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ّ
 2   ي

   

 

 
 ٌٗد آس١شٔب ِدّدش ٚػٍدٝ    اٌّظس١ٍٓ،األٔج١بء ٚٚاٌظالح ٚاٌسالَ ػٍٝ أشظف  ،طة اٌؼب١ٌّٓ هللاٌدّش  

 أجّؼ١ٓ. ٚطدجٗ،

َّ ، فجمشط ِب ٠ُمشَ ِٓ طػب٠خ رؼ١ٍّٙب، ٚجٛسح ٔظبِٙب اٌزشط٠جٟثٕبء األُِ ٚٔٙؼزٙب ط١٘ٓ ثّشٜ طلٟ  ئ

ٌم١بسح ٚاإلٔزب: طٚ; ا ٠ـ١ت اٌدظبس ثأج١بي ٚاػشح رّزٍه ، ثمشط ِبٌمـبع اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزشط٠تٚا٘زّبَ 

 ثّب ٠إٍ٘ٙب ثجشاطح ٌشفغ ػجٍخ اٌزمشَ ٚردم١ك إٌٙؼخ إٌّشٛسح. ؛ثشاعٚاإل

ٚرؼز٠ز٘دب فدٟ ِجدبي     اٌجٛسحثٙشف رأط١ً ثمبفخ اٌز١َّّز ٔـٍك جبئزح ٕٔب فاٌٙضٖ اٌظؤ٠خ  ًاٚرجس١ش 

، ٚطػب٠خ اٌّز١ّز٠ٓ ٚرىظ٠ُّٙ ٚئصوبء طٚ; اٌزٕبفس ث١ٓ اٌجٙبد اٌؼبٍِخ فٟ خمدً اٌزدشط٠ت   اٌزشط٠ت

ُْٚ ُزبٌز١َّّ، فٌش٠ُٙ ِٓ ِّبطسبد ِز١ّزح ٚ٘بسفخ ٌزمش٠ُ أفؼً ِب ُُ ٚاإلرالص اإلرمب  ِزأطدٍخ   ِفب١٘

َّ اهلل ٠ددتُّ ئص  "فٟ س٠ٕٕب اٌد١ٕف، ٠شػٛا ئ١ٌٙب ٠ٚدغ ػ١ٍٙب ٔج١ُّٕب طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚسٍُ فٟ ل0ٌٗٛ  ا ئ

ْْ ٠ُّ وُ ػ أخُش ً ِّػ  ٕ اًل أ ِب ٠ؼٛس ثبٌٕفغ ػٍٝ ١ك ٌإلرمبْ ٚاٌز١َّّز فٟ ردمٚفٟ صٌه سػٛح طظ٠دخ  "ُٗزم

 اٌّسٍُ ٚأِزٗ.

ُ ِّٚٙدزُٙ فدٟ   ِسإ١ٌٚزٙ، ِّٓ أسطوٛا ػظُ اٌزشط٠ت ٌّجبيٌشػٛح ٌىً ِٓ ٠ٕزّٟ ِٚٓ ٕ٘ب ٔٛجٗ ا

، ٌٍّشبطوخ فٟ ٘ضٖ اٌجبئزح اٌزدٟ رؼدش طافدشًا    ثٕبء اٌٛؿٓ اٌّؼـبء، ٚأرٍظٛا ػٍُّٙ ٚأرمٕٛا أسائُٙ

      اٌز١ّٕخ اٌجشظ٠خ أُ٘ طوبئز٘ب.، ٚاٌزٟ رّثً ١خ اٌّسزشاِخٌزدم١ك اٌزّٕطئ١سًب 

   

 ٚاهلل ٌٟٚ اٌزٛف١ك
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 ر١ّٙش

وبد ٚاٌّإسسبد اٌزدٟ  ظٟ٘ جبئزح ِٕبفسخ ٚؿ١ٕخ رمشَ ألفؼً اٌش اٌز١ّ ز فٟ جٛسح اٌزشط٠تجبئزح 

 ٚاٌجٛسح اٌم١بس١خ. اٌز١ّ زرسزٛفٟ ِؼب١٠ظ 

 اٌغظع ِٓ اٌجبئزح0

ردف١ز اٌجٙبد اٌؼبٍِخ فٟ ِجدبي اٌزدشط٠ت ٌزجٕدٟ     " ثٙشففٟ جٛسح اٌزشط٠ت اٌز١ّ ز" جبئزح0 رأسسذ

ح ػٍٝ إٌّبفسدخ اٌّد١ٍدخ   ، ٚاٌمشطاٌجٛسحٚاٌؼًّ ػٍٝ طفغ ِسزٜٛ  ٚأسسٙب،ِجبسب اٌجٛسح اٌشبٍِخ 

اٌجٙبد صاد األساء اٌّز١ّز ٚاٌزٟ ردمدك   أفؼً، ِغ رفؼ١ً اٌزدس١ٓ اٌّسزّظ ٌألساء ٚرىظ٠ُ ٚاٌش١ٌٚخ

 أػٍٝ ِسز٠ٛبد اٌجٛسح.

 0طؤ٠خ اٌجبئزح

 .اٌؼب١ٌّخ اٌزشط٠ج١خ رؼ١ّك ِفب١ُ٘ اٌز١َّّز فٟ جٛسح اٌزشط٠ت ِٓ رالي رجٕٟ اٌّؼب١٠ظ

 اٌظسبٌخ0

ثمبفخ اٌز١َّّز رشط٠ج١ًب ٚرـج١ك أٔظّخ جٛسح اٌزشط٠ت اٌزٟ رؼدّٓ ردسد١ٓ ِزظجدبد اٌجدظاِ       ظٔش

 اٌزشط٠ج١خ ٌشٜ وبفخ اٌّإسسبد ا١ٌٍج١خ اٌؼبٍِخ فٟ ِجبي اٌزشط٠ت.

 األ٘شاف0

 بٌجٛسح ٚأ١ّ٘خ رـج١مٙب.ٔشظ اٌٛػٟ ث .1

 رمش٠ظ اٌّز١ّز٠ٓ ٚرىظ٠ُّٙ ٚاالخزفبء ثُٙ. .2

 ، ٚرشج١غ وبفخ اٌّإسسبد اٌزشط٠ج١خ ػٍٝ رـ٠ٛظ أسائٙب.اٌز١ّ زرؼ١ّك ِفب١ُ٘  .3

 .اٌّإسسٟرؼز٠ز االرجب٘بد اإل٠جبث١خ ٔدٛ اٌزم٠ُٛ اٌضارٟ ٚاٌجٕبء  .4

 اٌزشط٠ج١خ.رظس١ذ طٚ; اٌزٕبفس ث١ٓ اٌّإسسبد  .5

فٟ اٌّجبالد اٌزٟ رزدشَ ردم١دك رٛجٙدبد     اٌز١ّ زرٛج١ٗ اٌـبلبد اٌفظس٠خ ٚاٌّإسس١خ ٔدٛ  .6

 اٌشٌٚخ اٌز٠ّٕٛخ ٚرٛؿ١ٓ اٌزشط٠ت.

 ع٠بسح فبػ١ٍخ ِشبطوخ جٙبد اٌزشط٠ت فٟ ثٕبء ٚرشِخ اٌّجزّغ. .7

 اٌزؼظ٠ف ثبٌزجبطة ا١ٌٍج١خ اٌظائشح فٟ ِجبي اٌجٛسح ٚئربخخ اٌفظطخ ٌالسزفبسح ِٕٙب. .8
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 فٟ اٌجٛسح    اٌز١ّ ز جبئزحَ ٌٍدظٛي ػٍٝ فٛائش اٌزمش

َّ اٌّإسسبد اٌزشط٠ج١خرسزف١ش  خ رزّثً فدٟ رمد٠ُٛ   اٌّزمشِخ ٌٍدظٛي ػٍٝ جبئزح اٌجٛسح فبئشح ج

اٌزؼظف ػٍٝ اٌفجٛح ث١ٓ ٚالدغ  وضٌه ٚ ،ٔفسٙب ٚاٌزؼظف ػٍٝ أسائٙب ِمبطٔخ ثؼٕبطظ ِٚؼب١٠ظ اٌجبئزح

 ،اٌفجدٛح  ٖ٘دض  ٌسدش اٌزـؾ اٌزٕف١ض٠خ ػٍٝ ئػشاس  ٌؼًّٚا ،اٌش١ٌٚخّؼب١٠ظ اٌٚاٌّإسسبد اٌزشط٠ج١خ 

 .اٌزشط٠ت جٛسحاٌز١َّّز فٟ ئساطح ٚاٌٛطٛي ئٌٝ 

 ؛ٚسػبئ١خ ٚربط٠ز١خ ال رمشط ثثّٓ ئػال١ِخاٌفبئزح ثبٌجبئزح فٛائش اٌّإسسبد اٌزشط٠ج١خ وّب رسزف١ش  

 .اٌزشط٠تفٟ جٛسح  اٌز١َّّز جبئزحػٍٝ  ٚردظٍذ ،إٌّبفس١ٓػٍٝ  ثفٛع٘ب ر١َّّزد صئ

 االشزظان0شظٚؽ 

 .ِظرظًب ٌٙب ثّزاٌٚخ ٔشبؽ اٌزشط٠تأْ رىْٛ اٌّإسسخ اٌزبطخ )األ١ٍ٘خ(  .1

 أٚ ٌش٠ٙب ِب ٠ف١ش ثّّبطسخ ٔشبؽ اٌزشط٠ت.ِززظظخ أْ رىْٛ اٌّإسسخ اٌؼبِخ جٙخ رشط٠ت  .2

اٌّسدجً  اسُ جٙخ اٌزشط٠ت اٌّىزٛة فٟ ّٔٛص: اٌزظش١ح ِغ االسُ اٌفؼٍٟ ْ ٠زـبثك أ٠جت  .3

 اٌزشظ٠ؼبد اٌسبط٠خ. ٚإٌّّٛ; ٚفكفٟ اٌزظر١ض 

 0ٌجبْ اٌزدى١ُ

 رزظض ٚإٌّزظؿ١ٓ فٟاٌّّبطس١ٓ ٌّجبي اٌزشط٠ت ِٓ فظق ػًّ ٌجبْ اٌزدى١ُ ِٓ ِجّٛػخ رزىْٛ 

 ِٙبِٙب٠0زُ رى١ٍفُٙ ِٓ ئساطح ِظوز ػّبْ اٌجٛسح ٚاٌّؼب٠ظح ا١ٌّٕٙخ ِٚٓ  اٌزشط٠ت،جٛسح 

  ٓٚاٌم١بَ ثبٌّمبثالد ٚاٌز٠بطاد ا١ٌّشا١ٔخ.رم١١ُ ٚارز١بط اٌفبئز٠ 

  ٌٍجبئزح ثؼش االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّبد اٌزدى١ُ. اٌٍجٕخٌظئ١س سٚطٞ رمش٠ُ رمظ٠ظ 

 .اٌّشبطوخ فٟ اٌٍمبءاد اٌزؼظ٠ف١خ اٌزبطخ ثبٌجبئزح 

 .ئخبٌخ رمظ٠ظ ٔٙبئٟ ئٌٝ ئساطح اٌّظوز ػٕش ٔٙب٠خ اٌزم٠ُٛ ٌّٕح اٌجٛائز ٚاػزّبس٘ب ِٓ اإلساطح 
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 اٌجبئزحِظاخً 

 ؿظ٠مخ اٌزظشح  أٚاًل0

ػٍٝ أْ رىْٛ  11/13/2119ػٍٝ اٌجبئزح ؿٍجبد اٌزظشح اػزجبطًا ِٓ ٠َٛ االخش جٙخ اٌّشظفخ اٌ رزٍمٝ

 0 ٚفك ا٢رٟ اإلجظاءاد

ػٓ ؿظ٠ك اٌز١َّّز رظغت فٟ إٌّبفسخ ثزظش١ح ٔفسٙب ٌجبئزح  ِإسسخ رشط٠ج١خرمَٛ وً  .1

 ِظاسٍخ وزبث١خ.

ػٓ اٌجبئزح أٚ ثبسزالَ ّٔٛص: ؿٍت اٌزظشح ِٓ اٌٍجٕخ اٌّشظفخ اٌّإسسخ اٌزشط٠ج١خ رمَٛ  .2

 ٚرؼجئخ اٌج١بٔبد ٚاٌّظبسلخ ػ١ٍٙب.ػٓ ؿظ٠ك طفدخ اٌّظوز ػٍٝ اإلٔزظٔذ، 

اٌٍجٕخ اٌّشظفخ ِجبشظًح، أٚ ئخبٌزٙب ثؼش  ئٌٝرظش١دبرٙب  زس١ٍُاٌّإسسخ اٌزشط٠ج١خ ثرمَٛ  .3

 اٌّظبسلخ ػ١ٍٙب ػٓ ؿظ٠ك طفدخ اٌّظوز ػٍٝ اإلٔزظٔذ.

 ِظخٍخ اٌزم١١ُ  ثب١ًٔب0

ص: ، س١زُ رٛع٠غ ّٔٛاالشزظان ٚاٌزأوش ِٓ طدخ اٌج١بٔبد اٌّـٍٛثخ ِظخٍخ ثؼش االٔزٙبء ِٓ .1

 ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ. ئجظاءجً ؛ ٚصٌه ِٓ أاٌّشبطوخاٌزشط٠ج١خ  بداٌّإسس وًػٍٝ اٌضارٟ اٌزم١١ُ 

اٌزم١١ُ  ٔزبئ ثزس١ٍُ اٌّإسسخ اٌزشط٠ج١خ االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ اٌضارٟ، رمَٛ ثؼش  .2

  .جً فظع إٌّبص: ٚرمش٠ظ إٌزبئ ٌٍجٕخ اٌّشظفخ، ٚصٌه ِٓ أ

ِؼب١٠ظ  ئٌٝاٌزٟ ٠ّىٕٙب االسزّظاط فٟ إٌّبفسخ اسزٕبسًا اٌّإسسخ اٌزشط٠ج١خ ثؼش ردش٠ش  .3

اٌجبئزح رمَٛ اٌٍجٕخ اٌّشظفخ ثزشى١ً ٌجبْ ردى١ُ رمَٛ ثز٠بطاد ١ِشا١ٔخ ٌّمبثٍخ اٌّإ١ٍ٘ٓ 

  ٚاٌزدمك ِٓ ِشٜ ِـبثمخ ٔزبئ  اٌزم٠ُٛ اٌضارٟ ٌّؼب١٠ظ اٌجبئزح.

 اٌفبئز٠ٓ ِظخٍخ ردش٠ش  ثبٌثًب0

رمَٛ ٌجبْ اٌزدى١ُ ثبالجزّبع  ،اٌزشط٠ج١خ ِٓ رالي اٌز٠بطاد ا١ٌّشا١ٔخسبد اٌّإسثؼش رم١١ُ ج١ّغ 

 .٠دبي ئٌٝ ئساطح اٌّظوز ٌالػزّبسٌجٕخ اٌزدى١ُ ٔٙبئ١ًب، ٠ٚٚؼزجظ لظاط  ،ثجبئزح اٌز١َّّزٚردش٠ش اٌفبئز٠ٓ 
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 اٌفبئز٠ِٓظخٍخ رىظ٠ُ  0طاثؼًب

 ا١ٌّٕٙخ،ٌجٛسح ٚاٌّؼب٠ظح س١زُ رىظ٠ُ اٌفبئز٠ٓ فٟ خفً اٌزىظ٠ُ اٌظسّٟ اٌضٞ ٠ظػبٖ ِظوز ػّبْ ا

خ١ث ٠مَٛ ِش٠ظ ػبَ اٌّظوز أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ ثزس١ٍُ  ثبٌشٌٚخ،اٌشزظ١بد  ِٓ ٚثدؼٛط اٌؼش٠ش

 اٌجٛائز ٚاٌشٙبساد ٌٍفبئز٠ٓ.

 0أر١ظًا

ِؼٕب  فبئز  اٌج١ّغ  0َّ ئٚٔمٛي ،زاٌز١َّّ، ٌٍّشبطوخ فٟ جبئزح شػٛح ٌىً ِٓ ٠ٕزّٟ ٌدمً اٌزشط٠تٔىظط اٌ

 ّإسسبداٌزؼظ٠ف ثبٌٔشظ ثمبفخ اٌجٛسح ٚ ئٌٝإٌّبفسخ  ِٓ رالي ٘ضٖٙشف ٔ ٕبألٔ، ٝرؼبٌصْ اهلل ثا

رٛؿ١ٓ ٚٚئربخخ اٌفظطخ ٌالسزفبسح ِٕٙب فٟ اٌز١ّٕخ اٌجشظ٠خ  اٌزشط٠تا١ٌٍج١خ اٌظائشح فٟ ِجبي 

  .اٌزشط٠ت ِٓ رالي اٌظلٟ ثجٛسح أسائٙب فٟ اٌشارً ٌززجٛأ ِىبٔزٙب اٌزشط٠ج١خ ربطج١ًب

 

 ٌجٕبء اٌٛؿٓ ٠ٚٛفمىُ اهلل٠ٛفمٕب 

 ٚاٌّؼب٠ظح ا١ٌّٕٙخِظوز ػّبْ اٌجٛسح 

 

 

 

 

 

 

 


