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 اهــيـــــــّغـــّؽ

ؿوٓ خوفيج أدداد اهذّرث اهيظريج، ّتـد كيبى كّاح اهضرػج ّاهجيص تبشخخداى اهلّث اهيشودج هفع 
، 2011اؿخظبيبح ضتبة اهذّرث تييداً اهخدرير، ّتضبرؽ يجوس اهضـة خالل ضِرْ ٌّفيتر ّديشيتر 

كبيح خوم اهلّاح تئغالق ضبرؽ يديد يديّد، ّضبرؽ اهضيخ ريدبً، ّضبرؽ اهلظر اهـيٌٓ، ّإغالق نبفج 
اهضّارؽ اهيؤديج هّزارث اهداخويج شّاء يً تبة اهوّق أّ يً اهشيدث زيٌة أّ يً ؿبتديً أّ يً غريخ 
شـد زغوّل، ّنبً اهػبؿً يؼً أً إغالق ُذٍ اهضّارؽ تبهشدّد اهدجريج ّاألشالم اهضبئنج ُّ يدع 
إجراء يؤكح يٌخِٓ فّر اهشيػرث ؿوٓ األّغبؽ ّإٌِبء أّ فع االؿخظبى، ّهنً اشخيرح خوم اهشدّد 

 يّيًب ؿوٓ أدداد ضبرؽ يديد يديّد، ّيرّر يب يزيد ؿوٓ 45ّاألشالم دخٓ اآلً رغى يرّر يبيزيد ؿوٓ 
 يّيًب ؿوٓ أدداد يجوس اهّزراء، ُّّ يب يـّق يرّر اهيضبث ّنبفج اهيرنتبح تِذٍ اهضّارؽ تل ّأدْ 26

إهٓ إرختبم يرّرْ يجتر اهيضبٍ ّاهيرنتبح ؿوٓ اهشير ؿنس االخجبٍ تبهيخبهفج هولبًٌّ، ّاهشير فٓ ضّارؽ 

 اهيتبدرث اهيظرٖج هودلّق اهضخظٖج اهيرنز اهيظرٔ هودلّق االكخظبدٖج ّاالجخيبؿٖج
 



فرؿيج غير يـدث هِذا اهـدد اهِبئل يً اهيرنتبح ييب خوف خـػيل يرّرْ يزيً تّشػ اهـبظيج يؤدْ دخيب 
 .هغيبؽ اهّكح ّاهيجِّد ّخـػيل ؿجوج االٌخبر 

 ضبرؽ يديد فريد تبهخلبػؾ يؾ ضبرؽ يديد يديّد تبة اهوّق، نيب يـيل 91ّهيب نبً اهػبؿً يلػً ة 
 ص اهترجبس جبردً شيخٓ اهلبُرث، ّيـبٌٓ األيريً ؿٌد 14رئيس خدرير جريدث ّيّكؾ اهتديل ّيلرُب 

اإلٌخلبل فٓ ّشػ اهلبُرث نيب يـّق ؿيل نبفج زيالئَ، فغال ؿً إؿبكج خٌؼيى اهيرافق اهـبيج، ّإهدبق 
أغرار تنبفج اهيليييً فٓ ُذٍ اهيٌبػق إلؿبكخِى ّخـشرُى فٓ اهشير هيغبدرخِى ّ ؿّدخِى إهٓ يشبنٌِى  

نيب خى إهدبق أغرار هولبػٌيً ّاهـبيويً ّاهيبريً تِذٍ اهيٌػلج ديد هى يراؽ ؿٌد ظدّر اهلرار اهخأذير 
اهيتبضر ؿوٓ يظبهخ جييؾ يً يدػيًّ تجييؾ ُذٍ اهضّارؽ، ييب يدق هِى اهػـً ؿوٓ اهلرار اهيػـًّ 

 .فيَ ؿوٓ شٌد ؿيق األغرار ّاإلؿبكبح اهخٓ خرختح ؿوٓ ظدّر ُذا اهلرار

فخلدى اهػبؿً تػوتبح ؿتر اهخوغراف إهٓ اهيػـًّ غدُى يػبهتِى فيَ ترفؾ اهشدّد ّاألشالم ّنبفج اهـّائق 
ّاهدّاجز تضبرؿٓ اهلظر اهـيٌٓ، ّيديد يديّد، ّفخخ اهػريق تِيب هويضبث ّهويرنتبح، ّهنً هى يدرم 
أيب يٌِى شبنٌب ّاشخير إغالق اهضّارؽ نيب ُّ فلبػ اهػبؿً تخلديى اهػـً اهيبذل هودنى هَ تّكف خٌفيذ ذى 

إهغبء اهلرار اهشوتٓ تباليخٌبؽ ؿً فخخ ضبرؿٓ اهلظر اهـيٌٓ ّيديد يديّد هويضبث ّاهيرنتبح ّإزاهج 
اهشدّد اهدجريج ّاالشالم اهضبئنج ّنبفج اهدّاجز ّاهـّائق  اهيرّريج ّخٌفيذ اهدنى تيشّدخَ ّتدًّ 

 .اؿالً 

 :ّذهم هألشتبة اهخبهيج 

 :اهلرار اهػـيً يخبهف اهضرؿيج اهدشخّريج: أّاًل

 ـ كتل ئهغبئَ تبإلؿالً اهدشخّرٔ اهظبدر ؿً اهيجوس األؿوٓ هولّاح اهيشودج 1971ّيً دٖد ئً دشخّر 
 .26/3/2007ّاهذْ خى  خـدٖوَ تٌبء ؿوٓ االشخفخبء ؿوٓ اهخـدٖالح اهدشخّرٖج اهخٕ أجرٖح تخبرٖخ 

 :يً اهدشخّر خٌط ؿوٓ أً (29)ّنبٌح اهيبدث 

اهيونٖج اهـبيج، ّاهيونٖج اهخـبٌّٖج، : خخغؾ اهيونٖج هركبتج اهضـة ّخديِٖب اهدّهج، ُّٕ ذالذج أٌّاؽ  ” 
 .“ّاهيونٖج اهخبظج 

 :يً اهدشخّر خٌط ؿوٓ أً (30)ّنبٌح اهيبدث 

اهيونٖج اهـبيج ُٕ يونٖج اهضـة، ّخخؤند تبهدؿى اهيشخير هولػبؽ اهـبى ، ّٖلّد اهلػبؽ اهـبى اهخلدى فٕ جيٖؾ  ” 
 .“اهيجبالح ّٖخديل اهيشئّهٖج اهرئٖشٖج فٕ خػج اهخٌيٖج 

 :يً اهدشخّر خٌط ؿوٓ أً (33)ّنبٌح اهيبدث 

هويونٖج اهـبيج دريج ، ّديبٖخِب ّدؿيِب ّاجة ؿوٓ نل يّاػً ّفلب هولبًٌّ ، تبؿختبرُب شٌدا هلّث اهّػً  ” 
 .“ّأشبشب هوٌؼبى االضخرانٕ ّيظدرا هرفبُٖج اهضـة 

 فٕ أؿلبة 30/3/2011ّكد أند اإلؿالً اهدشخّرٔ اهظبدر ؿً اهيجوس األؿوٓ هولّاح اهيشودج تخبرٖخ 
  ؿوٓ تـع ُذٍ اهيتبدب2011 ٌٖبٖر 25ذّرث 

 ( :3)ئذ ٌط ؿوٓ اهيبدث ركى 



 .اهشٖبدث هوضـة ّددٍ، ُّّ يظدر اهشوػبح، ّٖيبرس اهضـة ُذٍ اهشٖبدث ّٖديِٖب، ّٖظًّ اهّددث اهّػٌٖج

 :ؿوٓ أً (6)ٌّٖط فٕ اهيبدث 

 .هويونٖج اهـبيج دريج ّديبٖخِب ّدؿيِب ّاجة ؿوٓ نل يّاػً ّفلب هولبًٌّ  ” 

ّاهيونٖج اهخبظج يظٌّج ، ّال ٖجّز فرع اهدراشج ؿوِٖب ئال فٕ األدّال اهيتٌٖج فٕ اهلبًٌّ ّتدنى كغبئٕ 
 .“ ، ّال خٌزؽ اهيونٖج ئال هويٌفـج اهـبيج ّيلبتل خـّٖع ؿبدل ّفلب هولبًٌّ ، ّدق اإلرد فِٖب ينفّل 

اهـبيج ّاهخـبٌّٖج  )ّيً دٖد ئً اهيشخفبد ييب خلدى أً اإلؿالً اهدشخّرْ كد أخغؾ اهيونٖج تؤٌّاؿِب 
هركبتج اهضـة ّنفل اهدشخّر ديبٖخِب ّظٌِّب ّّشد ئهٓ اهيضرؽ خٌؼٖيِب ؿوٓ ّجَ ٖينٌِب يً  (ّاهخبظج 

أداء ّؼٖفخِب االجخيبؿٖج ّكد اؿخوح اهيونٖج اهـبيج أؿوٓ يدارر اهديبٖج فجـل هِب تًٖ أٌّاؽ اهيونٖج األخرْ 
دريج ّفرع ديبٖخِب ّدؿيِب ّاجة ؿوٓ نل يّاػً فٓ ئػبر أدنبى اهلّاًٌٖ اهيٌؼيج هِب ، ّكد ددد 

اهيضرؽ اهيبل اهـبى تؤٌَ نل يبل ييوّم هودّهج أّ هألضخبط االؿختبرٖج اهـبيج خنًّ يخظظج هيٌفـج ؿبيج 
تبهفـل أّ تيلخغٓ كبًٌّ أّ يرشّى أّ كرار يً اهّزٖر اهيخخط ّأٌَ ال خالف ؿوٓ أً شٖػرث اهدّهج 

تؤجِزخِب اهيخخوفج ؿوٓ اهيبل اهـبى ٖيذل ّجِب يً ّجٍّ ييبرشخِب هوشٖبدث ّٖيذل شوتِب ُذا اهدق أّ خراخِٖب 
فٓ اهلٖبى تَ يؼِرا يً يؼبُر اهخرّر ؿوٓ أدنبى اهلبًٌّ ٌّٖال يً دلّق اهيّاػًٌٖ اهذًٖ ٖرخط هِى 

تبشخـيبهَ ّاشخغالهَ فٓ ئػبر اهلّاًٌٖ ّاهوّائخ اهيٌؼيج هِذا االشخـيبل ّتيب ال ٖفلدٍ ؿيّيٖج االشخخداى ئال 
هغرّرث خلدرُب اهدّهج ّاهلّل تغٖر ذهم ٖيذل ئخالاًل تبهديبٖج اهيخنبفئج اهخٓ نفوِب اهدشخّر هودلّق، ّاهيغبٖرث 

اهيضرّؿج نيب شوف ذنرٍ ال خنًّ ئال فٓ دبهج األّغبؽ ّاهيرانز ّاألضخبط اهخٓ ال خخخذ ّاكـب يويّشب 
فاً خيبذوح اهيرانز اهلبٌٌّٖج هوٌفؾ تبهيبل اهـبى اشخّْ اهنبفج فٓ دق االٌخفبؽ تَ ادخرايب هيتدأ – فٖيب تٌِٖب 

اهيشبّاث تًٖ اهيّاػًٌٖ اهذْ ٖخٌبفٓ يـَ اشخئذبر فرد أّ جِج أّ جيبؿج تدق ؿوٓ اهيبل اهـبى دًّ شٌد يً 
 .اهلبًٌّ 

 (27/7/2011ق ، تجوشج 64 هشٌج 116اهيدنيج اهلغبء اإلدارْ اهدائرث األّهٓ فٓ اهدؿّْ ركى )

ّدٖد أً ئشخـيبل اهػرق اهـبيج ٖيذل يؼِرًا يً يؼبُر اهيشبّاث تًٖ اهيّاػًٌٖ فغاًل ؿً نٌَّ دلًب يً 
دلّق اإلٌشبً فٓ اهخٌلل  ّاهيرّر اهيٖشر ئهٓ يب ٖتخغَٖ يً أينٌَ هخدلٖق يآرتَ ّأداء دبجٖبخَ،  ّال ٖجة 

أً ٖدّل تٌَٖ ّتًٖ ُذا اهدق ئال خٌؼٖى خلّى تَ اهجِج اهلبئيج ؿوٓ أير اهػرق ّإلؿختبراح خخـوق تبأليً اهـبى 
ّاهظدج اهـبيج ّاهشنٌٖج اهـبيج ّدًّ أً خنًّ ييبرشخِب هِذا االخخظبط در ػوٖق يً أْ كٖد ّٖجة أً 

خنًّ خبغـج هوركبتج اهلغبئٖج ديبٖج هدلّق االفراد ّدرٖبخِى يً ٌبدٖج، ّخينٌٖب هودّهج تؤجِزخِب فٓ 
 .ييبرشج دّرُب اشخِدافب هويظودج اهـبيج يً ٌبدٖج ذبٌٖج

  (27/7/2011ق ، تجوشج 64 هشٌج 116اهيدنيج اهلغبء اإلدارْ اهدائرث األّهٓ فٓ اهدؿّْ ركى )

 :يخبهفج اهلرار هولّاٌيً : ذبهذًب 

 : فٓ ضؤً ئضغبل اهػرق اهـبيج1956هشٌج 140يً اهلبًٌّ ركى  (1)ٌظح اهيبدث 

خشرْ أدنبى ُذا اهلبًٌّ ؿوٓ اهيٖبدًٖ ّاهػرق اهـبيج ؿوٓ اخخالف أٌّاؿِب أّ ظفخِب اهداخوج فٕ ددّد “ 
 ”. اهتالد اهخٕ هِب يجبهس تودٖج

 :يً اهلبًٌّ شبهف اهذنر ؿوٓ  (2)ٌّظح اهيبدث 

 ”.…… يً اهشوػج اهيخخظج أضغبل اهػرٖق اهـبى فٕ اخجبٍ أفلٓ أّ رأشٕ تغٖر خرخٖطال ٖجّز “ 



 :يً كبًٌّ اإلدارث اهيدوٖج ؿوٓ  (26)ٌّظح اهيبدث 

ٖـختر اهيدبفؼ ييذاًل هوشوػج اهخٌفٖذٖج تبهيدبفؼج ّٖضرف ؿوٓ خٌفٖذ اهشٖبشج اهـبيج هودّهج ّؿوٓ يرافق “ 
 .اهخديبح ّاإلٌخبر فٕ ٌػبق اهيدبفؼج

……………………………………………………………………………………………………
………………… 

ّهويدبفؼ أً ٖخخذ جيٖؾ اإلجراءاح اهنفٖوج تديبٖج أيالم اهدّهج اهـبيج ّاهخبظج ّئزاهج يب ٖلؾ ؿوِٖب يً 
 ”. خـدٖبح تبهػرٖق اإلدارٔ

 :يً اهلبًٌّ شبهف اهذنر ؿوٓ  (27)ٌّظح اهيبدث 

ٖخّهٓ اهيدبفؼ تبهٌشتج ئهٓ جيٖؾ اهيرافق اهـبيج اهخٕ خدخل فٕ اخخظبط ّدداح اإلدارث اهيدوٖج ّفلًب “
ألدنبى ُذا اهلبًٌّ جيٖؾ اهشوػبح ّاالخخظبظبح اهخٌفٖذٖج اهيلررث هوّزراء تيلخغٓ اهلّاًٌٖ ّاهوّائخ 

ّٖنًّ اهيدبفؼ فٕ دائرث اخخظبظَ رئٖشب هجيٖؾ األجِزث ّاهيرافق 
 .”..……………………………………اهيدوٖج

 707 يً اهالئدج اهخٌفٖذٖج هلبًٌّ اإلدارث اهيدوٖج اهظبدرث تلرار رئٖس يجوس اهّزراء ركى 18ٌّظح اهيبدث 
 : ؿوٓ 1979هشٌج 

 :ختبضر اهيدبفؼج فٓ دائرث اخخظبظِب ضئًّ اهٌلل اٗخٖج “ 

……………………………………………………………………………………………………
. 

  ّتبهٌشتج هويدبفؼبح ذاح اهيدٌٖج اهّاددث خخّهٓ اهيدبفؼج ئٌضبء ّظٖبٌج أٌّاؽ اهػرق ّاهنتبرْ  ّاالٌفبق 
”… 

ّيً ُذٍ اهٌظّط ٖخغخ أً كبٌٌّٓ ئضغبل اهػرق اهـبيج، ّاالدارث اهيدوٖج كد ّشدا ئهٓ اهيدبفؼ اهيخخط 
اإلضراف ؿوٓ اهيرافق اهـبيج ّيٌِب اهػرق ّخّهَ ئزاهج نل خـد ٖلؾ ؿوِٖب دًّ شٌد يً اهلبًٌّ ّتبؿختبرٍ 
ييذل اهدّهج فٓ يتبضرث شوػخِب ّاهخٓ ال خلف ؿٌد دد ئزاهج يب كد ٖلؾ ؿوِٖب يً خـد ّئٌيب خيخد ئهٓ خٌؼٖى 

اشخيخبؽ اهيّاػًٌٖ تبهضّارؽ ّاهػرق اهـبيج ّخجيٖوِب ؿوٓ ّجَ ٖدلق اهيؼِر اهدغبرْ هودّهج، ّكد 
دؼرح أدنبى كبًٌّ اهػرق أْ ئضغبل هوػرق اهـبيج اإل تخرخٖط ددد اهلبًٌّ ضرّػَ ّدبالخَ، ّال ٖجّز 

 .ألْ شوػج اً خيٌؾ اهيّاػًٌٖ يً االٌخفبؽ تبهػرٖق دًّ شٌد يً اهلبًٌّ

ّيً غٖر اهيلتّل اإلدؿبء تؤً اهدبهج األيٌٖج خشخدؿٓ ئغالق اهضبرؿًٖ فيردّد ؿوٓ ذهم تؤً اهدبهج األيٌٖج 
ٖينً يّاجِخِب تؤشبهٖة اهديبٖج األيٌٖج اهـبدٖج دًّ ّغؾ اهـراكٖل اهخٓ خدّل دًّ اشخخداى ُذٍ االيبنً  

ّاهضّارؽ ُّٓ يً اهيرافق اهـبيج فٖيب خظظح يً أجوَ تيب ٖٖشر ؿوٓ اهيّاػًٌٖ ّاهلبػًٌٖ يٌِى أّ 
 .اهيبرًٖ أّ اهذًٖ هِى يظودج أّ خجبرث أّ يظدر رزق أؿيبهِى ّدٖبخِى

 :اهلرار اهػـيً يِدر يتدأ اهيضرّؿيج: ذبهذًب

ٖجيؾ اهفلَ اهيظرٔ ؿوٓ أً يتدأ اهيضرّؿٖج ٖـٌٕ شٖبدث اهلبًٌّ ّاهخٕ خخدلق تخغّؽ اإلدارث ّاهدّهج 
تظفج ؿبيج هولبًٌّ تدٖد خنًّ خظرفبخِب اإلٖجبتٖج ّاهشوتٖج فٕ دائرث ّددّد اهٌؼبى اهلبٌٌّٕ اهيلرر فٕ 



اهدّهج، ُّذا اهٌؼبى ٖضيل نل كّاؿد اهلبًٌّ اهّغـٕ أًٖب نبً يظدرُب ّضنوِب ّشّاء نبٌح يدٌّج أّ غٖر 
 .يدٌّج

ؿبدل أتّ اهخٖر ـ فٕ نخبة اهغتػ اإلدارٔ ّددّدٍ ـ أً خلرٖر يتدأ اهيضرّؿٖج ؿوٓ ُذٍ / ّٖذُة د
اهظّرث ٖيذل فٕ اهدّهج اهيـبظرث أُى اهغيبٌبح اهجدٖج ّاهدبشيج هألفراد فٕ يّاجِج اهشوػج اهـبيج ّٖإند 
ؿوٓ أً يتدأ اهيضرّؿٖج ٖغؾ تلّاؿدٍ ؿوٓ ؿبخق اإلدارث اهخزايًب أّ كبؿدث يإداُب غرّرث خّخٕ اهيظودج 

اهـبيج فٕ نل خظرف، ّخّخٕ اهدرط فٕ خٌؼٖى اهدرٖبح يً خالل اهخػتٖق اهظدٖخ ألدنبى اهلبًٌّ 
 .ّكّاؿد

 ٌٖبٖر خّاجَِ خـذراح ؿدث 25 ّهٖس خفٖب ؿوٓ أدد أً اهيردوج االٌخلبهٖج اهخٓ خضِدُب اهتالد تـد كٖبى ذّرث 
خرجؾ تبألشبس ئهٓ يدبّالح اهدنى اهـشنرْ هخلّٖع أُداف اهذّرث، ّاهـيل ؿوٓ اهخؤذٖر فٓ ضنل اهٌؼبى 

اهدبنى اهلبدى ّاهتدد ؿً ينبٌج خبظج هَ داخل ُذا اهٌؼبى شـٖب ئهٓ فرع ديبٖج ألؿغبء اهيجوس اهـشنرْ 
يً أْ يدبشتج كبٌٌّٖج ؿً يب ارخنة يً يخبهفبح أّ جرائى خالل ئدارخِى هويردوج االٌخلبهٖج، ّفٓ ذاح 

اهّكح خشـٓ كّْ اهذّرث ّاهيإششبح اهيدٌٖج هخلدٖى اهـدٖد يً األػرّدبح إلٌخلبل اهشوػج هويدًٌٖٖ ّّغؾ 
جدّل زيٌٓ هخدلٖلِب، ّذهم نوَ خّازٖب يؾ كٖبى اهضـة تبخخٖبر أؿغبء اهترهيبً، ّتبهخبهٓ شٖشخير اهجدل 

اهضـتٓ ّاهظراؽ اهشٖبشٓ دخٓ خشخلٖى أيّر اهتالد، ّال ٖـلل أٌَ يؾ نل اؿخظبى أّ خؼبُرث ٖلّى اهيػـًّ 
غدُى تاغالق ضّارؽ ؿبيج ّدّٖٖج تشدّد دجرٖج ّأشالم ضبئنج هيدد ػّٖوَ دًّ ئؿالً يدْ زيٌٓ يددد 
هِب، ّال ٌٖنر أدد أٌَ فٓ دبل ددّد اضختبنبح كد ٖنًّ ذهم اهشوّم يضرّؿب ّهنً يب أً خٌخِٓ اإلضختبنبح 

ٖظتخ هزايب ؿوٓ جِج االدارث أً خرفؾ خوم اهدّاجز ّاهشدّد ّأً ٖخى فخخ اهػرٖق أيبى اهيضبث ّاهيرنتبح 
ّأال ٖظتخ ئغالق اهضبرؽ تِذٍ اهػرٖلج ضناًل غٖر يتبضر يً أضنبل ؿلبة اهيجخيؾ، ّال ّشٖوج يً ّشبئل 
اشخـداء فئبح اهيجخيؾ ّػتلبخَ ؿوٓ اهذّرث ّؿوٓ يػبهتِب تبهدرٖج ّاهنرايج ّاهـداهج االجخيبؿٖج ّيالدلج 

 .يرخنتٓ اهجرائى أٖب نبٌح يرانزُى أّ يّاكـِى فٓ اهشوػج

األير اهذْ ّٖظى اهلرار اهػـًٖ أٖغب تدبهج يً دبالح اهخـشف فٓ ئشخخداى اهشوػج فلد خى فع اؿخظبى 
 ضِٖد، ّأظٖة يب ٖزٖد ؿوٓ أهف يظبة خدح زؿى 18يجوس اهّزراء تنل ؿٌف ّكّث ّراح غدٖج ذهم  

 ّٖيب يً فغَ يبزاهح اهشدّد ّاهدّاجز خغوق ضبرؽ 26خشٖٖر اهيرافق اهـبيج، ّتـد يرّر يب ٖزٖد ؿوٓ 
 ّٖيب يً ئٌخِبء أدداد يديد يديّد ّاهخٓ راح يبزال 45اهلظر اهـٌٖٓ، ّنذا رغى يرّر يب ٖزٖد ؿوٓ 

 .اهضبرؽ يغولب أٖغب 

 :اهػـً يٌظة ؿوٓ كرار إدارْ يخخط يجوس اهدّهج تٌؼر يٌبزؿبخَ : راتـًب

أً خٌؼٖى اهلغبء اهـبدْ ّاإلدارْ ٖلّى ؿوٓ اخخظبط اهلغبء اإلدارْ تّالٖج اهفظل فٓ اهيٌبزؿبح 
اإلدارٖج تبؿختبرٍ كبغٓ اهيضرّؿٖج ، ّٖدّر اخخظبظَ تلٖبى اهيٌبزؿج اإلدارٖج  تظّرُب اهيخخوفج ّاهيدددث 

دشخّرٖب ّخضرٖـٖب ، ّهيب نبٌح اهيٌبزؿج اهيبذوج خدّر دّل شوػج اإلدارث فٓ خٌؼٖى اهيرافق اهـبيج تيب هِب 
ؿوِٖب يً ّالٖج ّكد اخخظيِب اهيدؿٓ نشوػج ؿبيج خلّى ؿوٓ ُذٍ اهيرافق ّٖبدرر خظرفِب شوتًب أّ ئٖجبتًٖب 
خدح ؿتبءث اهيٌبزؿبح اإلدارٖج اهخٓ ٖلّى ؿوٓ ّالٖج اهفظل فِٖب اهلبغٓ اإلدارْ دًّ شّاٍ ، ّئذ ٖتًٖ يً 

اهخنٖٖف اهظدٖخ هػوتبح اهيدؿًٖ أً اهدؿّْ يّجِج ئهٓ كرار ئدارْ  شوتٓ تباليخٌبؽ ؿً ئظدار كرار تفخخ 
ضبرؿٓ اهلظر اهـٌٖٓ ّيديد يديّد هويضبث ّاهيرنتبح ّئزاهج اهشدّد اهدجرٖج ّاالشالم اهضبئنج ّنبفج 

 .اهدّاجز ّاهـّائق  اهيرّرٖج ّخٌفٖذ اهدنى تيشّدخَ ّتدًّ اؿالً 

 :ظفج ّيظودج اهػبؿً:خبيشًب

دٖد أً اهيدؿٓ يلٖى تاددْ اهضّارؽ اهخٓ خى ظدّر كرار تاغالكِب ّّغؾ اهدّاجز تِب، نيب أً دائرث ؿيوَ 
خلؾ تبهلرة يً ٌفس ٌػبق اهضبرؿًٖ اهيغولًٖ  ّهَ يظودج فٓ ئهغبء اهلرار اهيػـًّ فَٖ تغوق اهضّارؽ 

اهيإدٖج ئهٓ يٌزهَ ّؿيوَ ، فغال ؿً نٌَّ يّاػً يظرٔ هَ يظودج فٓ ئهغبء اهلرار اهيػـًّ فَٖ تاغوالق 



ضبرؽ اهلظر اهـٌٖٓ ُّ اهيإدْ هيٖداً اهخدرٖر ّيجوس اهّزراء ّيجوس اهضـة ّيشخضفٓ اهلظر اهـٌٖٓ 
ّيشخضفٓ اتّ اهرٖص هألػفبل  فغال ؿوٓ يبُبهَ يً ئهدبق ئؿبكج هويرّر ّخى ئغرارٍ إلؿبكخَ ؿً يغبدرث 

 ؿيوَ

 فِّ يخّافر يً جدَٖ اهػـً، ّأشبٌٖدٌب اهلبٌٌّٖج ّاهدشخّرٖج أيب ؿً اهغرّرث فاٌِب أيب ؿً االشخـجبل
يخّافرث يً اشخيرار ئغالق اهضبرؿًٖ رغى دّٖٖخِيب ّخؤذٖرُيب ؿوٓ اهدبهج اهيرّرٖج يً ٌبدٖج، ّاشخلبيج 

 اهدٖبث االكخظبدٖج يً ٌبدٖج ذبٌٖج

 تٌبء ؿوَٖ

تّكف خٌفيذ اهلرار اهشوتٓ تباليخٌبؽ ؿً اهدنى تّكف خٌفٖذ : ّتظفج يشخـجوج : كتّل اهدؿّْ ضناًل : أّاًل
فخخ ضبرؿٓ اهلظر اهـيٌٓ ّيديد يديّد هويضبث ّاهيرنتبح ّإزاهج اهشدّد اهدجريج ّاالشالم اهضبئنج 

 .ّنبفج اهدّاجز ّاهـّائق  اهيرّريج ّخٌفيذ اهدنى تيشّدخَ ّتدًّ اؿالً 

 إهغبء اهلرار اهشوتٓ تباليخٌبؽ ؿً فخخ ضبرؿٓ اهلظر اهـيٌٓ ّيديد يديّد هويضبث : فٓ اهيّغّؽ: ذبًٌٖب
ّاهيرنتبح ّإزاهج اهشدّد اهدجريج ّاالشالم اهضبئنج ّنبفج اهدّاجز ّاهـّائق  اهيرّريج ّخٌفيذ اهدنى 

 .تيشّدخَ ّتدًّ اؿالً 

 ّنيال اهػبؿً 

 خبهد ؿوٓ ؿير

 ُدْ ٌظر اهلل

 اهيدبييبً

 


