
 انؼهًٛخ انُقبش ؽهقبد سهسهخ ضًٍ
 ثبنغبيؼخ انجؾضٛخ انكشاسٙ يذٚش رسزضٛف انكهٛخ

 

 ، ْـ3/5/6331 األؽذ ٕٚو ػهًٛخ ؽهقخ انؼهًٛخ، انُقبش ؽهقبد ثجشَبيظ يًضهخ انؼهًٙ ٔانجؾش انؼهٛب نهذساسبد انكهٛخ ٔكبنخ أقبيذ

 يٍ ثزقذٚى انؾهقخ ٔافززؾذ "، انًغًؼخ ثغبيؼخ انجؾضٛخ انكشاسٙ ثشَبيظ يسٛشح رذػٛى فٙ انزذسٚس ْٛئخ أػضبء دٔس " ػُٕاٌ رؾذ

 ػهٗ ٔانزأكٛذ ثبنؾضٕس ثبنزشؽٛت قبو ٔانز٘ انؼهًٙ، ٔانجؾش انؼهٛب نهذساسبد انكهٛخ ٔكٛم انصبنؼ هللا ػجذ ثٍ ػضًبٌ انذكزٕس/ سؼبدح

 انذكزٕس/ سؼبدح سؽت كهًزّ ٔفٙ ثبنغبيؼخ، جؾضٛخان ثبنًشاكز انُٓضخ يغبل فٙ انزذسٚس ْٛئخ أػضبء دػى فٙ انؼهًٛخ انؾهقبد أًْٛخ

 كشسٙ ئػذاد خالل يٍ ػًهٙ، ٔاقغ ئنٗ انٕسضخ ْزِ رؾٕٚم أًْٛخ ػهٗ ٔانزأكٛذ ثبنؾضٕس انكهٛخ ػًٛذ انذْص أؽًذ ثٍ هللا ػجذ

 ؽهقبد ثشَبيظ ػًم نفشٚق شانطك قذو كًب انٓبيخ، األكبدًٚٛخ األَططخ يٍ انُٕع نٓزا دػى يٍ انغبيؼخ رقذيّ يب ئنٗ انزُّٕٚ يغ ثؾضٙ،

 نهؾهقخ. انشائغ ٔانزشرٛت انغٓذ ػهٗ انؼهًٛخ انُقبش

 ثزقذٚى انؼهًٙ، ٔانجؾش انؼهٛب نهذساسبد انغبيؼخ ثٕكبنخ انجؾضٛخ انكشاسٙ ئداسح يذٚش انؾشثٙ، ػٕاد ثٍ هللا ػجذ انذكزٕس/ سؼبدح قبو صى

 فٙ انزذسٚس ْٛئخ ألػضبء انًجبضش ٔانذٔس انجؾضٛخ، انكشاسٙ ػٍ َجزح قذو ؽٛش انؾهقخ، ثًٕضٕع انًشرجطخ انُقبش، ؽهقخ يٕضٕع

 انجؾضٛخ انكشاسٙ الئؾخ سؼبدرّ رُبٔل كًب نهًغزًغ، انجؾضٛخ انكشاسٙ رقذيّ يب أًْٛخ ػهٗ انزأكٛذ يغ انؼهًٛخ، انكشاسٙ يسٛشح

 أٌ ػهٗ انزأكٛذ يغ ثبنغبيؼخ، انزذسٚس ئخْٛ أػضبء نغًٛغ يزبؽخ ثأَٓب انزُّٕٚ يغ ٔيبنٛخ، فُٛخ َٕاؽٙ يٍ رؾزّٕٚ ٔيب ثبنغبيؼخ،

 يقزشػ صبؽت يٍ كم نخذيخ اإلعشاءاد، عًٛغ ٔرسٓٛم انؼقجبد، نززنٛم انًطهٕة ثكم رقٕو انغبيؼخ فٙ انجؾضٛخ انكشاسٙ ئداسح

 نهًغزًغ. ثبنُفغ ٚؼٕد ثًب ٔانًًٕل، انجؾضٙ، انكشسٙ

 انغبيؼخ ثٕكبنخ انجؾضٛخ انكشاسٙ ئداسح نغُخ فٙ ٔانؼضٕ انًغزًغ ثكهٛخ انًسبػذ سضٕاٌ،األسزبر أؽًذ سشؽبٌ انذكزٕس/ سؼبدح قبو كًب

 انذػى ٔرٕفٛش نهكشاسٙ، انزسٕٚق خالل يٍ انزذسٚس ْٛئخ ألػضبء انًجبضش غٛش انذٔس ثزُبٔل انؼهًٙ، ٔانجؾش انؼهٛبد نهذساسبد

 انًطزشكخ، ٔاألثؾبس انًإرًشاد خالل يٍ نٙ،انذٔ انًسزٕٖ ػهٗ انزٕاصم فٙ قذسح يٍ انزذسٚس ْٛئخ أػضبء ثّ ٚزًزغ نًب انًبنٙ،

 انضشٔسٚخ انًزطهجبد سؼبدرّ رُبٔل كًب انكفبءاد، يٍ انًزًٛزح األفكبس أصؾبة يغ انزٕاصم رؾقٛق ػهٗ قذسح يٍ نزنك ٔيب

 انجؾضٙ. انكشسٙ يقزشػ نًُٕرط ٔاإلخزٛبسٚخ

 انًذاخالد اسزقجبل فٛٓب ثًب انُقبش ؽهقخ انؼهًٛخ انُقبش ؽهقبد ثشَبيظ يذٚش انطشٚف يصطفٗ يؾًٕد انذكزٕس/ سؼبدح أداس ٔقذ ْزا

 نهذساسبد انكهٛخ ٔكٛم سؼبدح قبو انؾهقخ َٓبٚخ ٔفٙ انؾضٕس، قجم يٍ انًطشٔؽخ انزسبؤالد يٍ اسزفبدح أػهٗ ؽقق ثًب ٔرُظًٛٓب،

 أؽًذ سشؽبٌ انذكزٕس/ ٔسؼبدح ثٙ،انؾش ػٕاد ثٍ هللا ػجذ انذكزٕس/ سؼبدح ثزكشٚى انصبنؼ ػضًبٌ انذكزٕس/ انؼهًٙ ٔانجؾش انؼهٛب

 فٙ انجؾضٛخ انكشاسٙ ػًم ؽٕل قًٛخ يؼهٕيبد يٍ انؾضٕس ثّ اصشٚب ٔيب انكهٛخ رطشٚف ػهٗ انغزٚم انطكش نًٓب ٔقذو سضٕاٌ

 انغبيؼخ.

 



 

 

 



 

 

 

 


