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حالصإلاو رييغتلا  ةمئاق  تانايب 

 

 ( 1 مقر (  يباختنا  نايب 

ةيمالسالا حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  نع  رداص 

 

ثب ىلع  نولمعيو  ةيباختنالا ،  رئاودلا  لك  يف  ةيراجلا  ةيباختنالا  ةيلمعلا  ريس  ىلع  ريثأتلا  نيضرغملا  ضعب  لواحي 
عاطق ةيبرغلا و  ةفضلا  يف  تايدلبلا  ضعب  نم  ةيمالسالا  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  باحسنا  اهيف  تعدا  ةضرغم ،  تاعاشا 
نع اقباس  انلعأ  يتلا  تايدلبلا  ةفاك  يف  ةيباختنالا  ةيلمعلا  ضوخن  اننأ  دكؤن  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  يف  اننإف  ةزغ ، 

تالواحم نمض  يتأت  تاعئاشلا  هذه  نا  ربتعن  اننأ  امك  اليصفتو ،  ةلمج  ةضرغملا  تاعئاشلا  هذهل  ةحص  الو  اهيف ،  ةكراشملا 
ةهيزنو ةرح  تاباختنا  ءارجا  يف  انتبغر  عم  ضقانتي  يذلا  رمألا  نيبخانلا  روهمج  ىلع  ريثأتلا  ضعبلا 

يوقلا رايتخال  عارتقالا  ةيلمع  يف  ةلعافلاو  ةيوقلا  ةكراشملا  ىلإ  ةينيطسلفلا  ريهامجلا  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  وعدتو 
ةينيطسلفلا انبعش  ريهامجل  ةفوشكم  تتاب  يتلا  مهتاعاشاو  نيضرغملا  ىلإ  تافتلالا  مدعو  نيمألا ، 

 

ةقدلا و يخوت  و  تالمحلا ،  هذه  ءارو  قايسنالا  مدع  و  تاعاشالا ،  هذه  نم  رذحلا  ىلا  ةفلتخملا  مالعالا  لئاسو  وعدن  و 
ةيباختنالا ةيلمعلل  ةئيضملا  ةروصلا  اوسكعي  نأ  و  ةيقادصملا ، ةيعوضوملا و 

ةنجللا وعدنل  طبارملا ،  انبعشل  ةقرشملا  ةروصلل  ةئيسملا  بيلاسالاو  ةجمربملاو  ةضرغملا  ةلمحلا  هذهب  ددنن  ذإ  اننإ  و 
رمالا اذه  ءارو  فقي  نم  ةبساحمو  اهتيلوئسم  لمحتت  نا  ىلإ  ةيلحملا  تاباختنالل  ايلعلا 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

5/5/2005م لوألا 1426ه ـ عيبر   26 سيمخلا : 

ارهظ رشع  ةيداحلا  ةعاسلا 

 

********************************



*****************

 ( 2 مقر (  يباختنا  نايب 

ةيمالسالا حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  نع  رداص 

       

يف نينطاوملا  دض  ةطرشلا  دارفا  دحا  نم  رانلا  قالطا  ةثداحل  ةروطخلا  غلابب  ةيمالسالا  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  رظنت 
دحأ اهلالخ  للست  ةقطنملا  يف  ىضوفلاو  رتوتلا  نم  ةلاح  ثادحا  ىلا  ىدا  امم  سنويناخ  ةظفاحمب  ةديدجلا , ناسبع  ةدلب 

لجاعلا ءافشلا  مهل  ىنمتن  حالصالاو ،  رييغتلا  ةمئاق  راصنا  نم  نابش  ةثالث  نعطب  ماقو  نيثباعلا 

 

رئاودلا ةفاكو  ةريبكلاو  ةديدجلا  ناسبع  يف  انبعش  ءانبا  عيمج  وعدنل  ةريطخلا  ةثداحلا  هذه  نيدنو  ركنتسن  ذإ  اننإو 
ىلع ظافحلاو  تازازفتسالاو  تاكاكتحالا  نع  دعبلاو  تافالخلا  ىلع  يلاعتلاو  سفنلا  طبضو  ربصلا  ىلا  ةيباختنالا 
ىنمتن يتلا  تاباختنالا  تايلمعو  ةيطارقميدلا  ءاوجالا  ميمست  لواحي  نم  ىلع  ةصرفلا  تيوفتو  ةيطارقميدلا ,  ءاوجالا 

هزواجت نكمي  رمحا ال  طخ  ينيطسلفلا  مدلاف  يراضح , لكشب  اهتياهن  ىتح  ريست  نا 

 

دكؤن امك  ، نوناقلا ظفحو  ماظنلاو  ءودهلا  ىلع  ظافحلا  يف  مهب  طانملا  رودلا  ةطرشلا  لاجر  يدؤي  نا  ةرورض  ىلع  دكؤنو 
تالاح ةاراجم  مدعو  سفنلا  طبض  تاجرد  ىلعاب  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  ورصانمو  ءانبا  ىلحتي  نا  ةيمها  ىلع 

مهدض سرامت  يتلا  زازفتسالا 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

5/2005م / ـ لوألا 1426ه عيبر   26 سيمخلا : 

ارهظ فصنلاو  ةيناثلا  ةعاسلا 

********************************

*****************

 ( 3 مقر (  يباختنا  نايب 

ةيمالسالا حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  نع  رداص 

 

ةيلخادلا ةرازول  يمالعإلا  بتكملا  هسرامي  يذلا  لوئسماللا  بولسألا  ةدشب  ةيمالسالا  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  نجهتست 
لبق نم  ةديدجلا  ناسبع  يف  برضلل  ةطرشلا  لاجر  دحأ  ضرعت  ىلإ  راشأ  يذلا  يفحصلا  نايبلا  ةصاخ  قئاقحلا  بلق  يف 

نيبقارملا ةينيطسلفلا و  ريهامجلا  لكل  حضاولا  حيحصلا  و  قئاقحلا ،  بلقي  و  ةقيقحلا ،  يفاجي  يذلا  رمألا  انيحشرم  دحأ 
يباختنالا زكرملا  يف  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  راصنأ  ءانبأ و  ىلع  صاصرلا  قلطأ  يذلا  وه  عماج  وبأ  ينسح  يطرشلا  نأ 

ةريطخ هتباصإو  رعاشلا  دلاخ  امهو  سامح  ءانبأ  نم  نينثا  نعطب  عيمجلل -  فورعملا  حتف -  ةكرح  دارفأ  دحأ  ماق  مث 
ناكملا يف  دوجوملا  ةطرشلا  مقاط  رييغتب  ةطرشلا  ةدايق  عفد  يذلا  رمألا  ةطسوتم  هتباصإو  راجنلا  نميأو 



 

تارعنلا ريثت  تاحيرصت  يأ  فقوو  ةيقادصملا  ةيدايحلاو و  ةنامألا  مازتلا  ةيلخادلا  ةرازول  يمالعإلا  بتكملا  نم  لمأنو 
حلاصل لوئسم  وأ  فرط  يأ  نم  لخدت  نود  ةيطارقميدلا  ةيلمعلا  حاجنال  فورظلا  لك  ريفوت  ةرورض  ىلع  دكؤن  و  نتفلاو ، 

ةعصانلا انبعش  ةروص  هيوشت  تاباختنالا و  ءاوجأ  ريكعت  ةدشب  ضفرن  ةمئاق و  يأ 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

5/2005م / ـ لوألا 1426ه عيبر   26 سيمخلا : 

ءاسم ةعباسلا  ةعاسلا 

********************************

*****************

 ( 4 مقر (  يباختنا  نايب 

ةيمالسالا حالصالاو  رييغتلا  ةمئاقل  اهريغ  يف  حضاو  مدقت  ةيدلب و  يف 14  زوف 

 

ةينيطسلف و لئاصف  مساب  ةقطانلا  مالعالا  لئاسو  ضعب  مايق  ىلا  ةروطخب  ةيمالسالا  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  رظنت 
و عارتقالا ،  قيدانص  قالغا  لبق  ىتح  ةيدلبلا  تاباختنالا  جئاتن  قابتساب  اهنيعب  تاهج  ىلع  ةبوسحم  عالطتسا  زكارم 

ةنامألا ةيقادصملا و  تاموقم  طسبأ  فلاخي  يذلا  رمألا  يدام  ليلد  يأ  نود  حتف  ةكرح  مئاوق  زوف  راهظا 

تايدلب يف  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاقل  حضاو  زوف  ىلا  ريشت  اليل  ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  ىتح  تلصو  يتلا  تارشؤملا  نإ 
ةراوح و سيدق و  ريد  ماسح و  يعار و  رفك  رهظلا و  ةليس  نيقرب و  ليتع و  نوعرف و  ةيليقلق و  جيربلا و  ةقارغملا و 

ةزغ و ةفضلا و  يف  ةيورقلا  سلاجملا  تايدلبلا و  نم  ديدعلا  يف  حضاولا  مدقتلا  ىلا  ةفاضالاب  نيعامج  سويج و  ةجح و 
انيلإ اهدورو  لاح  ةقداصلا  جئاتنلاب  مكيفاونس 

يف عوقولا  مدع  و  جئاتنلا ،  نالعا  يف  رذحلا  ةقدلا و  يخوت  ىلا  مالعالا  لئاسو  عيمج  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  وعدت  و 
ةيقادصملا ةقيقحلا و  قحلا و  لجأ  نم  امئاد  انودوع  امك  لمعلا  و  ضعبلا ،  لبق  نم  ةجمربملا  تابيرستلا  عرستلا و  خف 

ةلماكلا

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

5/2005م / ـ لوألا 1426ه عيبر   26 سيمخلا : 

اليل ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا 

 

********************************

*****************



 

 ( 5 مقر (  يباختنا  نايب 

ايهال تيب  ةيدلب  تاباختنا  يف  ةيمالسالا  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  زوف 

 

تاباختنا يف  اهزوف  نع  ةيمالسالا  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  نلعت  ماركلا  انبعش  ءانبأل  ةركاش  مث  لج ،  زع و  هلل  ةعشاخ 
ادعقم لصأ 13  نم  دعاقم  ةعبسب  ايهال  تيب  ةيدلب  سلجم 

ةمواقملا و رايخ  لوح  ةينيطسلفلا  ريهامجلا  فافتلا  ىلع  ديدج  ليلد  ىلاعت  كرابت و  هب هللا  انمركأ  يذلا  زوفلا  اذه  نإ 
تايدلبلا تارشع  ةقارغملا و  جيربلا و  ةيدلب  يف  ةمئاقلا  زوف  ىلا  فاضي  و  لحلا ، "  وه  مالسالا  دلاخلا "  راعشلا  داهجلا و 

لج  زع و  نذاب هللا  ةلسابلا  حفر  دومصلا  بونجلا و  ةعلق  نم  ةبيطلا  رئاشبلا  راظتناب  و  ةيبرغلا ،  ةفضلا  يف 

يلاهأ عيمج  ةيلحملا و  تاباختنالل  ايلعلا  ةنجللا  يف  ةوخالا  ىلا  ريدقتلا  ركشلا و  ليزجب  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  مدقتت  و 
لكلا عم  نواعتلا  يباختنالا و  اهجمانربب  ةمزتلم  اهبعش  ءانبأ  ةمدخب  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  دهعتت  و  ايهال ،  تيب 

انتمأ انبعش و  ةحلصم  ريخ و  هيف  امل  ينيطسلفلا 

هيوشت لكاشملا و  لاعتفا  تالواحم  ءارو  رارجنالا  مدعب  ةمئاقلا  تارارقب  ءارغلا  انتمئاق  راصنأ  ءانبأ و  مازتلا  نمثن  امك 
ممألا نيب  ةقرشم  ضايبلا و  ةعصان  ةيراضحلا  ينيطسلفلا  بعشلا  ةروص  ىقبتل  انبعش  ةروص 

نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  و 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

6/5/2005م لوألا 1426ه ـ عيبر   27 ةعمجلا : 

ارجف ةثلاثلا  ةعاسلا 

********************************

*****************

 ( 6 مقر (  يباختنا  نايب 

بونجلا ةعلق  ةلسابلا  حفر  ةيدلب  تاباختنا  يف  ةيمالسالا  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  زوف 

 

باهرا مغر  ةمواقملا  ءاول  نيلمحت  تنأ  و  ممألا ،  نيب  كسأر  يعفرا  و  ةلوطبلا ،   حفر  اي  بونجلا ،  ةعلق  اي  يمدقت 
 ، كيلا كنم و  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  نأ  نيملاعلا  نيب  حفر  اي  نينلعت  و  يشتابألا ،  خيراوص  تابابدلا و  رامد  لالتحالا و 

دوهجب مث  لجو ،  زع  هللاب  ةنيعتسم  ةمواقملا  و  ةلاسرلا   ةنامألا و  ظفحيس  يذلا  نيمألا  يوقلل  كتاوصأ  تيطعأ  كنأ  و 
نيلماعلا نيصلخملا 

ةعلق حفر  ةنيدم  ةيدلب  سلجم  تاباختنا  يف  اهزوف  نع  نلعت  ىلاعت  كرابت و  هلل  دجست  يه  حالصالا و  رييغتلا و  ةمئاق  نإ 
ادعقم لصأ 15  نم  لقألا  ىلع  ادعقم  رشع  دحأب  نيدهاجملا  نطوم  لاطبألا و 



  ) نآلا ىتح  تاباختنالا  اهيف  يرجت  ةينيطسلف  ةيباختنا  ةرئاد  ربكأ  يف  ىلاعت  كرابت و  هب هللا  انمركأ  يذلا  زوفلا  اذه  نإ 
مالسالا دلاخلا "  راعشلا  داهجلا و  ةمواقملا و  رايخ  لوح  ةينيطسلفلا  ريهامجلا  فافتلا  ىلع  ديدج  ليلد  بخان  )   74611
ةيبرغلا ةفضلا  يف  تايدلبلا  تارشع  ةقارغملا و  جيربلا و  ايهال و  تيب  تايدلب  يف  ةمئاقلا  زوف  ىلا  فاضي  و  لحلا ، "  وه 

ريهطت ةينويهص و  باهرا  ةميرج  عشبأل  تضرعت  يتلا  حفر  ىحرجلا ،  ىرسألا و  ءادهشلا و  حفر  ةلسابلا ،  حفر  تلاق  دقل 
عضت نأ  تررق  و  حالصالا ،  رييغتلا و  تراتخا  اهتملك و  تلاق   فزانلا  اهحرج  مغر  ةيناسنالا و  ءادعأ  لبق  نم  يقرع 

ةقداصلا  !!  ريغ  يأرلا  تاعالطتسا  زكارم  ىلع  مزاجلا  درلا  نوكتل  ةيفو ،  ديأ  يف  ةيضقلا 

حفر يلاهأ  عيمج  تاباختنالل و  ةيلحملا  ةنجللا  يف  ةوخالا  ىلا  ريدقتلا  ركشلا و  ليزجب  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  مدقتت  و 
يباختنالا و اهجمانربب  ةمزتلم  اهبعش  ءانبأ  ةمدخب  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  دهعتت  و  طبارملا ،  انبعش  ءانبأ  عيمج  ماركلا و 

انتمأ انبعش و  ةحلصم  ريخ و  هيف  امل  ينيطسلفلا  لكلا  عم  نواعتلا 

نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  و 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

6/5/2005م لوألا 1426ه ـ عيبر   27 ةعمجلا : 

ارجف ةسماخلا  ةعاسلا 

********************************

*****************

 

 

 ( 7 مقر (  يباختنا  نايب 

ةفضلا ةزغ و  يف  اهتضاخ  لصأ 75  نم  ةيدلب  يف 38  حالصالاو  رييغتلا  مئاوق  زوف 

 

حالصالا رييغتلل و  نوقاوتلا  اهيأ  طبارملا ،،،  ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  اي 

قحلا و ءانبأ  مكئانبأ  زوف  ىرشب  مكيلإ  فزن  انيلع ،  هلضفب  افارتعا  ليوطلا  دوجسلا  و  نيملاعلا ،  بر  هلل  ريبكلا  دمحلا  دعب 
نم ةيناثلا  ةلحرملا  يف  ةيبرغلا  ةفضلا  ةزغ و  عاطق  يف  ةيلحملا  سلاجملا  تايدلبلا و  نم  ريبك  ددع  يف  ةيرحلا  ةوقلا و 

ةيدلبلا تاباختنالا 

 

لك لذب  ىلع  اصرح  رييغتلا و  ىلع  هتردق  انبعشب و  ةقث  و  ىلاعت ،  هناحبس و  هلل  اعضاوت  الإ  انديزي  رهابلا ال  زوفلا  اذه  نإ 
ةفرشملا و جئاتنلا  لسلسمل  الامكتسا  لثمي  ريبكلا  زوفلا  نأ  دقتعن  اننإ  و  طبارملا ،  ينيطسلفلا  انبعش  ةمدخل  دوهجلا 

ةلحرملا يف  سامح –  ةيمالسالا  ةمواقملا  ةكرحل  يباختنالا  راطالا  حالصالا –  رييغتلا و  ةمئاق  اهتققح  يتلا  ةزئافلا 
ضعبلا لواح  امك  ةأجافم  وأ  ةرفط  نكي  مل  اقباس  هتققح  يذلا  زوفلا  نأ  ىلع  دكؤي  و  ةيدلبلا ،  تاباختنالا  نم  ىلوألا 
راعشلا لوح  ريهامجلا  فافتلا  ينيطسلفلا و  عراشلا  يف  ةيمالسالا  ةكرحلا  مجح  نع  يقيقح  ريبعت  وه  لب  هجيورت ، 



حالصالا رييغتلا و  ةمواقملا و  جمانربو  لحلا ، "  وه  مالسالا  دلاخلا " 

 

راربألا ءادهشلا  ءامدل  ميظعلا  ريبكلا  انبعش  نم  ءافولا  ةسمل  لثمي  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  هتققح  يذلا  عئارلا  زوفلا  نإ 
ديهشلا ةضافتنالا  سدنهم  و  يسيتنرلا ،  زيزعلا  دبع  ديهشلا  روتكدلا  نيطسلف  دسأ  و  نيساي ،  دمحأ  خيشلا  ديهشلا  مامالا 

نيخيشلا ةداحش و  حالص  خيشلا  نيدهاجملا  ميعز  ةمداقملا و  ميهاربا  روتكدلا  ةمألا  ركفم  و  بنش ،  وبأ  ليعامسا 
نوعلطتي نيذلا  ىرسألا  ىحرجلا و  فالآل  ءافولا  وهو  ةزورد ، نيدلا  حالص  دئاقلاو  ميلس  لامجو  روصنم  لامج  نيليلجلا 

ةيرحلا  قبع  مسنتل 

 

لصأ 7 نم  تايدلب  تاباختنا 4  يف  اهزوف  ةيلوألا - جئاتنلا  بسحب  ةكرب هللا –  ىلع  نلعت  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  نإ 
تيب و   جيربلا ،  و  تاباختنالا ، ) نم  ةيناثلا  ةلحرملا  يف  ةيدلب  ربكأ   ) حفر ةنيدم  يه  ةينامثلا و  رئاودلا  نمض  اهتضاخ 

ةقارغملاو ايهال ، 

 

يتنيدم اهزربأ  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ةيباختنا  ةرئاد  نمض 76  اهتضاخ  لصأ 68  نم  ةيدلب  يف 34  اهزوف  نع  نلعت  امك 
سيمخلا موي  ترج  يتلا  تاباختنالا  يف  كلذ  ىرخأ و  تايدلب  يف  دعاقملا  تارشع  ىلع  اهلوصح  محل و  تيبو  ةيليقلق 

يتلا اهتيقادصم   اهتدنجأ و  ةعجارم  اهيلع  ابجاو  تاب  يتلا  يأرلا  تاعالطتسا  زكارم  ىلع  اقعاص  ادر  لثمتل   5/5/2005
 !! ريبك كش  لحم  تحبصأ 

 

ازوف نوكي  نأ  لبق  ينيطسلفلا  انبعشل  زوف  هتقيقح  يف  وه  زوفلا  اذه  نا  ىلع  دكؤن  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  يف  اننإو 
ينيطسلفلا بعشلل  ةيقارلا  ةيراضحلا و  ةروصلا  ممألا  لكل  سكعي  و  سامح ،   ةكرحل 

 

ركشلا اهيحشرمب و  ةيلاعلا  مهتقث  ىلع  انبعش  ءانبأ  عيمج  ىلا  ريدقتلا  ركشلا و  ليزجب  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  مدقتت  و 
دهعتت و  ةيباختنالا ،  ةيلمعلا  حاجنا  يف  تمهاس  يتلا  فارطألا  لك  تاباختنالل و  ةيلحملا  ةنجللا  يف  ةوخالا  ىلإ  لوصوم 

ةينطولا ةحلصملا  هيف  امل  عيمجلا  عم  نواعتلاو  يباختنالا  اهجمانربب  ةمزتلم  انبعش  ءانبأ  ةمدخل  دوهجلا  لك  لذبب  ةمئاقلا 
ريثكلا   انم  رظتني  يذلا  انبعشل  ايلعلا 

 

حالصالا رييغتلا و  وحن  اعم 

 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

6/5/2005م لوألا 1426ه ـ عيبر   27 ةعمجلا : 

 



********************************

*****************

 

 ( 8 مقر (  يباختنا  نايب 

اهتضاخ لصأ 7  نم  تايدلب  يف 4  زوفت  ةيمالسالا  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

 

 

مقرلا

ةيدلبلا

عارتقالا هل  قحي  نم  ددع 

نيعرتقملا ددع 

دعاقملا ددع 

سامح

حتف

ةيبعشلا

داهجلا

ةيطارقميدلا

نيلقتسم

-1

حفر

74611

61727

15

12

3



-

-

-

-

-2

ةريبكلا ناسبع 

9507

8033

13

-

13

-

-

-

-

-3

ةديدجلا ناسبع 

2760

2208

11

-

11

-

-

-



-

-4

اقلسلا يداو 

1890

1833

9

-

-

-

-

-

ةيرئاشع 9

-5

جيربلا

15581

12464

13

12

1

-

-

-

-

-6

ةقارغملا



2316

2120

11

7

4

-

-

-

-

-7

ةزغ يداو 

1163

1128

9

-

9

-

-

-

-

-8

ايهال تيب 

22515

18012

13



7

6

-

-

-

-

 

ةرئاد ربكأ   ) حفر تايدلب  يف  سامح  ةيمالسالا  ةمواقملا  ةكرحل  يباختنالا  راطالا  حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق  تزاف  - 1
ايهال تيب  ةقارغملا و  جيربلا و  و  ةزغ )   تاظفاحم  يف  ةيلحملا  تاباختنالل  ةيناثلا  ةلحرملا  يف  ةيباختنا 

ةزغ يداو  ةريبكلا و  ناسبع  ةديدجلا و  ناسبع  تايدلب  يف  حتف  ةكرح  تزاف  - 2

اقلسلا يداو  ةيدلب  تاباختنا  يف  ةيسايس -  مئاوق  اهضخت  مل  ةيرئاشع –  ةمئاق  تزاف  - 3

قح هل  قحي  نم  ددع  امنيب  ابخان ،  حفر 55732  نودب  ةعبسلا  ةزغ  عاطق  تايدلب  يف  عارتقالا  قح  هل  قحي  نم  عومجم  - 4
ابخان اهدحو 74611  حفر  ةنيدم  يف  عارتقالا 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

6/5/2005م لوألا 1426ه ـ عيبر   27 ةعمجلا : 

********************************

*****************

 ( 9 مقر (  يباختنا  نايب 

ةزغ تاظفاحم  يف  ةيمالسالا  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  جئاتن  لوح  حيضوت 

 

نم ةينييطسلفلا  فحصلا  ضعب  يف  تبسلا 7/5/2005م  مويلا  رشن  امم  اهبارغتسا  نع  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  برعت 
تزاف ةريبكلا  ناسبع  ةيدلب  تاباختنا  نا  ركُذ  ثيح  ةزغ ،  تاظفاحم  يف  ةيدلبلا  تاباختنالا  جئاتن  يف  ةقيقد  ريغ  تانايب 

ناسبع ةيدلب  دعاقم  عيمجب  اوزاف  حتف  يف  ةوخالا  نأ  حيحصلاو  ، نيدعقمب سامحو  ادعقم  حتف بـ11  ةكرح  ةمئاق  اهيف 
رشع ةثالثلا  ةريبكلا 

 

، دعاقم ةسمخب  حتف  تزافو  دعاقم  ةرشعب  حفر  ةيدلب  تاباختنا  يف  تزاف  سامح  ةكرح  نأ  ةروشنملا ،  تانيبلا  تركٌذو 
ديزملا يخوت  يلا  مالعالا  لئاسو  عيمجل  انتوعد  ددجن  كلذل   ، دعاقم ةثالثب  حتفو  ًادعقم  تزاف ب 12  سامح  نأ  حيحصلاو 

زازتبا وأ  طوغض  يأل  عوضخلا  مدعو  جئاتنلا ،  نالعا  يف  رذحلاو  ةقدلا  نم 



  : يلاتلا وحنلا  ىلع  ةحيحصلا  جئاتنلاف  ةزغ ،  يف  ةيلحملا  تاباختنالل  ايلعلا  ةنجللا  ماع  ريدم  هنلعأ  ام  بسحبو 

مقرلا

ةيدلبلا مسا 

سامح دعاقم 

حتف دعاقم 

نيبخانلا ددع 

1

حفر ةيدلب 

12

3

( سامح زوف   ) 74611

2

ةريبكلا ناسبع  ةيدلب 

-

13

( حتف زوف   ) 9507

3

ةديدجلا ناسبع  ةيدلب 

-

11

( حتف زوف   ) 2760

4

ةقارغملا ةيدلب 

7

4



( سامح زوف   ) 2316

5

ةزغ يداو  ةيدلب 

-

9

( حتف زوف   ) 1163

6

ايهال تيب  ةيدلب 

7

6

( سامحزوف  ) 22515 

7

اقلسلا يداو 

-

9

( حتف زوف   ) 1890

8

جيربلا ةيدلب 

12

1

( سامح زوف  )15581 

 

ةيباختنا رئاود  ةينامث  لصأ  نم  ةريبكلا  ةيناكسلا  ةفاثكلا  تاذ  ةعبرألا  تايدلبلاب  حالصالاو  رييغتلا  مئاوق  زوف  ينعي  اذهو 
وأ حفر  يف  دعقم  نيب  ةاواسملا  لاوحالا  نم  لاحب  نكمي  الو  اقلسلا ،  يداو  تاباختنا  ضخت  مل  اهنأ  املع  ، ةزغ عاطق  يف 

لصح يناثلاو  تاوصألا  فالآب  دعقملا  ىلع  لصح  لوألاف  ةزغ ،  يداو  وأ  اقلسلا  يداو  يف  دعقمب  ايهال ،  تيب  وأ  جيربلا 
تاوصألا تارشعب  هيلع 

 



ىري نم ال  كانه  ناك  اذاو  لابرغب ،  يطغت  سمشلاف ال  اهتنلعأ ،  يتلا  جئاتنلا  ةيقدص  حالصالاو  رييغتلا  ةمئاق  دكؤتو 
عيمج بلاطنو  عيمجلل ،  ةحضاوو  ةرهاظ  يهف  ةيقيقحلا  جئاتنلا  امأ  دمرلاب ،  ناتباصم  هينيع  نا  ديكأتلابف  سمشلا ، 

وه ريخالاو  لوالا  زئافلا  نأل  جئاتنلا  مارتحاو  ينيطسلفلا ،  بخانلا  ةداراو  بعشلا  رايخب  ميلستلاب  لئاصفلاو  تاهجلا 
قيفوتلا مهل  ينمتنو  ، نيزئافلا عيمجل  ئنهنو  عارتقالا ،  قيدانص  ىلإ  ماكتحالا  ىضترا  انعيمجو  ينيطسلفلا ،  بعشلا 

مهنطوو مهبعش  ةمدخ  يف  حاجنلاو 

 

ةيمالسالا حالصالا  رييغتلا و  ةمئاق 

7/5/2005م لوألا 1426ه -ـ عيبر   28 تبسلا : 

 

********************************

*****************

 ( 10 مقر (  ّيباختنا  ُنايب 

ةزغ عاطقو  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ىربكلا  تايدلبلا  يف  زوفت  ةيمالسإلا  حالصإلاو  رييغتلا  ةمئاق 

 

 ، قفاوملا 9/5/2005 نينثإلا  مويلا  رهظ  ةيلحملا  تاباختنالل  ايلعلا  ةنجللا  اهتنلعأ  يتلا  ةيمسرلا  ةيئاهنلا  جئاتنلل  ًاقفو 
سلاجملا ربكأ  يف  سامح ، ةيمالسإلا –  ةمواقملا  ةكرحل  ةعباتلا  حالصإلاو  رييغتلا  مئاوقل  ًاريبك  ًازوف  جئاتنلا  تدّكأ  دقف 

، ةيدلب لصأ 84  نم  يورقو  يدلب  سلجم  تاباختنا 74  يف  ةمئاقلا  تكراش  ثيح  ةزغ ، عاطقو  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ةيدلبلا 
تايدلبلا يقاب  يف  دعاقم  ىلع  اهيحّشرم  نم  تارشعلا  لصح  اميف  ةيدلب ، يف 37  لماكو  ٍقلطم  ٍلكشب  ةمئاقلا  تزافو 

ىرخألا

 

، ةيبرغلا ةفضلا  يف  ةسيئرلا  ىربكلا  تايدلبلا  يف  ًارّفظم  ًازوف  تقّقح  حالصإلاو  رييغتلا  مئاوق  ّنأ  جئاتنلا  ترهظأ  دقو 
محل تيبو  ةيليقلق  يف  امّيسال 

 

ةنجللا هتنلعأ  امل  ًاقفو  يلاتلا ، وحنلا  ىلع  ةسيئرلا  عبرألا  تايدلبلا  يف  ًارّزؤم  ًازوف  ةمئاقلا  تقّقح  دقف  ةزغ  عاطق  يف  اّمأ 
: ةيلحملا تاباختنالل  ايلعلا 

 

مقرلا

ةيدلبلا مسا 

سامح دعاقم 



سامح ةبسن 

حتف دعاقم 

حتف ةبسن 

نيبخانلا ددع 

1

حفر ةيدلب 

12

481%

3

411%

74611

2

ةقارغملا ةيدلب 

7

468%

4

432%

2316

3

ايهال تيب  ةيدلب 

7

413%

6

405%

22515



4

جيربلا ةيدلب 

12

508%

1

419%

15581

5

ةريبكلا ناسبع  ةيدلب 

-

324%

13

627%

9507

6

ةديدجلا ناسبع  ةيدلب 

-

279%

11

637%

2760

7

ةزغ يداو  ةيدلب 

ةلقتسم ةمئاق  معد 

196%



9

585%

1163

8

اقلسلا يداو 

كراشت مل 

----

9

 

1890

 

تحبصأ دقو  ًاقباس ، اهتنلعأ  يتلا  جئاتنلا  ةيقادصم  حالصإلاو  رييغتلا  ةمئاق  دّكؤت  قايسلا ، اذه  يفو 
ميلستلا لئاصفلاو  تاهجلا  عيمج  بلاطنو  عيمجلل ، ةحضاوو  ةرهاظ  ةيمسرلاو  ةّيقيقحلا  جئاتنلا 

ّينيطسلفلا بخانلا  ةدارإو  بعشلا  رايخب 

" نوملعي سانلا ال  رثكأ  ّنكلو  هرمأ  ىلع  ٌبلاغ  هللاو  "

ةيمالسإلا حالصإلاو  رييغتلا  ةمئاق 

لوألا 1426هـ عيبر   30 نينثإلا : 

9/5/2005م


	بيان 2005-05-09

