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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص  نايب 

لماك سابع  ءاوللا  ةيرصملا  تارباخملا  ريزو  ءاقل  لوح   سامح   " ةيمالسالا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

تارباـخملا ريزو  عـم  ًءاـقل  ةـينه  ليعامــسا  خـالا  ةـسائرب  ساـمح  ةـكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  نـم  دـفو  ةرهاـقلا  يف  دــقع 
 : ةيلاتلا تاعوضوملا  اهلالخ  اوثحب  ةيباجيإ  ءاوجا  يف  ءاقللا  متو  لماك ، سابع  ءاوللا  ةيرصملا 

 / الوأ

بعشلا معدو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  هاجت  رصم  ةقيقـشلا  هب  موقت  يذلا  يخيراتلا  رودلاو  ةيئانثلا  ةقالعلا  قمع  ىلع  ديكأتلا   
مدـخي اـمب  ةـقالعلا  هذـه  ريوـطت  لـجأ  نـم  لـمعلا  رارمتــسا  ىلع  دــيكأتلا  ىرجو  هلالقتــساو ، هـتيرح  لاـني  ىتـح  ينيطــسلفلا 

ةكرتشملا ايلعلا  حلاصملاو  ينيطسلفلا  بعشلا 

/ ايناث

سدقلا ةنيدم  اهل  ضرعتت  يتلا  رطاخملاو  ةقطنملاو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  اهدهـشت  يتلا  ةيـسايسلا  عاضوألا  ضارعتـسا  مت 
يف ىرـسألا  ةاناعمو    ةفـضلا  لصاوأ  عيطقتو  ضرألل  ناطيتسالا  عالتبا   رارمتـساو  ةزغ  ىلع  راصحلا  ديدشتو  نوئجاللاو 

نوجسلا

ةينيطسلفلا ةيضقلا  ةيفصت  ىلا  فدهت   يتلا  عيراشملا  لكل  اهضفر  ةكرحلا   تدكأو   

/ اثلاث

قيقحتو ةينيطـــسلفلا  ةـــينطولا  ةدـــحولا  ةداعتـــسال  ىوـــصقلا  ةـــيمهالاو  ينيطـــسلفلا  يلخادـــلا  عـــضولا  عاـــمتجالا  لواـــنت 
ينيطـسلف ينطو  راوحل  بسانم  خانم  ءانبو   ةـعقوملا ،  تاـقافتالا  ذـيفنتو  ماـسقنالا  ءاـهناو  ةـينطولا  ةكارـشلاو  ةـحلاصملا 

ززعتو ةزغ  نـع  ةفــضلا  لاـصفنال  ىدـصتت  ةـلماشلا ، تاـباختنالل  ريــضحتلا  ىلوـتت  ةـينطو  ةدـحو  ةــموكح  ليكــشتو  لـماش ،
ديدج نم  ينيطسلفلا  يسايسلا  نايكلا  ةدحو 

ـًا/ عبار

دكأو يليئارــسإلا  راـصحلا  رارمتــسا  ببــسب  عاـطقلا  يف  ةــمقافتملا  ةــيناسنإلا  ةــلاحلاو  ةــيداصتقالا  عاـضوألا  ءاـقللا  لواـنت 
حاورا ةـــيامحل  نادـــيملا  طبـــض  ةرورـــض  عـــم  نييليئارـــسإلا  نـــم  تاـــمهافتلاب  مازتلـــالا  ةرورـــض  ىلع  نويرـــصملا  ءاقـــشالا 

ةيملسلا تاودألا  مادختساو  تاريسملل  يبعشلا  عباطلا  ىلع  ظافحلاو  نيينيطسلفلا 

/ اسماخ



ةكرح ليهـستو  نيهاجتالا  الك  يف  حفر  ربعم  حتف  رارمتـسا  ىلع  ةيبرعلا  رـصم  ةـيروهمجل  اهركـش  نع   ربعت  ةـكرحلا  ةدايق 
ةزغ عاطق  يف  انبعش  ىلع  ًاليهـست  حفر  ربعم  يف  لمعلا  ريوطت  نم  ءاهتنالا  برق  ىلع  ريزولا  ديـسلا  دكأ  ثيح  نيرفاسملا  

مهنع فيفختلل  ةزغ  عاطق  ىلا  عئاضبلا  لاخدا  رارمتساو 

 / اسداس

ةدـحولا ةداـعا  لبــس  ةــشقانمل  ينطوـلا  لـمعلا  لـئاصف  عـمجي  عاـمتجا  روـضحل  ةــميرك  ةيرــصم  ةوـعد  تـقلت  ةــكرحلا  ةداـيق 
ماسقنالا ءاهناو 

/ اعباس
ضارعتسا متو   ، كرتشملا نمالا  ةيامح  لجا  نم  لمعلا  ريوطتو  رصم  ةقيقـشلا  نما  ىلع  ظافحلا  ةيمهأ  ىلع  ةكرحلا  تدكا 

ةوخــالا ربــعو  ةيرـــصملا ، ةينيطـــسلفلا  دودـــحلا  لوــط  ىلع  عاــطقلا  يف  ةـــصتخملا  ةزهجــألا  اــهب  تماـــق  يتــلا  تاءارجـــإلا 
ةلوذبملا دوهجلا  هذهل  مهركش  نع  نويرصملا 

سامح  " ةيمالسالا ةمواقملا  ةكرح   

ىلوألا 1440هـ ىدامج  ءاثالثلا 30 
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