سمف 
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إؾمت٤مذ وإدي٥م اًمِم٤مقمر أمحد قمٌداهلل اًمداُمغ ذم اًمت٠مًمٞمػ واجلٛمع طمتك 

هتؿ سمِمٕمر وؿمٕمراء وادي ؾمدير أ٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م وصٚم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف إمم صمالصملم ُم١مًمٗمً 

 -وطمٗمٔمف

 اجلٛمٞمع ذم يمٚمامهتؿ قمغم ضمٝمقد ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك اًمِمٞمخ قمٌداهلليمذًمؽ أصمٜمك 

سم٤مسمٓملم ذم شمٙمريؿ أصح٤مب اًمٗمٙمر وإدب واًمٕمٚمؿ وأمهٞم٦م وضمقد هذا أحمٛمد 

ؿمٕم٤مع صم٘م٤مذم وأدِب إٟمف ُمٜم٤مرة أ ُمًتقى ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير وُم٤م ضم٤موره٤م واعمٚمت٘مك قمغم

طمٞم٨م صدرت ُمقاوم٘م٦م ؾمٛمق اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب إُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ 

سم٤مسمٓملم ًمٚمداُمغ أهـ وًم٘مد ٓىمك شمٙمريؿ 6.4.4756ذم  إٟمِم٤مئف ومٝمد قمغم

وىمد ؿم٤مرك قمدد  ،آؾمتح٤ًمن وإصمر اًمٙمٌػم ذم ٟمٗمقس ذوي اًمٗمٙمر وإدب

ُمـ اًمِمٕمراء ذم إًم٘م٤مء ىمّم٤مئد هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمِم٤مقمر أمحد إسمراهٞمؿ احلامد 

 اًمنيع وإسمراهٞمؿ اًمٖمٜم٤مم وقمٌداًمٕمزيز اًمٖمٜم٤مم- ؾمٚمٞمامن و

 
 )رمحف اهلل( وإدي٥م قمٌداهلل سمـ إدريساًمِمٞمخ قمثامن اًمّم٤مًمح 
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 ٚم٘مل يمٚمٛمتفي أمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغإؾمت٤مذ إدي٥م 

 

 :ؾمػمة ذاشمٞم٦م

أمحد قمٌداهلل اًمداُمغ يٜمتٝمل ٟمًٌف إمم ُمزروع اًمتٛمٞمٛمل ُم١مؾمس روو٦م ؾمدير 

أصمرى اعمٙمت٦ٌم اًمًٕمقدي٦م سمٛم١مًمٗم٤مشمف وُم٤م ، هـ4688ُمـ ُمقاًمٞمد روو٦م ؾمدير قم٤مم 

 ُمٜمٝم٤م: ٤مُم١مًمٗمً  63وظم٤مرضمٝم٤م ًمف أيمثر ُمـ  مجٕمف ُمـ أؿمٕم٤مر ؿمٕمراء ؾمدير

 ش-أضمزاء 7»اًمِمٕمر اًمٜمٌٓمل ذم وادي اًمٗم٘مل  ,

 ش-أضمزاء 6»اًمّمٗمقة مم٤م ىمٞمؾ ذم اًم٘مٝمقة  ,

 ش-أضمزاء 7»اًمٜمٗم٤مئس واًمدرر ُمـ اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل اًمٓمٞم٥م إصمر  ,

واًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت آظمره٤م يمت٤مب )قمٌػم إدب اًمِمٕمٌل ذم وادي ؾمدير( 

 -ار ُمـ ؾمٌٕملم ؿم٤مقمرً ذًمؽ اًمقادي اًمذي وؿ أيمث
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 دروع وإهداءات

ُمـ  اذم هن٤مي٦م احلٗمؾ اًمتٙمريٛمل اًمٕمديد ُمـ اًمدروع واهلداي٤م شم٘مديرً  ٧مىمدُم

اجلٛمٞمع جلٝمد وقمٓم٤مءات اًمداُمغ ذم ظمدُم٦م إدب واًمِمٕمر قمغم ُمدى أرسمٕملم 

 واًمدروع هل: ،ؾمٜم٦م

 اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ أسمق طمٞمٛمد ًمٚم٤ٌمسمٓملم واًمداُمغ-ُمٕم٤مزم درع ُمـ  ,

 سم٤مسمٓملم ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك-أُم٘مدُم٦م ُمـ اًمِمٞمخ قمٌداهلل حمٛمد  غدروع ًمٚمداُم ,

 درع ُمـ رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض- ,

 درع ُمـ اعمٝمٜمدس سمدر ٟم٤مس احلٛمدان رئٞمس سمٚمدي٦م روو٦م ؾمدير- ,

 درع ُمـ رئٞمس ٟم٤مدي ٟمجد سمحقـم٦م ؾمدير إؾمت٤مذ وم٤مرس حمٛمد اخلْمػمي- ,

 د سمروو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل اًمٌخٞم٧م-درع ُمـ رئٞمس ٟم٤مدي آقمتام ,

 درع ُمـ أهة اًمٙمٚمٞمٌل ىمدُمٝم٤م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٚمٞمٌل- ,

 درع ُمـ أهة اًمٕمري٩م سمحقـم٦م ؾمدير ىمدُمٝم٤م اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٕمري٩م- ,

 -اًمٕمتٞمؼحمٛمد درع ُمـ إؾمت٤مذ حمٛمد اًمٕمتٞمؼ واًمد اإلقمالُمل اًمٜمِمط يقؾمػ  ,

 داهلل اًمزازان-قمٌاًمديمتقر درع ُمـ إؾمت٤مذ اًمٙم٤مشم٥م اعمٕمروف  ,
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 ُمـ احلْمقر

طمي احلٗمؾ يمؾ ُمـ اعمرِب اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ قمثامن اًمّم٤مًمح، وإدي٥م اًمِمٞمخ 

دريس، وإؾمت٤مذ محد اعم٤مٟمع ُمدير قم٤مم اًمِم١مون اًمّمحٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م إ قمٌداهلل سمـ

ورضمؾ إقمامل اعمٕمروف ص٤مطم٥م اًمدقمؿ إدِب واًمث٘م٤مذم اًمِمٞمخ  ،اًمري٤مض

سمج٤مئزة دوًم٦م اًمٙمقي٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م  اقمٌداًمٕمزيز سمـ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم اًمٗم٤مئز ُم١مظمرً 

وُمـ احلْمقر اًمِم٤مقمر راؿمد سمـ ضمٕمٞمثـ حمرر إدب اًمِمٕمٌل ذم  ،اًمت٘مديري٦م

 اًمزُمٞمٚم٦م جمٚم٦م اًمٞمامُم٦م وإؾمت٤مذ اًمراوي حمٛمد اًمنمه٤من-
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 اًمنيع واًمديمتقر قمكم اًمًٞمػ )رمحٝمام اهلل(اًمِمٞمخ أمحد 

 

 
 واًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمًٚمٓم٤من )رمحف اهلل( قمٌداًمٕمزيز اخلرّيػاًمِمٞمخ حمٛمد أسم٤مسمٓملم وإدي٥م 
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 اًمِم٤مقمر ظمْمػم اًمؼماق واًمديمتقر قمثامن اًمٕمٛمر واًمراوي٦م حمٛمد اًمنمه٤من

 

 
 اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمتٞمؼ وإؾمت٤مذ يقؾمػ اًمٕمتٞمؼ
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 اًمٌالدصحٞمٗم٦م  ,ٟم٤مس اًمٕمري٩م                                                                    

 هـ4757.;.8                                                                             

 

 ًَتك٢ عبساهلل أبابطني.. َطنع إؾعاع ثكايف
 

اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م ؾمٛمق صدرت ُمقاوم٘م٦م هـ 4756قم٤مم ذم ؿمٝمر حمرم ُمـ 

 ٠ميتيروو٦م ؾمدير و سم٤مسمٓملم ذمأُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد  قمغم شم٠مؾمٞمساًمِم٤ٌمب 

 ُمتقاصٚم٦م ُمـ اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ حمٛمد قمٌداًمٕمزيز اومتت٤مح هذا اعمٚمت٘مك وسمرقم٤مي٦م

 ؾمدير ورووتٝم٤م- سم٤مسمٓملم وٛمـ اهتامُم٤مشمف وطمٌف هلذه اعمٜمٓم٘م٦مأ

هؾ اًمٕمٚمؿ أامُمف سم٤مؾمت٘مٓم٤مب تها دسمٞم٦م قمؼمأ٦م وٞم٤م صم٘م٤مومىمً ًمٞمٗمتح أوم٤م ك٘متضم٤مء اعمٚم

ذم يم٤موم٦م  ؼ شم٤مريخ ؾمديرصمسم٤مسمٓملم ًمٞمقأُمٚمت٘مك قمٌداهلل  ءضم٤م، واًمِمٕمرب وإد

 اعمٜمٓم٘م٦م- ذم صم٘م٤مذم ؿمٕم٤معإٓمٚمؼ ٜمٙمقن هذا اعمريمز ُمٞماعمج٤مٓت ًم

 ٦م-ٞمٛميدسمٞم٦م واًمتٙمرُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م وإ ديىم٤مم اعمٚمت٘مك سمتٜمٔمٞمؿ اًمٕمد

ومٕم٤مًمٞم٤مت اعمٚمت٘مك وُمِم٤مريمتف اعمجتٛمع  ُمٜمٔمقُم٦م ؾ ووٛمـٞماجلٛم ءورم هذا اعم٤ًم

ُمًٞم٦م أسم٤مسمٓملم أحمٛمد  سمذيمرى اًمٞمقم اًمقـمٜمل ي٘مٞمؿ ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ اًمًٕمقدي

 ٠مصؾ ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦متصٞمؾ واعماًمِمٕمر اًمِمٕمٌل إ ل حمٌق٘مؿمٕمري٦م طمٞم٨م يٚمت

ُمػم ؿمٕمراء أ )وػماًمٙمٌ ُمـ رُمقز اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل اًمِم٤مقمراصمٜملم يٚمت٘مقن ُمع 

ُمػم أومٞمّمؾ سمـ ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمٕمزيز ٟم٤مئ٥م  ُمػمسمذًمؽ إ اعمج٤مورة( يمام ًم٘مٌف

وىمد يمرم  اًمِمٕمٌل طمد رواد اًمِمٕمرأمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع وهق أقمًػم  ُمٜمٓم٘م٦م
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٤م ُمـ أهب ذمذم طمٗمؾ شمٙمريؿ اًمرواد هـ 4755 يمرائد هلذا اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل قم٤مم

اًمٙمٌػم احلٛمٞمدي محد   واًمِم٤مقمرػم٦م قمً٘م ُمٜمٓمػمُمأُمػم ظم٤مًمد اًمٗمٞمّمؾ إ ؾٌىم

 س اًم٘مًؿأري٤م ىمٚمٞمٛمٞمً إواًمِمٕمراء اعمٕمرووملم ذم اًم٤ًمطم٦م حمٚمًٞم٤م احلرِب أطمد 

 اًمِمٕمٌل ذم صحٞمٗم٦م اجلزيرة-

اًمٕمديد  وًمٚمحٛمٞمدي احلرِب تؿ هبذا اعمقروث اًمِمٕمري ُمٜمذ ؾمٜمقات ـمقالهيو

 ة وُم٘مدمء٦م واعمًٛمققم٦م واعم٘مروٞمقمالم اعمرئاإل ذم ُمـ اعم٤ًممه٤مت اًمِمٕمري٦م

 قمدة حم٤مومؾ- ذم ُمًٞم٤مت وشمؿ شمٙمرُمفؿمٕمٌٞم٦م وًمف اًمٕمديد ُمـ إ ٩مسمراُم

ح ُمدير ياًمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمٗمر دي٥م اًمِم٤مقمر٘مدم هل٤م إيوويدير إُمًٞم٦م 

سمح٤مئؾ  دِبإ يُم٤مرة ُمٜمٓم٘م٦م طم٤مئؾ وٟم٤مئ٥م رئٞمس اًمٜم٤مدإ ذم دارة اعمًتِم٤مريـإ

دب اًمِمٕمٌل ذم قمـ إ ٦مًٞمإُم وهذه ء٤مض ذم سمداسم٦م هذا اعم٤ًمحيوؾمقف 

 اًمزاهر- اًمٕمٝمد اًمًٕمقدي

دسمٞم٦م اًمٕمديد ُمـ اعمح٤مضات إ رظملم اًمٕمرب وًمفواًمٗمريح قمْمق هٞمئ٦م اعم١م

ُمًٞم٦م أ طمٞم٤مأ٤م وىمد ٤م وشم٤مرخيً ٞم٘مً صمواًمٗمّمٞمح( شمقٌل )اًمِمٕم عم٤مم يمٌػم سم٤مًمِمٕمرإوًمف 

 -اًمٚمقحي٤من ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ اًمِم٤مقمر اعمٕمروف قمٌداهلل

قمٓم٤مءات  ويتج٤موز قم٤مُمف اًمث٤مين ٚم٦م سمجامل هذا اعمٚمت٘مك اًمذي ملٞم٦م مجٞمُمًأ

ٌٞم٥م احلخ اًمِمٞم ٤مع اًمث٘م٤مذمٕمؿمهذا اإلاعمٚمت٘مك وص٤مطم٥م  ُمتٜمققم٦م رائٕم٦م ىمدُمٝم٤م

سمداع ذم قمٛمر ا ُمـ اًمتٜمقع واإلوُمزيدً  سم٤مسمٓملمأحمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اهلل سمـ قمٌد

 وقمٛمر ص٤مطمٌف اعمديد سم٢مذن اهلل- هذا اعمٚمت٘مك
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 اًمري٤مضصحٞمٗم٦م                                                                                                            

 هـ43.4757.;                                                                                                          
 

 يف ًَتك٢ أبابطني ايجكايف
 ايٓاصط ٚاحلطبٞ ٚايفطٜح قسَٛا أَػ١ٝ أزب١ٝ ممٝع٠

 

  واًمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمٗمريح أمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع واحلٛمٞمدي احلرِب  إُمًٞم٦م اًمِمٕمري٦م ًمٚمِمٕمراء
 

٤م عمحٌل قم٤مديً  ُم٤ًمءً  ؾمدير ذم روو٦مهـ 4757.;.8مل يٙمـ ُم٤ًمء إرسمٕم٤مء 

 س٤مٜماًم أمحد راءٕماًمِم ُمققمد ُمع وم٤مجلٛمٞمع يم٤مٟمقا قمغم  احل٘مٞم٘ملٕمر اًمِم وىملذوُمت

 ُمتٛمٞمزة رمحـ اًمٗمريح ذم أُمًٞم٦م أدسمٞم٦مقمٌداًم واًمديمتقر واحلٛمٞمدي احلرِبع اًمِم٤مي

وذًمؽ سمحْمقر رئٞمس  ذماًم٤ٌمسمٓملم ذم ُمٚمت٘م٤مه إدِب اًمث٘م٤م إؾمت٤مذ قمٌداهلل قمد هل٤مأ
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اعم١ًموًملم واًمِمٕمراء وحمٌل  وقمدد يمٌػم ُمـ اعم٤ميضؾمدير قمٌداهلل  روو٦مُمريمز 

 اًمِمٕمر-

ٚمت٘مك رطم٥م ُمـ اعم ٥مصمؿ يمٚمٛم٦م ًمّم٤مطم ي٤مت ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿآسمدأت إُمًٞم٦م سم

إٟمف يًٛمك  ٘مك وىم٤ملتاعمٚم سمٙمٚمٛم٦م قمـ أصمؿ سمد سم٤معمِم٤مريملم واحلْمقر ظمالهل٤م

٤مت ٞم٘متُمٚم وٓ ٦م ذم ؾمديرومٞمُمـ قمدم وضمقد ُم١مؾم٦ًم صم٘م٤م سمٓمٛمقح ًمًد ومراغ ٟمِم٠م

 ت٘مك مل ي٘مػ قمٜمد طمد ظمدُم٦م اًمث٘م٤موم٦مٚماعم إنو أؾمٌققمٞم٦م أو ؿمٝمري٦م ظم٤مص٦م

٤مُم٦م ٕمامم سم٤مخلدُم٤مت اًمهتآ ٚمتف يتٓمٚمع إممٕمف ضمٌص٤مطم٦م سمؾ إن مه وإدب

اعم٘مٞمٛملم قمغم  وسملم أسمٜم٤مئٝم٤مر اًمّمٚم٦م سملم ُمـ هؿ ظم٤مرج ؾمدي ؼ رواسمطٞمصموشمق

 أروٝم٤م-

٤مُمل ٕن ٕماًمٕم٤مُمل اًمذي أيمد شمًٛمٞمتف سم٤مًم ٛمد ذًمؽ قمغم اًمِمٕمرسمصمؿ قمرج اًمٗمريح 

ٌٓمل ٕن ٜماًم ظًمٗم ٓمٚمؼ قمٚمٞمفٟموأٟمف ًمٞمس ًمٜم٤م أن  ُمرادف ًمٚمجٛمٝمرة ٌلِمٕماًم

 ًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل رج إـم٤مره٤م٤م٦م وٓ ظمٖميٜمًجؿ ُمع اًمٚم رٕمرف هلؿ ؿمٕمإٟم٤ٌمط ٓ ي

ن أو، إىمقامًمئؽ تف إمم أوٛمٞمًسمت ٓ ٤موسومً  ارسمٞم٦م ٟمحقً ٕمق ٟمٌٓمل ًمٌٕمده قمـ اًمه

قيلم: إن ُم٤م روي ًمٜم٤م ٖماًمٚم ر ذم ُمقاصٗم٦مٕماًمِم ااًمتًٛمٞم٦م اعمٓمردة هلذ هل اًمٕم٤مُمٞم٦م

اًمٗمّمٞمح ذم وزٟمف  رِبٕمر اًمٕمػم ًمٚمِم٤ٌمُمل ُمِم٤مسمف إمم طمد يمٕماًم رٕمُمـ أوائؾ اًمِم

إمم  اًمٕم٤مُمل ُمِم٤مسمف اًمِمٕمر٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ أىمدم ُم نأوه، ٤مه وُمٕمٜم٤مٌٜموىم٤مومٞمتف وُم

قمـ آًمتزام سم٤مًمٗمّمٞمح ومٞمف ىمٚمٞمؾ  واخلروج، ّمٞمحٗماًمٕمرِب اًمًمٚمِمٕمر طمد يمٌػم 

محزة اًمٕم٤مُمري واخلالوي قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ ٟمٛمٞمزهؿ  وم٤مًمِمٕمراء يم٠مِب، اضمدً 
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وشمٜمدرج ذم هذا  قمـ ؿمٕمراء اًمٗمّمٞمح أو ٟمٛمٞمز ؿمٕمراء اًمٗمّمٞمح قمٜمٝمؿ إٓ ىمٚمٞماًل،

 -راءٕمسيف ُمـ اًمِمٕم٤موُم ٞمزان(اًمًٞم٤مق ُمرطمٚم٦م )رُم

اًمِم٤ميع واًمذي سمدأ سم٘مّمٞمدة وـمٜمٞم٦م  سمٕمده٤م ىمدم اًمٗمريح اًمِم٤مقمر أمحد اًمٜم٤مس

 ىم٤مل ومٞمٝم٤م:

 وُمرؾم٤مه٤م جمراه٤مسمًؿ  ياعمٌتد                     

 قمغم ـمف الة اهللصواعمٜمتٝمل ذم                                

 اًمٞمقم يقم اًمقـمـ يقم ٟمٗم٤مظمر سمف                     

 قمؿ اجلزيرة ُمـ أىمّم٤مه٤م إمم أىمّم٤مه٤م                                     

 ُمرة أظمرى إمم اًمٗمريح اًمذي "اعمٞمٙمروومقن"ًمٞمٕمقد أقم٘مٌٝم٤م سم٘مّمٞمدة اضمتامقمٞم٦م 

 ذم اعمٛمٚمٙم٦م اامط إدب اٟمتِم٤مرً ٟمأ طمٞم٨م ىم٤مل: اًمِمٕمر ُمـ أيمثر اًمِمٕمرحتدث قمـ 

اًمٕم٤مُمل  اًمِمٕمر٤م ظمّمقًص  سمف ُم١مؾم٤ًمت صم٘م٤مومٞم٦م ذم قمدد ُمـ اعمٜم٤مـمؼ قمٜمٞم٧موم٘مد 

 اء اًمٕم٤مُمٞمقن ذماًمِمٕمروؿم٤مرك ، وضمف اًمٕمٛمقم واًمؽماث اًمِمٕمٌل قمغم

ختّمٞمص سمراُم٩م ظم٤مص٦م سمف ذم  ٤مُملٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمِمٕمر اًمٕموُمـ صقر اًم، اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

د ُمٜمف ٞمػ شمؼمز اجلحاًمّم وختّمٞمص صٗمح٤مت ًمف ذم زيقنٗمواًمتٚم اإلذاقم٦م

 وشمٕمٜمك سم٤معمٗمٞمد- اعمقاه٥موشمتٌٜمك 

قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اًمٗمريح وأؿم٤مر إمم ُم٤م يتٛمتع  رِبسمٕمده٤م قم٘م٥م اًمِم٤مقمر احلٛمٞمدي احل

ف ُمـ ؿمٕمر اًمٜمٔمؿ ٜمومتٙم يؿمٕمروطمس  ٦م ٟم٘مدي٦مٞماًمٗمريح ُمـ ُمٚمٙم٦م أدسم سمف
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 اًمِمٕمري٦م اًمِم٤مقمر أمحد اًمٜم٤مس ذم دمديد اًمٓمروق دور اُم١ميمدً ، ٤مورةحواعم

صمؿ اؾمتٛمع احلْمقر إمم ، وًمقحي٤منٕمٌقن ودور ُمـ ؾمٌ٘مقه ذم ذًمؽ يم٤مسمـ ًم

 ىمّم٤مئد احلٛمٞمدي احلرِب: ت ُمـاخمت٤مر

 ٛمـ ىمّمٞمدشمف ذم اعمٜم٤مؾم٦ٌم:وم

 ٤م ي٤م أهؾ )روو٦م ؾمدير(ٜمقمغم اًمققمد ضمٞم       

 هًمٙمؿ ذم ؾمٗمر إجم٤مد ؾمػم ٤مًمكمي                                        

 ػمياًمدقمقه وضمٞمٜم٤م ُم٤ًم وصٚم٧م ًمٜم٤م        

 هٗمػمف اًمًٞماًمقضم وقم٤مداشمٙمؿ مجع                                       

 

 ىم٤مل ومٞمٝم٤م:( ُمٗمن ي٤م)شماله٤م سم٘مّمٞمدة وـمٜمٞم٦م صمؿ ىمّمٞمدة 

 ٤مسٜمزازم ُمـ اًمٕمي٤م ُمٗمن أؾم٤ٌمب اٟم          

 وشمرىمك حتقل شمٗم٤مؾمػم دةقم                                   

 ضب امخ٤مس سم٤مؾمداسأ وؼميمن وضم           

 ورىم٤مٖمّمـ وارىمص إمم همٜم٧م قمغم اًم                              

 

ريح إُمًٞم٦م ٗموظمتؿ اًم، احلْمقر ٤مًم٧م اؾمتح٤ًمنٟمدة ىمّم٤مئد ٕمصمؿ شماله٤م سم

 -ٝم٤مئوؿمٕمرا روو٦م ؾمدير يمام أؿم٤مر إمم سمٕمض أقمالُمٝم٤مسم سمتٕمريػ قم٤مم
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 اًمِمٕمراء أمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع واحلٛمٞمدي احلرِب شمٙمريؿ  ضم٤مٟم٥م ُمـ 

 ُمـ ُم١مؾمس اعمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم واًمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمٗمريح



        

 356 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 صحٞمٗم٦م اجلزيرة ,ٟم٤مس اًمٕمري٩م                                                                   

 هـ44.4757.:                                                                               

 

 ٚغًطإ بٔ فٗس ٜؿهطإ ايبابطنيبٔ عبسايععٜع األَريإ غطاّ 
 

 

 سمٕم٨م ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ؾمٓم٤مم سمـ

 ُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض ظمٓم٤مبأقمٌداًمٕمزيز ٟم٤مئ٥م 

 ؾمت٤مذ قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم ُم١مؾمس ُمٚمت٘مكؿمٙمر ًمأل

  سمروو٦م ؾمديرذمٓملم اًمث٘م٤مسماًم٤ٌماعمحٛمد قمٌداهلل 

 ٚم٘مل ؾمٛمقه ٟمًخ٦م ُمـ يمتٞم٥مشم٦م ٌٜم٤مؾمٛمسموذًمؽ 

أىم٤مُمٝم٤م  ُمًٞم٦م اًمِمٕمري٦م وإدسمٞم٦م اًمتلوذيط إ

 ىمدم ؾمٛمقه ؿمٙمرههـ يمام 4757ًمٕم٤مم  ٦م اًمٞمقم اًمقـمٜمل ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦مٌاعمٚمت٘مك سمٛمٜم٤مؾم

 وُمِم٤مريم٤مت- ٦م وقمغم ُم٤م سمذل ُمـ ضمٝمقدٞمًمٚمٛمِم٤مريملم ذم إُمً

اًمًٛمق اعمٚمٙمل اًمرئٞمس اًمٕم٤مم  ٓملم ظمٓم٤مب ؿمٙمر ُمـ ص٤مطم٥مسميمام شمٚم٘مك اًم٤ٌم

ٝم٤م ص٤مطم٥م ومٞمقمٌداًمٕمزيز ؿمٙمر  ٦م اًمِم٤ٌمب إُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد سمـيًمرقم٤م

اعمٚمت٘مك ذم ظمدُم٦م اعمجتٛمع ُمـ  ٕم٤مًمٞم٤متومذة قمـ ٥ٌم اعمتْمٛمـ ٟمٞماعمٚمت٘مك قمغم اًمٙمت

 -ٝمؿٛمٙمريشمو ظمالل دراؾم٦م ؾمػم اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ واًمِمٕمراء



       

   357 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 صحٞمٗم٦م اجلزيرة –قمٌداًمرمحـ اًمًٚمامن                                                                              

 هـ43.4759.;5                                                                                                

 

 أَػ١ٝ ثكاف١ٝ اقتصاز١ٜ مبًتك٢ أبابطني بطٚض١ غسٜط
  

أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمروو٦م ؾمدير أىم٤مم وٛمـ أٟمِمٓم٦م ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

اعمٚمت٘مك ًمٞمٚم٦م مجٕم٧م سملم اًمت٤مريخ واًمِمٕمر وآىمتّم٤مد طميه٤م رئٞمس ُمريمز 

روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض ورئٞمس ُمريمز اعمٕمِم٦ٌم 

إؾمت٤مذ أمحد سمـ ؾمٕمد اًمنيع واًمديمتقر قمكم اًمًٞمػ وجمٛمققم٦م ُمـ رضم٤مل 

ؾمت٤مذ ظم٤مًمد اًمزاُمؾ طمٞم٨م يم٤من ذم إقمامل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م قمغم رأؾمٝمؿ إ

اؾمت٘م٤ٌمل اجلٛمٞمع إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك وإظمقاٟمف وأسمٜم٤مؤه- 

وىمد سمدأت إُمًٞم٦م سمٙمٚمٛم٦م أسم٤مسمٓملم رطم٥م ومٞمٝم٤م سم٤مجلٛمٞمع وؿمٙمرهؿ قمغم 

 طمْمقرهؿ هلذه إُمًٞم٦م اًمتل شمٕمد ُمـ أٟمِمٓم٦م اعمٚمت٘مك اًمِمٝمري٦م-

ٕمد ذًمؽ أًم٘مك صمؿ حتدث سمٚمٛمح٦م ُمقضمزة قمـ شم٤مريخ آصم٤مر روو٦م ؾمدير سم

إدي٥م أمحد اًمداُمغ عمح٦م شم٤مرخيٞم٦م قمـ وادي اًمٗم٘مل وسمٕمض اعمٚمح واًمٓمرائػ 

ُمـ إدب اًمٕمرِب صمؿ أًم٘مك اعمٝمٜمدس قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمًٞمػ إُملم 

اًمٕم٤مم ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وُمدن اًمت٘مٜمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م عمح٦م ُمقضمٝم٦م 

ًمٕمٛمؾ ذم اعمديٜم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م قمـ اهلٞمئ٦م وقمـ أقمامهل٤م ويمذًمؽ قمام وصؾ إًمٞمف ا
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سمًدير صمؿ أًم٘مٞم٧م قمدة ىمّم٤مئد مجٞمٚم٦م اًم٘م٤مه٤م يمؾ ُمـ د- قمٌداًمٕمزيز اًمٕمٌداهل٤مدي 

 قمكم اًمًٕمداين- ,قمٛمر اًمٜم٤مضمؿ  ,ؾمٚمٞمامن اًمنيع  ,وإؾم٤مشمذة محد اعمٖم٤مُمس 

 ًمٞماًل- 45صمؿ شمٜم٤مول اجلٛمٞمع ـمٕم٤مم اًمٕمِم٤مء صمؿ اؾمتٛمرت إُمًٞم٦م طمتك اًم٤ًمقم٦م 

 

 

 رضم٤مل إقمامل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦مجمٛمققم٦م ُمـ ُمع  صقرة مج٤مقمٞم٦م
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 صحٞمٗم٦م اجلزيرة ,ٟم٤مس اًمٕمري٩م                                                                  

 هـ5.45.4759                                                                           

 أقُٝت يف ًَتك٢ ايبابطني ايجكايف
 تكِٝ ْس٠ٚ عٔ إْفًْٛعا ايطٝٛض بطٚض١ غسٜطايعضاع١ 

 

سمحْمقر رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير إؾمت٤مذ قمٌداهلل حمٛمد اعم٤ميض وقمدد ُمـ 

اعم١ًموًملم ومجع يمٌػم ُمـ اعمختّملم سمؽمسمٞم٦م اًمدواضمـ، أىم٤مُم٧م وزارة اًمزراقم٦م 

قمٌداهلل حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم  ٟمدوة قمـ إٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقر، وذًمؽ سمٛم٘مر ُمٚمت٘مك اًمِمٞمخ

طمٞم٨م سمدأ آومتت٤مح سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمٕمد ذًمؽ أًم٘مك ، ؾمديراًمث٘م٤مذم سمروو٦م 

اعمٝمٜمدس ؾمٕمد سمـ ُم٤مضمد اعم٤مضمد ُمدير قم٤مم اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون اًمزراقم٦م 

 -سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض يمٚمٛم٦م أووح ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م إىم٤مُم٦م ُمثؾ هذه اًمٜمدوات واًمٚم٘م٤مءات

 
 اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون اًمزراقم٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مضُمٜمًقِب 
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يمام أووح اعمٝمٜمدس ؾمٕمد اعم٤مضمد آهتامم واًمرقم٤مي٦م اًمتل شمقًمٞمٝم٤م طمٙمقُم٦م ظم٤مدم 

ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم  –طمٗمٔمٝمام اهلل  –احلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق وزم قمٝمده 

 إٟمٗمٚمقٟمزاصح٦م اعمقاـمٜملم، ويمذًمؽ سم٨م اًمتققمٞم٦م اًمقىم٤مئٞم٦م اًمالزُم٦م دم٤مه ُمرض 

 اًمٓمٞمقر ومح٤مي٦م ُمزارع اًمدواضمـ-

جلٝمقد اعمٌذوًم٦م ُمـ وزارة اًمزراقم٦م ذم هذا اًمِم٠من مم اإوشمٓمرق اعمٝمٜمدس اعم٤مضمد 

 وومؼ شمقضمٞمٝم٤مت ُمٕم٤مزم وزير اًمزراقم٦م اًمديمتقر ومٝمد سمٚمٖمٜمٞمؿ-

وذم ظمت٤مم اًمٙمٚمٛم٦م ىمدم اعمٝمٜمدس ؾمٕمد اعم٤مضمد ُمدير إدارة ؿم١مون اًمزراقم٦م 

سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض ؿمٙمره ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم ٓؾمتْم٤مومتف 

٤ٌمسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمروو٦م ؾمدير اًمتل وآؾمتٕمدادات اًمٙمٌػمة ذم ُمٚمت٘مك قمٌداهلل اًم

 ىم٤مُم٦م اًمٜمدوة-إؾم٤ممه٧م ذم ٟمج٤مح 

قمٌداهلل حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم يمٚمٛم٦م  سمٕمد ذًمؽ أًم٘مك ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم اًمِمٞمخ

رطم٥م ومٞمٝم٤م سم٤محلْمقر ووٞمقف اعمٜمٓم٘م٦م وىمدم اًم٤ٌمسمٓملم ؿمٙمره عمٕم٤مزم وزير 

اًمزراقم٦م ٓهتامُمف وطمرصف قمغم حت٘مٞمؼ شمٓمٚمٕم٤مت طمٙمقُم٦م ظم٤مدم احلرُملم 

 دم٤مه صح٦م اعمقاـمٜملم وؾمالُم٦م ُمزارع اًمدواضمـ-اًمنميٗملم 

صح٤مب ُمِم٤مريع اًمدواضمـ أًم٘م٤مه٤م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝمؿ إؾمت٤مذ أسمٕمد ذًمؽ أًم٘مٞم٧م يمٚمٛم٦م 

صح٤مب اعمزارع ذم أُمٜمّمقر سمـ أمحد اًمٕمًٙمر، حتدث ومٞمٝم٤م قمـ أمهٞم٦م ودور 

قمٛمؾ اًمقىم٤مي٦م اًمالزُم٦م يمام حتدث اًمٕمًٙمر قمـ اهتامم أصح٤مب وُمالك 
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٤م ًمتٕمٚمٞمامت وزارة اًمزراقم٦م ذا اًم٘مٓم٤مع ووم٘مً ُمِم٤مريع اًمدواضمـ سمٙمؾ ُم٤م خيدم ه

 وحت٧م إذاومٝم٤م-

اًمٓمٞمقر قمؼم صمالث حم٤مضات طمٞم٨م  سم٢مٟمٗمٚمقٟمزاسمٕمد ذًمؽ سمدأت اًمٜمدوة اخل٤مص٦م 

يم٤مٟم٧م إومم سمٕمٜمقان )ُمرض إٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقر قم٤مزم اًمياوة( ًمٚمديمتقر قم٤مدل 

يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م اًمٌٞمٓمري سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ  ,إسمراهٞمؿ اًمٕمٗم٤مًمؼ )اؾمت٤مذ اًمٗمػموؾم٤مت 

 وُمًتِم٤مر وزارة اًمزراقم٦م ذم ىمٓم٤مع اًمثروة احلٞمقاٟمٞم٦م(-ومٞمّمؾ 

أُم٤م اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م سمٕمٜمقان )اإلضمراءات آطمؽمازي٦م ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ 

ُمرض إٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقر( ًمٚمٓمٌٞم٥م سمٞمٓمري هم٤مزي قمٌداًمرؤوف يٖمٛمقر، ُمدير 

سمٕمد ذًمؽ ضم٤مءت اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م ، قم٤مم إدارة اعمختؼمات اًمٌٞمٓمري٦م سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م

ضمراءات إُمـ اًمقىم٤مئل سمٛمِم٤مريع اًمدواضمـ( ًمٚمٓمٌٞم٥م سمٞمٓمري ؾمٕمٞمد إ) سمٕمٜمقان

سمـ ؾمٚمامن اًمًقيٚمؿ ُمـ ُمٜمًقِب اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون اًمزراقم٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م 

 اًمري٤مض-

وسمٕمد اؾمؽماطم٦م وأداء صالة اًمٔمٝمر اؾمتٙمٛمٚم٧م اًمٜمدوة قمؼم ومتح إؾمئٚم٦م 

 واعمٜم٤مىمِم٦م-

هٞمؿ اًمًٕمقد وىمد أدار اًمٜم٘م٤مش ذم هذه اًمٜمدوة اًمٓمٌٞم٥م سمٞمٓمري قمٌداًمرمحـ إسمرا

 رئٞمس ؿمٕم٦ٌم اًمثروة احلٞمقاٟمٞم٦م ذم ُمديري٦م اًمزراقم٦م سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م-
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سمٕمد ذًمؽ شمٜم٤مول اجلٛمٞمع اًمٖمداء اًمذي أىم٤مُمف اًمِمٞمخ: قمٌداهلل حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم 

 هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ُمٚمت٘م٤مه اًمث٘م٤مذم اًمٕم٤مُمر سمروو٦م ؾمدير-

 )ُمـ اًمٜمدوة(

ًمزراقم٦م ذم ضمٝمقد ُمٌذوًم٦م ُمـ اعمٝمٜمدس قمٌداًمٕمزيز اًمدظمٞمؾ ُمدير قم٤مم ا ,

حم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م واعمٝمٜمدس قمٌداًمرمحـ اعمٖم٤مُمس ُمدير ومرع اًمزراقم٦م سمحقـم٦م 

ؾمدير ويم٤من هلذه اجلٝمقد إصمر اًمٙمٌػم ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمٚم٘م٤مء واًمتٜمًٞمؼ وشمقضمٞمف 

 اًمدقمقات-

قمٌداهلل حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم سمروو٦م ؾمدير هٞم٠م  اًمِمٞمخ ,

ؿ هلذه اًمٜمدوة اهل٤مُم٦م وٛمـ يم٤موم٦م اًمًٌؾ اًمتل يم٤مٟم٧م يمٗمٞمٚم٦م سمٜمج٤مح اًمتٜمٔمٞم

 اؾمتْم٤موم٦م اعمٚمت٘مك ًمٚمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اعمختٚمٗم٦م-

 
 ٟمدوة إٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقرضم٤مٟم٥م ُمـ طمْمقر اخل٤مل قمٌداهلل سمـ ُم٤ميض )رمحف اهلل( و             
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ًٝا يًؿٝذ ايًحٝسإ يف ضٚض١ غسٜط  ًَتك٢ أبابطني ْظِ حٛاًضا عًُ
 

ٟمٔمؿ ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمروو٦م ؾمدير طمقاًرا قمٚمٛمًٞم٤م ًمٗمّمٞمٚم٦م 

اعمًتِم٤مر اًمنمقمل اخل٤مص وقمْمق احت٤مد  اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ؾمٕمد اًمٚمحٞمدان

اعم١مرظملم اًمٕمرب واعمًتِم٤مر اًمٕمٚمٛمل ًمٚمجٛمٕمٞم٦م ًمٚمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م سمدول اخلٚمٞم٩م 

( وذًمؽ سمحْمقر ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾواًمنمق إوؾمط سمٕمٜمقان )

 رئٞمس ُمريمز روو٦م ؾمدير قمٌداهلل سمـ حمٛمد اعم٤ميض- 

احلامد سم٤مومتت٤مطمٞم٦م شمرطمٞمٌٞم٦م سمدأ احلقار اًمذي أداره اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن 

ًمّم٤مطم٥م اعمٚمت٘مك اًمِمٞمخ حمٛمد أسم٤مسمٓملم رطم٥م ومٞمٝم٤م سم٤مًمِمٞمخ واحلْمقر وؿمٙمرهؿ 

 قمغم اًمتٗم٤مقمؾ ُمع سمراُم٩م وأٟمِمٓم٦م اعمٚمت٘مك-

وسمدأ احلقار اًمٕمٚمٛمل ًمٚمِمٞمخ اًمٚمحٞمدان طمٞم٨م شمٓمرق إمم ؾمٌٕم٦م حم٤مور قمٚمٛمٞم٦م 

ُمتٛمٞمزة سملم ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( اًمذي ذع هلذه إُم٦م ُم٤م ومٞمف 

صالطمٝم٤م وسملم ومٝمؿ هذا اًمتنميع سملم اًمٕم٘مؾ اعمٗمٙمر واعمتدسمر ٔي٤مت اهلل واؾمتٜم٤ٌمط 

 اعمٗم٤مهٞمؿ اًمّمحٞمح٦م هل٤م وسملم اًمٜم٘مؾ سمدوت اًمتدسمر ذم ذًمؽ-

سمٕمده٤م شمًٚمؿ اًمِمٞمخ اًمٚمحٞمدان درع اعمٚمت٘مك وسمٕمض اإلصدارات ُمـ اًمٙمت٥م 

وإذـم٦م ويمذًمؽ ُمـ إصدارات اعمٚمت٘مك ًمٚمِمٞمخ احل٤مُمد ؾمٚمٛمٝم٤م ص٤مطم٥م 

 ِمٞمخ أسم٤مسمٓملم-اعمٚمت٘مك اًم
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 صحٞمٗم٦م اجلزيرة                                                                                              

 هـ>49/4/475                                                                                             

 يًؿٝذ  َٓاحٞ بٔ ؾفًٛت ا ٜكِٝ تهطمًيًَتك٢ عبساهلل أبابطني ايجكايف
 

ًمٚمِمـٞمخ  ٤مشمٙمريٛمًٞمـ أىم٤مم ُمٚمت٘مك آؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم وأهشمـف طمٗمـاًل 

ُمٜم٤مطمل سمـ ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقت ؿمٞمخ ؿمـٛمؾ ىم٤ٌمئـؾ قمٌٞمـدة ىمحٓمـ٤من وذًمـؽ يـقم 

 هـ ذم ُمزرقمتف )اًمٕم٤مئذي٦م( سمروو٦م ؾمدير ->48.34.475اخلٛمٞمس 

اعمّمـ٤مًمح احلٙمقُمٞمـ٦م سمٛمٜمٓم٘مـ٦م ؾمـدير وطمي هذا آطمتٗم٤مل اًمٕمديد ُمـ رؤؾمـ٤مء 

 ورضم٤مل إقمامل وإه٤مزم -

وذم سمداي٦م احلٗمؾ اًمذي أداره اًمِم٤مقمر اعمٕمـروف محـد سمــ قمٌـداًمرمحـ اعمٖمـ٤مُمس 

شمٚمٞم٧م آي٤مت ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ صمؿ أًم٘مك إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسمـ٤مسمٓملم يمٚمٛمـ٦م 

ٙمريؿ شمرطمٞمٌٞم٦م سم٤مًمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل سمـ ؿمٗمٚمقت وصحٌف اًمٙمرام أؿم٤مر ومٞمٝم٤م إمم أمهٞم٦م شم

اًمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل سمـ ؿمٗمٚمقت سمام يتّمػ سمف ُمـ طمًـ اخلٚمـؼ واًمتقاوـع واعمحٌـ٦م 

 ورهمٌتف اًمّم٤مدىم٦م ذم ظمدُم٦م ديٜمف ووـمٜمف وطمٙمقُمتف اًمرؿمٞمدة-

صمؿ أًم٘مك اًمِم٤مب ُمٕم٤مذ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ىمّمٞمدة شمرطمٞمٌٞم٦م وُمِم٤مريم٦م ًمٚمِم٤مقمر محد 

سمـ قمٌداًمرمحـ اعمٖم٤مُمس )اًمقردي( وىمّمـٞمدة أظمـرى شمرطمٞمٌٞمـ٦م وُمِمـ٤مريم٦م ُمــ 

 ر قمٛمر سمـ محد اًمٜم٤مضمؿ -اًمِم٤مقم

حتدث اًمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل سمـ ؿمٗمٚمقت وؿمٙمر إؾمـت٤مذ قمٌـداهلل سمــ حمٛمـد أسمـ٤مسمٓملم 

وأهشمف اًمٙمريٛمـ٦م قمـغم هـذا اًمتٙمـريؿ صمـؿ ؿمـٙمر احلْمـقر ، وأؿمـ٤مر إمم أمهٞمـ٦م 
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اًمٚم٘م٤مءات اًمتل ختدم اًمديـ واًمقـمـ وُم٤م شم٘مقم سمف اًمدوًم٦م ذم فمؾ طمٙمقُمـ٦م ظمـ٤مدم 

ُمـ ظمـدُم٤مت وُمِمـ٤مريع وأمهٝمـ٤م  احلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق وزم قمٝمده إُملم ، 

 ٤موأن ٟمٙمـقن قمقًٟمـ ٤مٟمٕمٛم٦م إُمـ شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل جي٥م أن ٟمحـ٤مومظ قمٚمٞمٝمـ٤م مجٞمًٕمـ

 حلٙمقُمتٜم٤م أقمزه٤م اهلل عم٤م حي٘مؼ هذا اهلدف -

 وىمدم إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ًمٚمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل سمـ ؿمٗمٚمقت هدي٦م شمذيم٤مري٦م -

٤مم قمدة ُمٜم٤مؾم٤ٌمت اجلدير سم٤مًمذيمر أن ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم ؾمٌؼ وأن أىم

ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت وًم٘م٤مءات ديٜمٞم٦م ًمرضم٤مل اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝم٤م شمث٘مٞمٗمٞمـ٦م وظمـدُم٤مت إٟمًـ٤مٟمٞم٦م 

واضمتامقمٞم٦م    إمم ضم٤مٟم٥م شمٙمريؿ رضم٤مل إقمامل اًمذيـ ىمّدُمقا ظمدُم٤مت وشمؼمقمـ٤مت 

 ًمقـمٜمٝمؿ -

 -ؾ ُم٤م اؾمت٘مٌؾ سمف ُمـ طمٗم٤موة وشمٙمريؿوىمد وّدع اًمِمٞمخ وصحٌف اًمٙمرام سمٛمث
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 ظمالل إًم٘م٤مء يمٚمٛمتف ُمٜم٤مطمل سمـ ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقتاًمِمٞمخ 

 

 
 ُمع إظمقاين ومٝمد وظم٤مًمد وإسمٜم٤مء  ُمٜم٤مطمل سمـ ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقتاًمِمٞمخ                     
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   صحٞمٗم٦م اجلزيرة –ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ أسمقطمٞمٛمد           

 487:6اًمٕمدد  , هـ7.4769.>4                     

                    

 

               غسٜط ايٛثا٥ك١ٝ ٚطُٛحات ضا٥سٖا َهتب١        

قمٜمدُم٤م يمت٧ٌم سمٕمض إومٙم٤مر واعم٘مؽمطم٤مت طمقل ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اًمتل شمٗمْمؾ 

سم٢مٟمِم٤مئٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م وإدارهت٤م اسمـ اًمروو٦م وؾمدير اًم٤ٌمر إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

اًمٖمراء  أسم٤مسمٓملم يم٤مٟم٧م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٤م ٟمنمه أظمل إؾمت٤مذ قمٌداهلل، ذم صحٞمٗم٦م اجلزيرة

ـمٚمع قمغم واىمع شمٚمؽ اعمٙمت٦ٌم وسمراجمٝم٤م أقمؽمف أين مل أو، هـ6.4769.:5سمت٤مريخ 

وظمٓمٓمٝم٤م، وٓ ؿمؽ أن هذا شم٘مّمػم ُمٜمل، وم٤مًمروو٦م ٓ شمٌٕمد قمـ سمٚمديت اًمٕمقدة 

سمـ رومٞمع، قمٜمدُم٤م اؾمقى أىمؾ ُمـ قمنميـ يمٞماًل، واًمروو٦م يم٤مٟم٧م سمٚمدة ضمدي ُمزروع 

ًمداُمغ واًمٙمالسم٤م واًمٗم٤مرس ىمدم إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمٗم٤مر، وُم٘مر أسمٜم٤مء قمٛمقُمتل اعم٤ميض وا

 .واًمدضملم وهمػمهؿ

وىمد شمنموم٧م سم٤معمِم٤مريم٦م ذم طمٗمؾ اومتت٤مح هذه اعمٙمت٦ٌم سمرقم٤مي٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق 

اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز، وٟمجٚمف ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ 

أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز- واًمقاىمع أن ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف أظمل إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ُمـ أٟمف 

وم٠مٟم٤م اعم٘مٚمد واعمتٌع عم٤م طم٘م٘مف ٟمٗمًف ذم  ،ُم٘مٚمد عمٜمجزايت ذم اًمٕمقدة إٟمام هق همػم صحٞمح
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اًمروو٦م وىمد ىمٓمع ؿمقـم٤ًم يمٌػمًا ذم رومٕم٦م ؿم٠من اًمروو٦م، أُم٤م ٟمحـ ذم اًمٕمقدة ومال زًمٜم٤م 

 .ذم اًمٌداي٤مت، وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ

 ُم٤م ٟمريد، يمام أن ُم٤م أووحف أظمل اًمِمٞمخ قمٌداهلل يث٧ٌم أن اعمٙمت٦ٌم ىمد ؾمٌ٘متٜم٤م إمم

وطم٘م٘م٧م أيمثر مم٤م يمٜم٤م ٟمتقىمع، ودظمٚم٧م ذم جم٤مٓت مل ختٓمر ًمٜم٤م سم٤ٌمل، وهذا يدل دًٓم٦م 

واوح٦م أن إدارة اعمٙمت٦ٌم ًمدهي٤م ٟمٔمرة سمٕمٞمدة اعمدى ورهم٦ٌم ص٤مدىم٦م أن شمٙمقن اعمٙمت٦ٌم 

 .إومم قمغم ُمًتقى اعمٜمٓم٘م٦م

ًم٘مد هرت ضمدًا سم٢مصم٤مرة هذا اعمقوقع قمغم صٗمح٦م اًمقراق ذم ضمريدة اجلزيرة 

اء ٕٟمٜمل ُمدرك أن يمثػمًا ُمـ أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م، ومْماًل قمـ أسمٜم٤مء اعمٜم٤مـمؼ إظمرى ٓ اًمٖمر

يٕمرومقن قمـ هذه اعمٙمت٦ٌم، وٓ سمام شم٘مدُمف ُمـ ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م، ُمثؾ ختّمٞمص ىمًؿ 

ًمٙمؾ ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن إىمٚمٞمؿ ؾمدير، اؾمتٕمداد إدارة اعمٙمت٦ٌم سمخدُم٦م اًم٤ٌمطمثلم سمام 

٦ٌم ًمتزويد اعمٙمت٤ٌمت إظمرى حيت٤مضمقن إًمٞمف ُمـ يمت٥م وخمٓمقـم٤مت، واؾمتٕمداد اعمٙمت

ووزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم سمٜمًخ مم٤م يّمدر قمـ ؾمدير، واؾمتٕمداد اعمٙمت٦ٌم ًمٓمٌع أًمػ 

ٟمًخ٦م ُمـ يمؾ يمت٤مب يتحدث قمـ ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير، وقمـ أي ُمـ ُمدهن٤م )جم٤مٟم٤ًم(، 

ودقمؿ أي ـم٤مًم٥م ذم اجل٤مُمٕم٦م ي٘مقم سم٢مقمداد دراؾم٦م قمـ ُمدن ؾمدير وحتٛمؾ اعمٙمت٦ٌم 

ٙمؾ ُمتؼمع سمٛمٙمت٦ٌم أو ضمزء ُمـ ُمٙمت٦ٌم ُمـ أه٤مزم يم٤موم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت، وختّمٞمص ىمًؿ ًم

ؾمدير وحتٛمؾ اؾمؿ اعمتؼمع، وشمٙمقن حمتقي٤مت اًم٘مًؿ ُمت٤مطم٦م عمـ يريد آـمالع قمٚمٞمٝم٤م 

سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف أو سمٕمد مم٤مشمف، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٌٜمل ُمٙمت٦ٌم ؾمدير 

زيز واعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم سم٤مًمروو٦م ًمٕم٘مد ٟمدوات وذًمؽ سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع دارة اعمٚمؽ قمٌداًمٕم



       

   369 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

ًم٘مد - -رمحف اهلل,وأن سم٤ميمقرة ذًمؽ اًمؼمٟم٤مُم٩م ؾمتٙمقن قمـ اعم١مرخ اعمِمٝمقر اسمـ سمنم 

يم٤مٟم٧م ًمٗمت٦م يمريٛم٦م ُمـ ؾمٞمدي ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيز 

طمٞمٜمام أُمرٟم٤م قمٜمد اًمتخٓمٞمط عمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمري٤مض  ,اهلل رمحف,

شمٙمقن صمالث ُمٙمت٤ٌمت وًمٞم٧ًم ُمٙمت٦ٌم واطمدة  ُمٜمذ ُم٤م يرسمق قمغم صمالصملم قم٤مُم٤ًم سم٠من

إومم ًمٚمرضم٤مل، واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜم٤ًمء واًمث٤مًمث٦م ًمألـمٗم٤مل، وُمـ طمًـ اًمٓم٤مًمع أن شمْمؿ 

ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م شمٚمؽ إىم٤ًمم اًمثالصم٦م سمؾ شمزيد قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمٓمقة شمٜمؿ قمـ 

إقمٓم٤مء يمؾ ختّمص طم٘مف ُمـ آهتامم ومٝمٜم٤مك ىمًؿ إسمح٤مث، وىمًؿ اًمزراقم٦م وىمًؿ 

 .وآظمر ًم٘م٤مُمقس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وآظمر ًمٚمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م وهمػم ذًمؽ أـمٚمس اعمٞم٤مه،

ًم٘مد صدق اًمِمٞمخ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ذم أن اًمدقمؿ ُمـ ُم١مرظمل ويمت٤مب وأؾم٤مشمذة 

وـمالب ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير هق إؾم٤مس ًمٌ٘م٤مء هذه اعمٙمت٦ٌم، واؾمتٛمراره٤م وحت٘مٞمؼ 

ـمٛمقطم٤مت جمٚمس إدارهت٤م وأهداومٝم٤م ُمرة أظمرى أسم٤مرك ٕظمل قمٌداهلل، وًمٙم٤موم٦م أهة 

أسم٤م سمٓملم، وٕهؾ روو٦م ؾمدير، سمؾ ًمٙم٤موم٦م ؾمٙم٤من حم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م )ؾمدير( قمغم 

هذا اعمنموع اًمثٛملم واًم٘مٞمؿ، واعم٤ٌمرك سمٛمِمٞمئ٦م اهلل، وأدقمق مجٞمع أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م 

وهمػمهؿ إمم اًمتٕم٤مون ُمٕمف وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، ودقمٛمف سمٙمؾ ُم٤م حيت٤مج، وأؿمٙمر 

ٜمٞم٦م واعمٗمٞمدة، وإؾمت٤مذ صحٞمٗم٦م اجلزيرة اًمٖمراء قمغم ـمرح ُمثؾ هذه اعمقوققم٤مت اًمٖم

وُم٤م  .يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمٕمتٞمؼ، وراق اجلزيرة قمغم ُمت٤مسمٕمتف وذيمر هذه إُمقر

 اًمتقومٞمؼ إٓ ُمـ قمٜمد اهلل اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ،،،
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  عبساهلل بٔ ذلُس أبابطني.. َؿطٚعات ثكاف١ٝ ضا٥س٠ 

 
حمٛمد أسم٤مسمٓملم اعمقًمقد ذم قمغم ي٘ملم شم٤مم سم٠من  أظمل ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًم٘مدير قمٌداهلل سمـ 

ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير اخلياء سمرسمٞمٕمٝم٤م وىمٚمقب أهٚمٝم٤م، ًمـ يًٛمح زم سم٤محلدي٨م قمـ 

ف سمٜمٗمًف )اخل٤مدم  ؿمخّمف اًمٙمريؿ وٓ قمـ سمره سمقاًمدشمف، وم٘مد ؾمٛمٕمتف ُمراًرا يٕمر 

ث قمـ يمرُمف، وـمٞم٥م ظمٚم٘مف  ًمٚمقاًمدة( ُمتٕمٝمام اهلل سم٤مًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م، ًمـ أحتد 

وطمرصف قمغم ٟمٗمع هذا اإلىمٚمٞمؿ وظمدُمتف سمٙمؾ  ُم٤م وشمقاوٕمف، وطمٌف إلىمٚمٞمؿ ؾمدير، 

يًتٓمٞمع ومٜمجده جيتٝمد ُمع يمؾ  ُمديٜم٦م وُمع يمؾ  ىمري٦م وُمع يمؾ  هجرة، وٓ قمـ ووم٤مئف 

ٕصدىم٤مئف وأطم٤ٌمسمف، وىمد طميت ُمراًرا ُمع ؾمٞمدي اًمقاًمد رمحف اهلل ذم جمٚمس أظمٞمف 

اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٕمري٩م رمحٝمام اهلل سمحقـم٦م ؾمدير ويم٤مٟم٧م صحٌتٝمام شمزيد قمغم 

ؾمٌٕملم قم٤مًُم٤م، يمٜم٧م أؾمٛمع هبذا اعمجٚمس صمٜم٤مًء وشم٘مديًرا ودقم٤مًء ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل 

أسم٤مسمٓملم= اًمذي مجع سملم اًمث٘م٤موم٦م واإلدارة ومٝمق حيٛمؾ سمٙم٤مًمقريقس حم٤مؾم٦ٌم وإدارة 

ذم حتٚمٞمؾ إٟمٔمٛم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ضمٜمقب  أقمامل ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد وُم٤مضمًتػماً 

ٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وقمْمق ذم اًمٕمديد يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م، وىمد ُمر  سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمقاىمع اًمقفمٞمٗم

ُمـ اجلٛمٕمٞم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اخلػمي٦م، وذم ُمً٘مط رأؾمف روو٦م ؾمدير شمرأس جمٚمس 

 

 

                                                                                                         اًمٞمقمصحٞمٗم٦م  –اًمديمتقر حمٛمد اًمٜمّم٤مر                                

 هـ;47.8.476                             
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إدارة اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م، وهق أيًْم٤م رئٞمس ًمٚمجٜم٦م اًمتٓمقير سمروو٦م ؾمدير، وأطمد 

أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمًٞم٤مطم٦م واًمؽماث اًمقـمٜمل سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م، وذم اعمج٤مل إهي 

ل أسم٤مسمٓملم، وسمٕمد شم٘م٤مقمده اعمٌٙمر ادمف ًمٚمٕمٛمؾ اًمتج٤مري شمرأس جمٚمس صٜمدوق أهة آ

واخلػمي واًمث٘م٤مذم وآضمتامقمل- ي٘مػ قمغم صمالصم٦م ُمٜمجزات صم٘م٤مومٞم٦م رائدة وـمٛمقطم٦م 

ي٘مػ وراءه٤م ويدقمٛمٝم٤م، وينمف قمٚمٞمٝم٤م، إول اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم وم٘مد ُأٟمِمئ سمٛمقاوم٘م٦م 

راك هـ، وأؾمٝمؿ ذم دقمؿ احل4756  .4  .6ُمـ اًمرئٞمس اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب ذم 

اًمث٘م٤مذم ًمٞمس ذم إىمٚمٞمؿ ؾمدير، سمؾ قمغم ُمًتقى هذا اًمقـمـ اعمٕمٓم٤مء، وىمد ُذوم٧ُم 

سم٤معمِم٤مريم٦م ذم إطمدى ومٕم٤مًمٞم٤مشمف اعم٤ٌمريم٦م سمّمح٦ٌم اًمديمتقر ظم٤مًمد اعم٘مرن ُمدير ضم٤مُمٕم٦م 

اعمجٛمٕم٦م، واعمٝمٜمدس حمٛمد اعم٤ميض رئٞمس اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت اًمٕمًٙمري٦م، 

أدار هذه اًمٜمدوة إؾمت٤مذ اخلٚمقق واًمديمتقر ٟم٤مس اعمقؾمك قمْمق جمٚمس اًمِمقرى، و

حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، ويم٤من ًمٚمٛمٚمت٘مك ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم شمٜمٗمٞمذ أول ٟمدوة قمٚمٛمٞم٦م 

يقم ش واضمٌٜم٤م---دم٤مه رؤيتٜم٤م»سمٕمٜمقان:  5363قمغم ُمًتقى اعمٛمٚمٙم٦م قمـ رؤيتٜم٤م 

هــ ويم٤مٟم٧م هذه اًمٜمدوة ٟمٛمقذضًم٤م رائًٕم٤م قمٙم٧ًم ىمدرة :476  .:  .63اًم٧ًٌم 

ذ اعمٚمت٘مك أؾمت٤مذٟم٤م أِب حمٛمد وأسم ٜم٤مئف قمغم طمًـ اًمتٜمٔمٞمؿ واإلقمداد واًمتٜمًٞمؼ- وىمد ٟمٗم 

اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مؿمط اًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م، يمام ُذف اعمٚمت٘مك سمزي٤مرات 

دة ُمـ أصح٤مب اًمًٛمق إُمراء وأصح٤مب اعمٕم٤مزم ُمثؾ إُمػم شمريمل سمـ ـمالل  ُمتٕمد 

٤مومظ اعمجٛمٕم٦م، وإُمػم سمـ قمٌداًمٕمزيز، وإُمػم قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ حم

ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾ سمـ ؾمٕمقد أُمػم اًم٘مّمٞمؿ، واًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ 

اًمٕمٞمًك رئٞمس راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، واًمديمتقر قمّزام اًمدظمٞمؾ اعمًتِم٤مر ذم 



        

 372 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

اًمديقان اعمٚمٙمل وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٤ًمسمؼ، واًمٕمديد ُمـ اًمقومقد اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م 

ذم جم٤مٓت ُمتٜمققم٦م، ويمرم اًمٕمديد ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت  وؿم٤مرك ذم شمٙمريؿ اعمتٛمٞمزيـ

اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم اعمجتٛمع، وىمد أصٌح اعمٚمت٘مك ُمٕمٚماًم صم٘م٤مومًٞم٤م سم٤مرًزا سم٠مٟمِمٓمتف وومٕم٤مًمٞم٤مشمف- 

اعمنموع اًمث٤مين ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اعمٗمتتح٦م سمرقم٤مي٦م ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل 

ز اعمٙمت٦ٌم قمغم شم٤مريخ إىمٚمٞمؿ ؾمدير، و مجع يمؾ ُم٤م إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز، وشمريم 

يمت٥م قمـ ؾمدير وشمّمٜمٞمٗمف وووٕمف ذم ُمتٜم٤مول اًم٤ٌمطمثلم، وىمد أقمٚمٜم٧م اعمٙمت٦ٌم أهن ٤م 

قمغم اؾمتٕمداد ًمٓمٌع أًمػ ٟمًخ٦م ُمـ أي  يمت٤مب يتحدث قمـ ؾمدير، وشمْمؿ اعمٙمت٦ٌم 

ىمٓمٕم٦م شمراصمٞم٦م شمتٜمقع سملم قمٛمالت وُمًٙمقيم٤مت  8333ُمتحًٗم٤م شمراصمًٞم٤م سم٠ميمثر ُمـ 

ّم٤مر اًمث٘م٤مومٞم٦م سمحقـم٦م ؾمدير سم٤مؾمتْم٤موم٦م وُم٘متٜمٞم٤مت شمراصمٞم٦م ٟم٤مدرة- وُذوَم٧م ديقاٟمٞم٦م اًمٜم

هـ ذم ُم٘مر اًمديقاٟمٞم٦م ذم ًم٘م٤مء :476  .5  .55اًمِمٞمخ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اجلٛمٕم٦م 

ث ومٞمف اًمْمٞمػ قمـ ش ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م---ـمٛمقح وحتدي٤مت»سمٕمٜمقان:  حتد 

اعمٙمت٦ٌم وـمٛمقطم٤مهت٤م وآُم٤مهل٤م، وىمد طمي اًمٚم٘م٤مء قمدة ُمث٘مٗملم وأدسم٤مء - اعمنموع 

سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م واًمذي أؾمًف أسمق حمٛمد، ويْمؿ اعمجٚمس اًمث٤مًم٨م جمٚمس ؾمدير 

قمدًدا يمٌػًما ُمـ أسمٜم٤مء إىمٚمٞمؿ ؾمدير ُمـ ختّمّم٤مت ُمتٜمققم٦م وطمٔمل اعمجٚمس سمدقمؿ ُمـ 

ؾمٛمق حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م هذه اعمحٓم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م يدقمٛمٝم٤م قمٚمؿ ُمـ أقمالم هذا اًمقـمـ 

 .إؾمت٤مذ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اؾمتح٘م٧م اإلؿم٤مدة واًمت٘مدير
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   377 

 

«ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 
 



        

 378 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     
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قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                                                                                

ُم١مؾمس اعمٚمت٘مك                                                                                        

 شنط٣ ايّٝٛ ايٛطين
 

ذم طمٞم٤مة يمؾ أُم٦م هٜم٤مك أي٤مم هل٤م ظمّمقصٞم٦م شمتقارصمٝم٤م إضمٞم٤مل ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ، 

وُمـ هذه إي٤مم اًمتل ٟمٕمتز هب٤م اًمٞمقم اًمقـمٜمل ًمتقطمٞمد هذه اًمٌالد حت٧م راي٦م ٓ إًمف 

اًمٞمقم هق رضمؾ صٗم٧م ٟمٞمتف وهيرشمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ويم٤من سمٓمؾ هذا 

وإظمالصف ًمديٜمف صمؿ ًمِمٕمٌف وم٠مطم٥م ؿمٕمٌف وأطمٌقه وأقمت٘مد أن قمنمات سمؾ ُمئ٤مت 

اًمًٜملم يم٤مومٞم٦م ًمػمى اًمٖمرب واًمنمق ُمدى اًمتالطمؿ وشم٠مصؾ اًمقٓء هلذا احل٤ميمؿ 

 اًم٤ٌمر وُمـ أشمك سمٕمده ُمـ وٓة إُمر واًمذيـ هنجقا أؾمٚمقب وـمري٘م٦م قمٌداًمٕمزيز-

ٛم٦م اجلديدة يم٤من ًمزاًُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ذم ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد وووم٤مًء هلذه اعمح٦ٌم اًم٘مدي

 أسم٤مسمٓملم أن ٟم٘مٞمؿ أُمًٞم٦م ؿمٕمري٦م هلذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٕمزيزة-

واحلٛمٞمدي احلرِب  وىمد يم٤من ومرؾم٤من هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمِمٕمراء. أمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع

 (ٟم٤مئ٥م رئٞمس اًمٜم٤مدي إدِب سمح٤مئؾ) وأدار اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمديمتقر.قمٌداًمرمحـ اًمٗمريح

 -وًملم واًمِمٕمراء وإدسم٤مء واعمقاـمٜملم١مذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٕمديد ُمـ اعمًوىمد طمي ه

٤م مم٤م هق حمٗمقظ سم٠مرؿمٞمػ ويًٕمدين أن أوع سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ سمٕمًْم 

 -اعمٚمت٘مك

اًمٕمزيز اًمٙمريؿ أن حيٗمظ سمالدٟم٤م ُمـ يمؾ ُمٙمروه وأن يديؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمف اًمتل  ٤مداقمٞمً 

 ،،واهلل اعمقومؼ-    ٓ حتَم
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 أَػ١ٝ ايّٝٛ ايٛطينَكتطفات مما قٌٝ يف 

 

 أسمٜم٤مء هذااًمٞمقم اًمقـمٜمل ذيمرى قمزيزة ودًٓم٦م شمالطمؿ ووٓء وووم٤مء سملم 

ؽ أن قمنمات سمؾ ُمئ٤مت اًمًٜملم اًمتل وطمٙمقُمتف اًمرؿمٞمدة، وٓ ؿم اًمِمٕم٥م

 أهة واطمدة ُمتٙم٤مشمٗم٦م وُمتٕم٤موٟم٦م-إُم٦م  هذهقمغم أن  ٟم٘مْم٧م دًمٞمؾا

 سم٤مسمٓملمأقمٌداهلل سمـ حمٛمد   

 

         اعمٌتدى سم٤مؾمؿ جمراه٤م وُمرؾم٤مه٤م   

 واعمٜمتٝمك ذم صالة اهلل قمغم ـمف

      اًمٞمقم يقم اًمقـمـ يقم ٟمٗم٤مظمر سمف   

 أىمّم٤مه٤مإمم  قمؿ اجلزيرة ُمـ أىمّم٤مه٤م

 اًمِم٤مقمر. أمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع
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 طمٞم٤مك ي٤م يقٍم شمٜمقُمس قمٚمقُمف   

 يقم اخلالص ُمـ اًمتنمذم وإوه٤مم

    يقم اًم٘مرار اًمكم ضمال يمؾ ًمقُمف 

 طمٞمثف صدر قم٘م٥م ايمتٛمؾ طمّمـ اإلؾمالم

 اًمِم٤مقمر . احلٛمٞمدي محد احلرِب

  

 

ُم٤م أطمًـ أن ٟمتحدث قمـ ُمقرصمٜم٤م إدِب وؿمٕمرٟم٤م اًمٕم٤مُمل ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم هم٤مًمٞم٦م قمغم 

إمم  ٟمٗمقؾمٜم٤م مجٞمًٕم٤م هل اًمٞمقم اًمقـمٜمل ًمٌالدٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمذي يٕمٞمد

رمحـ قمٌداًم ٕمزيز سمـقمٌداًم اًمًٕمقدي قمغم يدي اعمٚمؽإذه٤من ُمٚمحٛم٦م اًمٙمٗم٤مح 

اًمث٘م٤مذم سمٓمٛمقح ضم٤مد ًمًد ومراغ ٟمِم٠م ُمـ أسم٤مسمٓملم  آل ؾمٕمقد، وذًمؽ ذم ُمٚمت٘مك

ؿمٝمري٦م أو  قمدم وضمقد ُم١مؾم٦ًم صم٘م٤مومٞم٦م ذم ؾمدير وٓ طمتك ُمٚمت٘مٞم٤مت أؾمٌققمٞم٦م

 ظم٤مص٦م-

 د. قمٌداًمرمحـ اًمٗمريح
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 بعض ايكصا٥س ايؿعط١ٜ 
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 ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٕمد اًمنيع                                                                   

 

 ٟم٧م راقمٞمٝم٤مأي٤م طمل إومٙم٤مر ٓضم٧م و          

 وي٤م طمل ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ يؽمضمؿ أىمقاًمف

 ي٤م )طم٤مشمؿ ؾمدير ( سم٠مومٕم٤مًمؽ ُمٕمٚمٞمٝم٤م          

 ُمـ جلٚمٝم٤م ُم٤م ذظمر ضمٝمده وٓ ُم٤مًمف

 ٞمٝم٤مٟم٧م شمٕمٓمأ حمٛمد دروسٍ سمق أسم٤م           

 ؽ طم٤مًمفوًمَ  ذم يمؾ ُمقوقع ًمؽ درسٍ 

 ومْم٤مل ًمق ضمٞمٜم٤م سمٜمحّمٞمٝم٤مي٤م يمثر إ          

 طمد حييص أومْم٤مًمفأُم٤م  ومْم٤مل()ي٤مهنرإ

 ٟمٖمٚمٞمٝم٤م  سم٤محلٞمؾ يمٚمٜم٤م  زم ديرة          

 ؿمت٤مت اجلٝمقد جير ُمقاًمف  ىمٌٚمؽ

 واًمٞمقم عمٚمٛم٧م طم٤مضه٤م وُم٤موٞمٝم٤م          

 دًٓمفوم٤مطم٧م  ودٟمٞم٧م ًمًدير ٟمجر

 ومٞمٝم٤م ًمكم ؾم٤ميمـ  سمر هل٤م سمرك          

 ظمّم٤مًمف طميصأُمثٚمؽ ُم٤م ي٤م أسمٞمض اًمقضمف 
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 ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر قمكم سمـ ص٤مًمح اًمًٕمداين                                                                               
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 إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٖمٜم٤مم ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر                                                                                 
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 ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر ؾمٕمقد سمـ محد اًمٕمًٞمالن
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 ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمٖمٜم٤مم                                                 
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 ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر أمحد سمـ إسمراهٞمؿ احلامد
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 ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٖمٜم٤مم
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 ايػري٠ ايصات١ٝ
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 عبساهلل بٔ ذلُس بٔ عبسايععٜع أبابطني           
 

 

 ُمتـزوج وًمدّي أرسمٕم٦م أوٓد وأرسمع سمٜم٤مت، ُمـ ُمقاًمٞمد ُمديٜمـ٦م روو٦م ؾمديـر- 

  واًمٌٙم٤مًمقريقس ُمـ  ،واعمتقؾمٓم٦م واًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م اخلؼمدرؾم٧م آسمتدائٞم٦م

ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد )حم٤مؾم٦ٌم وإدارة أقمامل(، واعم٤مضمًتػم ُمـ أُمريٙم٤م )إدارة 

 قم٤مُم٦م وحتٚمٞمؾ أٟمٔمٛم٦م(-

  )قمٛمٚم٧م ذم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م )ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م

٤معم٘م٤موٓت اًمٕم٤مُم٦م ُمٌٙمًرا، يمام قمٛمٚم٧م سم توأصٌح٧م ُمديًرا قم٤مًُم٤م هل٤م وشم٘م٤مقمد

 واًمّمٜم٤مقم٦م واًمٕم٘م٤مرات-

 

 ايػابك١: عُاٍاأل
 (-48)سم٤معمرشم٦ٌم  ُمدير قم٤مم ُمّمٚمح٦م اعمٞم٤مه واًمٍمف اًمّمحل سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م ,

 )سمٛمقضم٥م ىمرار جمٚمس اًمقزراء(- قمْمًقا ذم هٞمئ٦م اًمري واًمٍمف ,

٤م ًمٚمجٜم٦م اعم٘م٤موًملم سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م- , ًً  رئٞم
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 سمدول اخلٚمٞم٩م اًمٕمرِب-قمْمًقا ذم مجٕمٞم٦م شمٜم٘مٞم٦م اعمٞم٤مه  ,

٤م عمجٚمس إدارة اجلٛمٕمٞم٦م اخلػمي٦م سمروو٦م ؾمدير- , ًً  رئٞم

٤م ًمتٓمقير روو٦م ؾمدير- , ًً  رئٞم

٤م ًمّمٜمدوق أهة آل أسم٤مسمٓملم- , ًً  رئٞم

 

 األعُاٍ احلاي١ٝ :
 دم٤مرة(- –ُم٘م٤موٓت  –رئٞمس جمٛمققم٦م قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم )قم٘م٤مرات  ,

 -(هـ4756قم٤مم )شم٠مؾمس ذم ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤م رئٞمس ,

وىم٤مم سمٓمٌع  ،اعمٚمت٘مك اًمٕمديد ُمـ اًمٚم٘م٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمِمٕمري٦م ٤ممأىم ,

 اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م واًمٜمنمات-

ظمٓم٤مب ؿمٙمر ُمـ أصح٤مب اًمًٛمق  4333أيمثر ُمـ ٟم٤مل اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم  ,

اعمٚمٙمل إُمراء واًمٕمٚمامء واًمقزراء ورضم٤مٓت اًمدوًم٦م ورضم٤مل إقمامل 

 وإصدىم٤مء-

قمغم اًمٕمديد ُمـ اًمدروع واًمِمٝم٤مدات اًمت٘مديري٦م ُمـ خمتٚمػ  ٧مٚمطمّم ,

 اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م وإهٚمٞم٦م-
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 ايهتب ايتاي١ٝ: قُت بتأيٝف
 

 (-أضمزاء 6أٟم٤م واًمّمح٤موم٦م ورسمع ىمرن )  ,4

 -اًمت٤مريخ اعمختٍم ًمٚمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ,5

ؾمٞمديت اًمقاًمدة  شم٠مًمٞمػ، ُمـ شم٤مريخ إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض ,6

 اجلقهرة سمٜم٧م حمٛمد سمـ ُم٤ميض-

 اًمًٞم٤مطم٦م ذم ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير- ,7

 اًمٜمخٞمؾ واًمزيتقن واًمًقاك- ,8

 -أٟم٤م واعمٞم٤مه ورسمع ىمرن ,9
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 -شم٤مريخ ُمقضمز قمـ إٟمِم٤مء صٜمدوق وضم٤مئزة أهة أسم٤مسمٓملم ,:

 حمٓم٤مت ذم شم٤مريخ أهة أسم٤مسمٓملم ,;

 -ُمـ ُم١مًمٗم٤مت أهة أسم٤مسمٓملم ,>

 -شروو٦م ؾمدير»قمروم٤من ًمديريت  ,43

 

 

 ؾمدير وُمٙمت٦ٌم ، ذم روو٦م ؾمدير شأسم٤مسمٓملم اًمؽماصملُمتحػ » أٟمِم٠مت

وهل ظم٤مص٦م سمٙمؾ ُمدن ؾمدير، وشمنمومٜم٤م سم٤مومتت٤مطمٝم٤م سمرقم٤مي٦م اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م، 

 -ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز

  اًمنمىمٞم٦م-وُمتحػ سم٤معمٜمٓم٘م٦م ُمٙمت٦ٌم إٟمِم٤مء إمم  سم٤مإلو٤موم٦م 

  آضمتامقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦مأىمقم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمّمحػ اًمًٕمقدي٦م ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت- 

  وإذا شمقومر  ُم٤ميض،أىميض يقُمل ذم ظمدُم٦م ؾمٞمديت اًمقاًمدة اجلقهرة سمٜم٧م حمٛمد سمـ

 اًمقىم٧م ذم اًم٘مراءة ومجع اًمؽماث واعمخٓمقـم٤مت-

 

 

 



        

 418 

 

 

    «ضٚض١ غسٜط»َعطفإ يسٜطتٞ     

 
 ـمٗمقًمتل اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ُمٜمزل ضمدي اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم

 

 
 ؾمدير وًمدت ذم ىمٍم إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض ذم روو٦م
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 فٗطؽ ايهتاب
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 ايصفح١ ايفصٌ ّ
 9 شُمـ أضمؾ ديريت »  4

 ;7 خم٤مـم٤ٌمت اعم٤ًممه٦م ذم شمٜمٛمٞم٦م ديريت روو٦م ؾمدير 5

 488 أظم٤ٌمر صحٗمٞم٦م 6

 :57 ُمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم 7

ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم سمٕمض  8

 اًمث٘م٤مذم

5:4 

ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ قمـ سمٕمض إظم٤ٌمر اًمّمحٗمٞم٦م  9

 حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم

646  

  6:6 شظمٓم٤مسم٤مت ؿمٙمر أقمتز هب٤م »  :

   4>6 يقُمٜم٤م اًمقـمٜمل اعمجٞمد ;

  8>6 سمٕمض اًم٘مّم٤مئد اًمِمٕمري٦م >

 736 اًمًػمة اًمذاشمٞم٦م 43
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