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سئٍس ٍْئخ األيش ثبنًعشٔف ٔانًُٓ عٍ انًُكش : انٍٓئخ استعذد نًٕسى انحح نتأدٌخ سسبنتٓب 

 ثبنًشبسكخ يع ثقٍخ أخٓضح انذٔنخ

 

 ٖـ  1436ذٚ ايكعد٠  14ايسٜاض 

 ّ ٚاع 2015اغططظ  29املٛاؾل 

  

أند َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ شل١٦ٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس 

ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايطٓد، إٔ اهلل ضبشاْ٘ 

ٚتعاىل تؿكٌ ع٢ً ٖرٙ ايبالد املبازن١ ) املًُه١ ايعسب١ٝ 

ستكاْٗا يًشسَني ايػسٜؿني ست٢ أؾبح ايطعٛد١ٜ ( ظعًٗا خاد١َ يًشسَني ايػسٜؿني ٚقاؾدُٜٗا ٚسذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚغس َّؾٗا با

يكب ًَو ٖرٙ ايبالد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني، َػرلًا إىل إٔ ٖرٙ ايدٚي١ املبازن١ ضازت ع٢ً ٖرا َٓر إٔ أضظ دعا٥ُٗا املًو 

َني ايػسٜؿني ٚتتابع ع٢ً ذيو أبٓاؤٙ ايدلز٠ إىل ٖرا ايعٗد ايصاٖس عٗد خادّ اؿس -زمح٘ اهلل  -عبدايعصٜص بٔ عبدايسمحٔ بٔ ؾٝؿٌ 

ايرٟ ٜٛيٞ عٓا١ٜ بايػ١ يًشسَني ايػسٜؿني ٚقاؾدُٜٗا ٚتٝطرل نٌ ايطبٌ  -سؿع٘ اهلل ٚزعاٙ  -املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ألدا٤ ايٓاع سذِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، ٚبني َعايٝ٘ إٔ نٌ أدٗص٠ ايدٚي١ َٚؤضطاتٗا تكـ مجٝعًا ع٢ً أٖب١ االضتعداد ايتاّ ـد١َ 

ٚقاٍ َعايٝ٘: الغو إٔ اؿر ٖٚٛ ايسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ اإلضالّ َٚباْٝ٘ ايععاّ، َٚٔ ٜأتٞ يًشر ؾإْ٘ ٜأتٞ شلرٙ ايػا١ٜ  . اؿذاز

َٚٔ خيسز عٔ ٖرا األَس ؾإٕ "املًُه١ مل ٚئ تكبٌ أٟ تؿسف أٚ عٌُ خيسز اؿر عٔ َطازٙ ايؿشٝح ٚؾل َا أٚدب٘ اهلل ٚضٛف ٜتِ 

  ." أٟ تؿسف خيايـ األْع١ُ ٚايتعًُٝات املسع١ٝ سني أدا٤ غعا٥س ٖرا ايسنٔ ايععِٝايتعاٌَ بأقؿ٢ دزدات اؿصّ َع 

نُا أند ذيو ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص خالٍ تسؤض٘ الدتُاع ؾ١ٓ 

١٦ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس إسد٣ أدٗص٠ ايدٚي١ اييت ٚأن َّد َعايٝ٘ إٔ ايس٥اض١ ايعا١َ شلٝ . اؿر ايعًٝا األضبٛع املاقٞ

ضتػازى يف َٛضِ اؿر ٚقد اضتعدت ايس٥اض١ يريو َٓر اْتٗا٤ َٛضِ سر ايعاّ املاقٞ ٚاْطًكت ايًذإ يف عًُٗا يتشكٝل ايٛادب 

ايعا١َ ظُٝع ؾسٚعٗا َٚٓتطبٝٗا  ٚأٚقح إٔ ايس٥اض١  . املٓاط بٗا ٚؾل أؾكٌ ايطبٌ ٚاإلدسا٤ات يتشكٝل َػازن١ ؾاع١ً َٚتُٝص٠

ٜتػسؾٕٛ بايعٌُ بٗرا ايٛادب ايػسعٞ املِٗ ٚايكدِ يف خد١َ سذاز بٝت اهلل، َػرلًا إىل إٔ زؤ١ٜ ايس٥اض١ ايعا١َ يف اؿر تتُجٌ يف 

بعْٛ٘ ٚتٛؾٝك٘  أَدٖا اهلل-ايسٜاد٠ ٚايتُٝص يف تكدِٜ أع٢ً دزدات اؾٛد٠ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ مبا حيكل تطًعات ايكٝاد٠ اؿه١ُٝ 

ـ، يتؤدٟ بريو زضايتٗا املتُج١ً يف املػازن١ بؿعاي١ٝ َع أدٗص٠ ايدٚي١، ٚتطدرل اإلَهاْات ٚايطاقات ناؾ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ َٔ 

دا٤ ذيو خالٍ تسؤع  . خالٍ أعُاٍ َٝدا١ْٝ ٚبساَر تٛد١ٝٗٝ َتٓٛع١ يٝؤدٚا سذِٗ ٚؾل اشلدٟ ايٓبٟٛ ايػسٜـ بهٌ ٜطس ٚطُأ١ْٓٝ

ادتُاع ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا بايس٥اض١ ، عكٛز زؤضا٤ ايًذإ املػازن١ يف اؿر، ٚقد ْٛقؼ يف االدتُاع املٓذصات اييت متت يف َعايٝ٘ 

 . خطط ؾإ ايس٥اض١ املػازن١ يف اؿر
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 أيبَخ انعبصًخ انًقذسخ تعتًذ خطتٓب نًٕسى انحح

 
 عّ ٚا 2015أغططظ  29ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  14َه١ املهس١َ 

 

اعتُدت أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ خططٗا ايتػػ١ًٝٝ ٚبساَر عًُٗا اـاؾ١ 

ٖـ ، ٚاْتٗت َٔ أعداد نٛادزٖا ايبػس١ٜ 1436بأعُاٍ َٛضِ سر عاّ 

ٝع ايذلتٝبات ايهؿ١ًٝ بٓذاح أدا٤ ٚإَهاْٝاتٗا اآلي١ٝ َٚعداتٗا ٚمج

ٚبني َعاىل أَني ايعاؾ١ُ املكدض١ ايدنتٛز أضا١َ بٔ ؾكٌ ايباز أْ٘ مت األخر باالعتباز ْتا٥ر ايكطاعات ايعا١ًَ  .اـط١ خالٍ املٛضِ

اليف ايطًبٝات ، ٚمبا ٜتال٥ِ يف املٛضِ املاقٞ ٚاالضتؿاد٠ َٓٗا مبا ٜكُٔ تطبٝل أقؿ٢ دزدات املس١ْٚ يف ايتٓؿٝر ٚايطسع١ يف االلاش ٚت

َع ظسٚف املٛضِ اييت ال تكبٌ ايتأدٌٝ ، ٚمت سػد مجٝع ايطاقات ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ ٚدعِ ؾسم األَا١ْ بؿسم َطاْد٠ َٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ 

طالب اؾاَعات ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ ٚايبًدٜات ٚاألَٔ ايعاّ ٚاجملاٖدٜٔ ٚايهػاؾ١ إقاؾ١ إىل عدد َٔ املساقبني ايؿشٝني املؤقتني َٔ 

ٚاملعاٖد ايؿش١ٝ ، نُا مت ػٗٝص املعدات ٚاآليٝات ٚتطدرل مجٝع اإلَهاْٝات ايالش١َ يتكدِٜ أع٢ً َطتٜٛات يف اـدَات ايبًد١ٜ 

ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َع األخر يف االعتباز مجٝع املػازٜع اؾدٜد٠ اييت تٓؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ يالضتؿاد٠ َٓٗا 

ٚقاٍ ايباز: " إٕ ذيو ٜأتٞ بتٛدٝٗات َٔ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚؾاسب   .ٍ َٛضِ اؿرخال

ٚمبتابع١ ٚتٛدٝٗات ؾاسب  -سؿعُٗا اهلل  -ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد بٔ ْاٜـ ٚيٞ ايعٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا 

ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ، سٝح  ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد

( غدؿًا يتٓؿٝر اـط١ اييت تػٌُ مجٝع  23050ٖٝأت األَا١ْ ناؾ١ طاقاتٗا ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ، ٚمت ػٓٝد ) 

ضاع١ يف املٓاطل املصدمح١ ٚذيو بٓعاّ ايٛزدٜات املتداخ١ً ، نُا متت  42اجملاالت ، ؾؿٞ فاٍ ايٓعاؾ١ ضٝهٕٛ ايعٌُ ع٢ً َداز 

يف املػاعس  6000يف َه١ املهس١َ ٚ 7000عاٌَ ْعاؾ١ َِٓٗ سٛايٞ  13000شٜاد٠ أعداد ايعُاي١ سٝح ضٝتِ االضتؿاد٠ َٔ َا ٜصٜد ع٢ً 

َعد٠َّ يف املػاعس املكدض١ ؾكط ،  500، َٓٗا سٛايٞ  َٔ املعدات املتٓٛع١ يف األغهاٍ ٚاألسذاّ 2000املكدض١ ، فٗصٜٔ بأنجس َٔ 

نُا مت ؽؿٝـ ؾسم َسنص١ٜ ملٛاد١ٗ أٟ ساالت طٛازئ ناألَطاز أٚ اؿسا٥ل ال زلح اهلل أٚ يدعِ أٟ َٓطك١ عٓد اؿاد١ ، ٚضٝتِ 

ٖـ ، ٚضتتِ االضتعا١ْ 1436/  11/  22ضاع١ يف أٜاّ ايرز٠ٚ ، سٝح ضتبدأ ؾذل٠ ايرز٠ٚ ابتدا٤ َٔ األسد املٛاؾل  24ايعٌُ ع٢ً َداز 

مبساقبني َٚػسؾني إقاؾٝني يف تًو ايؿذل٠ ٚمت دعُٗا أٜكًا باملعدات ايالش١َ َجٌ ايػؿطات ٚاملهاْظ اآلي١ٝ يتذُٝع ايٓؿاٜات َٔ 

سن١ اؾطس ٚايبٛبهات ٚايكالبات ٚايػٝٛالت ٚغرلٖا ، ٚضٝتِ ؽصٜٔ ايٓؿاٜات املؤقت بعد نبطٗا مبػعس ٢َٓ ملٛاد١ٗ ؾعٛب١ س

ؾٓدٚم نٗسبا٥ٞ قاغط  1100املعدات ٚاالضتؿاد٠ َٔ ايؿٓادٜل ايكاغط١ ٚاملداشٕ األزق١ٝ بأقؿ٢ دزد١ سٝح ٖٝأت األَا١ْ سٛايٞ 

طٔ َٔ ايٓؿاٜات ، نُا ضٝتِ  14000كصٕ أزقٞ تطتٛعب يف فًُٗا أنجس َٔ  131َٓٗا َا ٜعٌُ بايطاق١ ايػُط١ٝ باإلقاؾ١ إىل 
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يذل ٚتٛشٜعٗا يف َٓاطل املػاعس املكدض١ ، ٚعدد نبرل َٔ ايدزادات ٚايعسبات ؾدٜك١  240ؾػرلٙ َكاع ساٜٚ٘  4000تٛؾرل أنجس َٔ 

 .ايب١٦ٝ ٚض١ًٗ االضتدداّ يف املٓاطل املصدمح١

أَا يف فاٍ ؾش١ ايب١٦ٝ َٚساقب١ األضٛام ٚقالت بٝع املٛاد ايػرا١ٝ٥ ؾكد تكُٓت اـط١ تهجٝـ األعُاٍ يف ٖرا اجملاٍ ، سٝح 

بني  643قاًل َٛزلًٝا ، أَا يف املػاعس املكدض١ ؾٗٓاى  2229قٌ ػازٟ ٚغرا٥ٞ ٚ 33000د يف َه١ املهس١َ أنجس َٔ ٜٛد

نسضٞ ، ٚتتِ َتابع١  1100قالت َؤقت١ َٚباضط َٛزل١ٝ ٚكابص ٚغرلٖا ، إقاؾ١ إىل َٛاقع اؿالق١ مبػعس ٢َٓ ايبايؼ عددٖا 

االغذلاطات ايؿش١ٝ َٚؿادز٠ املٛاد ايتايؿ١ ٚإدسا٤ ايتشايٌٝ املددل١ٜ ؾُٝع ايعٝٓات َٔ املٛاد مجٝع ٖرٙ األَانٔ ٚايتأند َٔ اضتٝؿا٤ 

ايػرا١ٝ٥ ، باإلقاؾ١ إىل تٓعِٝ أعُاٍ ايًذإ املػازن١ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ َجٌ ؾ١ٓ ايػؼ ايتذازٟ ٚؾ١ٓ َساقب١ األضعاز ٚؾ١ٓ 

  . ٚغرلٖا َٔ ايًذإَٓع ايبٝع ايعػٛا٥ٞ ٚؾ١ٓ َهاؾش١ ايباع١ اؾا٥ًني

نُا تكُٓت اـط١ أٜكًا َتابع١ تػػٌٝ املساؾل ايبًد١ٜ املدتًؿ١ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ٚغبهات ايطسم ٚاألْؿام 

ٚاؾطٛز ٚغبهات اإلْاز٠ ٚإدسا٤ عًُٝات ؾٝا١ْ ايػٛازع ٚغبهات تؿسٜـ ايطٍٝٛ َٚتابع١ املكاٚيني املهًؿني بتػػًٝٗا يكُإ 

دَات ع٢ً َطت٣ٛ عايٞ أٚاًل بأٍٚ ٚطٛاٍ ؾذل٠ املٛضِ ، باإلقاؾ١ إىل ؾٝا١ْ ٚتػػٌٝ دٚزات املٝاٙ مبه١ املهس١َ ايبايؼ تكدِٜ اـ

  .دٚز٠ 42عددٖا 

ٚبايٓطب١ يًُطاخل ؾكد مت إعداد خط١ َتها١ًَ يتٓعِٝ َساقب١ دخٍٛ املاغ١ٝ ٚعدّ تطسبٗا إىل املػاعس املكدض١ بطسم غرل ْعا١َٝ ٚقد 

َسنصًا يًُساقب١ يف أَانٔ كتًؿ١ ، ٚضٝتِ تهجٝـ اؾٛالت املٝدا١ْٝ ٚايسقاب١ ايبٝطس١ٜ يًهػـ عٔ أٟ ساالت ٚبا١ٝ٥  75مت ٚقع 

بني اؿٝٛاْات يكُإ ضال١َ ايًشّٛ املكد١َ يًشذاز ، نُا ٜتِ اإلغساف ع٢ً ٚسدات ايربح باملػاعس املكدض١ َٚتابع١ املكاٍٚ يف 

  .زأع َٔ املٛاغٞ 500.000ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يتًو ايٛسدات َا ٜكازب ع١ًُٝ ؾٝاْتٗا ٚتٓعٝؿٗا ٚتبًؼ 

ٚقد سلًت اـط١ أٜكًا ع١ًُٝ دعِ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ يف فاالت ايٓعاؾ١ ٚؾش١ ايب١٦ٝ َٚتابع١ األضٛام ٚاحملالت ايتذاز١ٜ يكُإ 

ملكدض١ يتكّٛ بأدا٤ االعُاٍ ٚاـدَات املدتًؿ١ عٔ َسنصًا يًددَات باملػاعس ا 27اضتُساز١ٜ ايعٌُ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ، نُا مت إْػا٤ 

قسب ، ٚمت دعِ تًو املسانص بهٌ َا ؼتاد٘ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاملعدات ، إقاؾ١ إىل ؽؿٝـ ٚسد٠ يًطٛازئ ٚؾسم يًُطاْد٠ َصٚد٠ 

مجٝع اؾٗات ذات ايعالق١ َٔ خالٍ باألؾساد ٚاملعدات ملٛاد١ٗ اؿاالت ايطاز١٥ ناؿسا٥ل ٚاالْٗٝازات ٚاألَطاز ، ٚذيو بايتٓطٝل َع 

  .قباط االتؿاٍ باألَا١ْ

 -ْٚٛٙ َعايٞ أَني ايعاؾ١ُ املكدض١ بايعٓا١ٜ ٚايدعِ ايهبرلٜٔ ايًرٜٔ ؼع٢ ُٜٗا األَا١ْ َٔ يدٕ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

هلل اؿساّ ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ يتٛؾرل مجٝع اإلَهاْٝات ٚبرٍ أقؿ٢ ايطاقات ألَٔ ٚضال١َ ٚزاس١ سذاز بٝت ا -سؿع٘ اهلل 

  .بٝطس ٚضٗٛي١
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ٍ خٕٓد سخبل األيٍ انعبو فً يٕسى انعًشح ًّ  خبنذ انفٍصم ٌث
 

 

 دد٠ -ٚاع 

 30/08/2015األسد 

 

مثَّٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر 

املسنص١ٜ دٗٛد األَٔ ايعاّ اييت أضُٗت يف ؼكٝل خد١َ َج٢ً يكٝٛف بٝت اهلل اؿساّ َٔ َعتُسٜٔ َٚؿًّني خالٍ َٛضِ غٗس زَكإ 

َٔ إَهاْات َٚػازٜع ٚخدَات  -سؿع٘ اهلل  -ا إىل َا ٚؾست٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٖـ، َػرًل1436املبازى شلرا ايعاّ 

 .نإ شلا أندل األثس يف تطٌٗٝ أدا٤ قٝٛف ايسمحٔ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

اٍ األَٔ ايعاّ قٝادات دا٤ ذيو يف ايدلق١ٝ اييت ٚدٗٗا زلٛٙ ملدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز، َػًٝدا ظٗٛد مجٝع زد

ًٗا زلٛٙ ايػهس شلِ ع٢ً أدا٥ِٗ ٚدٗٛدِٖ اييت  ٚتٓؿٝرٜني ايرٜٔ متَّٝصٚا يف أدا٤ َٗاَِٗ ٚٚادباتِٗ املٛن١ً شلِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘، َٛد

  .أضُٗت يف لاح اـطط األ١َٝٓ ٚؼكٝكٗا يألٖداف املٓػٛد٠

بٞ األَٔ ايعاّ عٔ غهسٙ ٚتكدٜسٙ يطُٛ األَرل خايد ايؿٝؿٌ ع٢ً ٖرا ٚعبَّس َدٜس األَٔ ايعاّ َٔ داْب٘ بازل٘ ْٚٝاب١ عٔ مجٝع َٓطٛ

إْٓا ْؿدس مجًٝعا يف األَٔ ايعاّ بٗرٙ اإلغاد٠، األَس ايرٟ ٜدؾعٓا ملٛاؾ١ً اؾدَّ » ايتكدٜس ايرٟ غُسف األَٔ ايعاّ باؿؿٍٛ عًٝ٘ قا٥ال: 

 -ٛد٠ ٚؼكًٝكا يًتطًعات اييت تسقٞ اهلل عصَّ ٚدٌ ثِ ٚال٠ أَسْا ٚاالدتٗاد ٚاإلخالف َٚٛاال٠ اؾٗٛد املبازن١ ٚؾًٛيا يألٖداف املٓػ

ٚتسقٞ قُا٥سْا يف مجٝع َٗآَا َٚا ٜٛنٌ يٓا ْٚهًـ ب٘ بػهٌ عاّ ٚع٢ً ٚد٘ اـؿٛف يف َٛضِ اؿر املكبٌ  -سؿعِٗ اهلل 

 .مبػ١٦ٝ اهلل
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 انًقجم: يُٓذسٕ انٕصاسح ٌتبثعٌٕ خطخ انُقم ٔخبْضٌخ اندسٕس ٔاألَفبق ثبنًشبعش
 

 

 

 ايسٜاض -ٚاع 

 30/08/2015األسد 

 

ٚاؾل ٚشٜس ايٓكٌ املٗٓدع عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ املكبٌ ع٢ً تهًٝـ ؾسٜل َٔ َٓطٛبٞ ايٛشاز٠ َٔ َٗٓدضني ٚؾٓٝني ٚإدازٜني يًكٝاّ 

ًؿ١ يف نٌ َٔ ٖـ يف فاٍ ايطسم ٚأْػط١ ايٓكٌ املدت1436باألعُاٍ ٚاملٗاّ اييت تكُٓتٗا خط١ عٌُ ايٛشاز٠ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

 .َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚٓطك١ املػاعس املكدض١ ٚبعض املٛاقع يف َٓاطل املًُه١ املدتًؿ١

 ٚسلًت خط١ ايٛشاز٠ ايتػػ١ًٝٝ شلرا املٛضِ ايكٝاّ باملٗاّ اييت َٔ أبسشٖا، َتابع١ أعُاٍ ٚأْػط١ ايٓكٌ املدتًؿ١ خالٍ املٛضِ َٔ خالٍ

ع١ ع٢ً املسخؿني يتًو األْػط١ َٚد٣ ايتصاَِٗ بايػسٚط ٚايتعًُٝات ايؿادز٠ شلِ َٔ ايٛشاز٠ ٚداٖصٜتِٗ يتكدِٜ املساقب١ ٚايتؿتٝؼ ٚاملتاب

تًو اـدَات اييت تػٌُ، ْكٌ ايبكا٥ع ٚتسسًٝٗا بايػاسٓات، األدس٠ ايعا١َ، تأدرل ايطٝازات، ْكٌ ٚتسسٌٝ ايسناب بايطٝازات 

 .ت اييت تكدَٗا ايػسن١ ايطعٛد١ٜ يًٓكٌ اؾُاعٞايؿػرل٠، ايٓكٌ باؿاؾالت، َٚتابع١ اـدَا

أقاؾ١ إىل َتابع١ تٓؿٝر خط١ ايٓكٌ ايعاّ داخٌ املػاعس املكدض١ َٚٓٗا إىل َه١ املهس١َ ٚبايعهظ مبػازن١ بعض اؾٗات 

ز ٚاألْؿام اييت اؿه١َٝٛ، ٚاملػازن١ يف اـط١ ايعا١َ يتدابرل ايدؾاع املدْٞ، ٚاملتابع١ ٚاإلغساف ع٢ً َػسٚعات ايطسم ٚاؾطٛ

 .ْؿرتٗا ايٛشاز٠ َٚتابع١ داٖصٜتٗا املطتُس٠ ٚاـدَات املتٛؾس٠ عًٝٗا
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 تكثٍف انًتبثعخ انًٍذاٍَخ نضجظ يكبتت ٔحًالد انحح انًٍْٕخ

 نًُع تسهم انًخبنفٍٍ إنى يكخ انًكشيخ« َقبط يفبخئخ»

 

 
 ايسٜاض - ايعٝط٢ عًٞ

 30/08/2015 األسد

 

اؿر ٚايعُس٠ يٛا٤.د  نػـ َطاعد َدٜس األَٔ ايعاّ ألَٔ

ضعٛد بٔ عبداهلل اـًٟٝٛ عٔ ؾدٚز تعًُٝات إىل َدٜسٜات 

غسط املٓاطل ٚقطاعات األَٔ ايعاّ بتهجٝـ املتابع١ املٝدا١ْٝ 

يعًُٝات تٓكٌ سذاز ايداخٌ َٔ ناؾ١ املٓاطل ٚاحملاؾعات 

اضس٠ املٛدٛدٜٔ داخٌ املدٕ َٔ ايتشاٌٜ ٚممازض١ باملًُه١ ٚاؿًٝٛي١ دٕٚ قٝاّ املهاتب اي١ُٖٝٛ ٚاؿُالت غرل املؿسح شلا ٚايطُ

 .أعُاشلِ املػب١ٖٛ ٚاملدايؿ١ يًٓعاّ

ٚقاٍ إٕ ذيو ٜأتٞ يف ظٌ اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚزلٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد َٚتابع١ 

ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚبإغساف َباغس َٔ ٚتٛدٝ٘ دا٥ِ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ 

ًَا ع٢ً تكدِٜ أزق٢ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ ؿذاز بٝت٘ اؿساّ ايكادَني َٔ داخٌ ٚخازز املًُه١  َدٜس األَٔ ايعاّ ٚاييت تؤند دٚ

َٓاطل املًُه١ تطٌٗٝ ٚؾٍٛ قٛاؾٌ اؿذاز  ٚتطٌٗٝ أدا٤ ْطهِٗ بٝطس ٚأَٔ ٚطُأ١ْٓٝ، ٜٚتٛىل األَٔ ايعاّ بهاؾ١ أؾسع٘ يف مجٝع

ايكادَني َٔ داخٌ املًُه١، الؾًتا إىل أْ٘ مت تػهٌٝ ؾإ ز٥ٝط١ ٚؾسع١ٝ باملدٕ ٚاحملاؾعات ٚإقا١َ ْكاط تؿتٝؼ َؿاد١٦ َٚٓع١ُ ع٢ً 

ايؿني ٚاملتطًًني كازز ايطسم املؤد١ٜ إىل َه١ املهس١َ نُا أعدت خطط أ١َٝٓ َتها١ًَ يكبط عًُٝات ْكٌ اؿذاز ٚقبط املد

ؾ١ٗ االختؿاف إلٜكاع ايعكٛبات ايٓعا١َٝ اييت تؿٌ إىل ايطذٔ َع عدّ سلٛشلِ بأٟ عؿٛ، أَا َا خيـ املتطًًني ؾٝتِ قبطِٗ إلٜكاع 

ر أقؿ٢ ايعكٛبات ايٓعا١َٝ عكِٗ َٚؿادز٠ َسنبات ايٓاقًني. ٚأٖاب ايًٛا٤ ضعٛد باملٛاطٓني ٚاملكُٝني ايساغبني يف أدا٤ ؾسٜك١ اؿ

ايتأند َٔ ْعا١َٝ محالت اؿر اييت ٜسغبٕٛ ايتعاقد َعٗا عٔ طسٜل َٛقع ٚشاز٠ اؿر اإليهذلْٚٞ ٚإبالؽ َسانص ايػسط عٔ أٟ 

مح١ً ٜػتبٕٗٛ بٗا يٝتِ ايتشكل ٚايتأند َٔ ْعاَٝتٗا، ٚإٔ ع٢ً مجٝع املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايتكٝد بأْع١ُ ايدٚي١ ٚأال ٜكعٛا أْؿطِٗ 

 .ٚاهلل املٛؾل ؼت طا١ً٥ ايٓعاّ ..
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 تستعشض ياليح انخطظ انتشغٍهــــــــــٍخ ٔانخذيبد انًقذيخ نهحدبج ثبنًذٌُخ انًُٕسح« َذٔح انًذٌُخ »

 )2-1المشاركون أكدوا احترافية العمل وتناغم الجهود من أجل خدمة ضيوف الرحمن )

 ايطشُٝٞ عٛض - َسضٞ ٔعبدايسمح - تؿٜٛس ايٓٗازٟ أمحد - يًٓػس أعدٖا ايؿكرلٟ َادد - أدازايٓد٠ٚ

 30/08/2015 األسد

« ؾشٝؿ١ املد١ٜٓ»اضتعسض عدد َٔ َدٜسٟ اإلدازات ٚممجًٞ اشل٦ٝات ٚاؾٗات املع١ٝٓ بأعُاٍ اؿر باملد١ٜٓ خالٍ ايٓد٠ٚ اييت عكدتٗا 

ٚؾل َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ أَظ فٌُ اـدَات امُلكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ ٚأبسش َالَح اـطط ايتػػ١ًٝٝ ؿر ايعاّ َؤندٜٔ إٔ ايعٌُ ٜطرل 

تسانُت ع٢ً َداز ايطٓٛات املاق١ٝ يف تهٜٛٔ اـدلات االسذلاؾ١ٝ ملكدَٞ اـدَات يف بالد اؿسَني اييت تطتكبٌ أنجس َٔ ًَْٝٛٞ 

تٗا ساز عدل املٓاؾر اؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ ٚايدل١ٜ ٚقايٛا: إٕ اؾٗات ذات ايعالق١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ تطتجُس اإلَهاْٝات ايهبرل٠ اييت ٖٝأ

سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ؾُٝع تًو اؾٗات ٚاييت ؼع٢ بإغساف َباغس َٔ قبٌ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد بٔ 

ْاٜـ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا مبتابع١ دا١ُ٥ َٔ قبٌ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ االَرل 

 . ١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ أَرل َٓطك

  ايبٝذاٟٚ: ؼطني ٚتطٜٛس َطتُس يتكدِٜ اـدَات ظٛد٠ عاي١ٝ

َدٜس ؾسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ أٚقح إٔ ٚشاز٠ اؿر دص٤ َٔ املٓع١َٛ اؿه١َٝٛ اييت 

ّ ٚاييت بدأت يف تكدِٜ خدَاتٗا يكٝٛف ايسمحٔ ايرٟ ضٝبًؼ عددِٖ خالٍ املٛضِ اؾازٟ مٛ تكدّ خدَاتٗا ع٢ً َداز ايعا

بني سذاز ايداخٌ ٚاـازز بعد ؽؿٝض اؿؿـ اييت تطتُس يًعاّ ايجايح ع٢ً ايتٛايٞ بطبب َػسٚعات تٛضع١ اؿسَني  1.540.000

َعتُس قدَٛا َٔ خازز  6.000.000تػسؾت بٗا مجٝع اؾٗات يٓشٛ  ايػسٜؿني، ٚأغاز إىل االْتٗا٤ َٔ اـد١َ ٚؾل َٓع١َٛ ايعٌُ اييت

« االسذلاؾ١ٝ«َالٜني َعتُس َٔ داخٌ املًُه١ ٚدٍٚ اـًٝر، ٚٚؾـ ايبٝذاٟٚ أدا٤ اؾٗات ايعا١ًَ يف َٛاضِ اؿر بـ 3املًُه١ ٚسٛاىل 

ٚعٔ اـطط ايتػػ١ًٝٝ يؿسع ٚشاز٠ اؿر قاٍ  .اييت تهْٛت يدٜٗا املٗاز٠ ٚاـدل٠ بطبب ايتُسع يف أدا٤ ايعٌُ خالٍ أٜاّ املٛاضِ

ٖـ 1435ذٟ اؿذ١  13ايبٝذاٟٚ: ناْت االضتعدادات َبهس٠ دًدا ؾكد نإ أٍٚ ادتُاع اضتعدادٟ ملٛضِ اؿر اؾازٟ ُعكد يف 

ايبٝذاٟٚ اـط١ بدع٠ٛ ٚشٜس اؿر ملٓاقػ١ أبسش ايتشدٜات اييت ٚادٗتٓا يف املٛضِ ٚعح ناؾ١ االضتعدادات يًُٛضِ اؾدٜد، ٚؾٓد 

َؤغًسا يألدا٤  82بسْاَر عٌُ ٜتِ قٝاضٗا ٚؾل  19أٖداف ز٥ٝط١ٝ يتشكل  7ايتػػ١ًٝٝ يؿسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اييت ُبٓٝت ع٢ً 

ًَا يًتشطني ٚايتطٜٛس املطتُس ٚقد تبٓت َػسٚع املطاز اإليهذلْٚٞ ؿذاز ايداخٌ ٚذيو قُٔ  ٚأقاف ايبٝذاٟٚ: تطع٢ ايٛشاز٠ دٚ

ػسٚع منرد١ اـطط ايتػػ١ًٝٝ ؾُٝع ؾسٚع ٚشاز٠ اؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقاؾع١ دد٠ َٔ خالٍ ٚقع منٛذز َٛسد َ
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إلداز٠ اـط١ « إداز٠ األدا٤»يًدطط ايتػػ١ًٝٝ ٜٛسد َٓٗر إدازٟ ٜعتدل األٍٚ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطاعات اؿه١َٝٛ ؼت َط٢ُ منٛذز 

 .ٓٗذ١ٝ ٚؾل ايدلاَر اآلي١ٝ ؼت إغساف َباغس َٔ َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز سذازايتػػ١ًٝٝ بطسٜك١ َدزٚض١ َ

ٖـ ٚقد تػسؾٓا بتهسِٜ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ أَرل َٓطك١ 1436ٚقاٍ ايبٝذاٟٚ ْدخٌ َٛضِ سر ايعاّ اؾازٟ 

ص٠ األدا٤ اؿهَٛٞ مبشٛز أْع١ُ اؾٛد٠ ٚتطبٝل ايتشطني املطتُس مما املد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد ؼكٝل اؾا٥ص٠ ايرٖب١ٝ ٚاملسنص األٍٚ يف دا٥

ٚػاٙ اؿاز ايهسِٜ بإٔ ٚشاز٠ اؿر تطتشل  -حيؿعِٗ اهلل  -ٜػهٌ ؼدًٜا ددًٜدا بإٔ ْجبت أَاّ اهلل عص ٚدٌ أًٚيا ثِ ٚال٠ األَس 

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚعٔ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ايعا١ًَ يف تًو اؾا٥ص٠ ْٚعدنِ ببرٍ املصٜد ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ شٚاز َطذد املؿطؿ٢ ؾ٢ً 

َٛظؿا َٛزلًٝا قُٔ قٛا٥ِ ايعاًَني بايؿسع  527ايؿسع باملد١ٜٓ قاٍ ايبٝذاٟٚ: ْطع٢ داٖدٜٔ يالضتعا١ْ بأبٓا٤ ايٛطٔ سٝح أدزز ايؿسع 

ًٝا َتدؿًؿا يتكِٜٛ املٗازات يف ضًٛنٝات ايعٌُ ٚبايؿع 24بعد إٔ مت تدزٜبِٗ يف  ٌ اْطًكت األعُاٍ يف كتًـ املٛاقع بسْاًفا تدزٜب

ضاع١ ٚذيو قُٔ َٓع١َٛ تها١ًَٝ ٚتٓطٝل َطتُس َع مجٝع اؾٗات  24َٓر َطًع ايػٗس اؾازٟ ظُٝع قطاعات ايؿسع ع٢ً َداز 

ز٥ٝظ  اييت تػسؾت بتكدِٜ خدَاتٗا يكٝٛف ايسمحٔ يف َد١ٜٓ املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بكٝاد٠ زلٛ أَرل َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠

ممجًًا  70ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إىل عكد يكا٤ات َع أنجس َٔ  .ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يتشكٝل ايتٓطٝل ٚايتٓاغِ بني كتًـ ايكطاعات

يدٍٚ ايعامل يبشت أٚد٘ ايتعإٚ يتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ خالٍ أٜاّ املٛضِ باإلقاؾ١ إىل تٛقٝع االتؿاقٝات َع ممجًٞ غؤٕٚ 

ل األْع١ُ ٚايتعًُٝات املٓع١ُ يألدا٤ يف تٓعِٝ غؤٕٚ اؿذاز بإغساف ٚناي١ ايٛشاز٠ يػؤٕٚ اؿر ٚأعكا٤ املؤضط١ األ١ًٖٝ اؿذاز ٚؾ

 .يألدال٤ َٚؤضطات ايطٛاؾ١ َٚهاتب ايٛنال٤ املٛسد ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚمجٝع اؾٗات اييت تكع ؼت إغساف ٚشاز٠ اؿر

املعٛقات اييت تٛادٗ٘ ايٛشاز٠ يف تطبٝل املطاز اإليهذلْٚٞ ؿذاز ايداخٌ أٚقح ايبٝذاٟٚ: إٕ اؿدخ عٔ أبسش « املد١ٜٓ«ٚيف ضؤاٍ يـ

األبسش ٖرا ايعاّ ٖٛ ايتشٍٛ ايتكين يف بساَر سذاز ايداخٌ بعد املعٛقات اييت سدثت يف سؿـ سذاز ايداخٌ ع٢ً َداز ايطٓٛات 

ايتعإٚ َٚٓح ايعداي١ يف ايؿسؾ١ ألدا٤ ايؿسٜك١ يًذُٝع ٚايطٝطس٠ ع٢ً األضعاز املاق١ٝ مما اضتدع٢ ؼطني ايعٌُ يكُإ ايػؿاؾ١ٝ يف 

ٚاضتعسض ايبٝذاٟٚ ػسب١ ايٛشاز٠ يف ؾسق١ٝ املطاز اإليهذلْٚٞ يًُعتُسٜٔ  .اييت أقشت بأزقاّ ؾًه١ٝ نُا ناْت عًٝ٘ يف ايطابل

 -اؿسَني ايػسٜؿني املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص  ٖـ ٚقاٍ: نإ ايدلْاَر ٖٛ أٍٚ َػسٚع سهَٛٞ إيهذلْٚٞ دغٓ٘ خاد1421َّٓر 

ًٝا يًعٗد آْراى ست٢ أثبت املػسٚع لاس٘ ع٢ً َداز ايـ -زمح٘ اهلل  ًَا املاق١ٝ يف ايتعاٌَ َع املعتُسٜٔ َٔ مجٝع  15عٓدَا نإ ٚي عا

يهذلْٚٞ ؿذاز اـازز بٗدف اضتُساز دٍٚ ايعامل، ٚقد أؾدز فًظ ايٛشزا٤ املٛقس قبٌ عاَني ايتٛدٝٗات ايهسمي١ بتطبٝل املطاز اال

ايٓذاسات اييت ؼككت ع٢ً ؾعٝد املعتُسٜٔ باإلقاؾ١ إىل تطبٝل املطاز ؿذاز اـازز، ٚمت اْػا٤ املطاز االيهذلْٚٞ ؿذاز ايداخٌ 

ـد١َ سذاز يتشكٝل ايعداي١ ٚايػؿاؾ١ٝ ٚعًُٓا ع٢ً إعؿا٤ غسنات ايداخٌ َٔ عًُٝات ايتطٜٛل ٚؽؿٝـ َهاتب يف َدٕ املًُه١ 

ايداخٌ ٚقد مت االضتعا١ْ بريو باملٛقع االيهذلْٚٞ ايرٟ ُٜعد َٔ سكٛم املٛاطٓني يف اضتعساض اـدَات املكد١َ ٚاختٝاز ايدلْاَر 

املٓاضب بني سصّ اـدَات املكد١َ يف املٛقع اإليهذلْٚٞ. ٚنػـ ايبٝذاٟٚ إٔ قبٌٝ اطالم اـد١َ يف املطاز اإليهذلْٚٞ ٚد٘ ٚشٜس 

زٜاٍ ٚمل  11.800زٜاٍ ست٢  3000عكد ٚزؽ يدزاض١ اـٝازات ٚسصّ اـدَات َٚهْٛاتٗا ٚدزاض١ األضعاز ٚإقسازٖا ابتدا٤ً َٔ اؿر ب

ٚقاٍ َٓر اْطالم اـدَات َطًع غٗس ذٟ  .ْعد ْطُع االضعاز اييت نإ ٜػهٛ َٓٗا ايساغبٕٛ يف أدا٤ ؾسٜك١ اؿر يف ايؿذل٠ ايطابك١

آالف َطتددّ  308ايٓد٠ٚ ايؿشؿ١ٝ ضذٌ املٛقع اإليهذلْٚٞ ـدَات َطاز سذاز ايداخٌ دخٍٛ أنجس َٔ ايكعد٠ ٚست٢ تازٜذ اْعكاد 

يف ايّٝٛ األٍٚ َٔ تدغني املٛقع اإليهذلْٚٞ ٚيؿت ايبٝذاٟٚ إىل نٕٛ ايتذسب١ تعتدل ددٜد٠ ٚزمبا قد تعجس ايبعض يف ايٛيٛز يًُٛقع 

ييت قد ؼدخ يف أٟ َٛقع إيهذلْٚٞ قد تتٛقـ ع٢ً ضسع١ االتؿاٍ ٚاسذلاؾ١ٝ بطبب ظسٚف االتؿاٍ َٚعٛقات يف تطذٌٝ اـدَات ٚا

غدًؿا سؿًٛا ع٢ً ؾسؾ١ اؿر َٔ  130املطتددّ، ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إىل ؼكٝل زغبات ايعدٜد َٔ املطتؿٝدٜٔ ايرٟ بًؼ عددِٖ مٛ 

٢ باتت ايؿٛز٠ ٚاقش١ يًذُٝع عٔ مجٝع تًو خالٍ ايدخٍٛ ٚاختٝاز سصّ اـدَات بعد إمتاّ اإلدسا٤ات املاي١ٝ ٚؾل األْع١ُ ست

اـدَات ٚؾًٛيا إىل ايتكاقٞ َع ايػسنات يف ساٍ عدّ ايٛؾا٤ بااليتصاَات املكد١َ يف سصّ ايدلاَر، قاٍ ايبٝذاٟٚ: إٕ ايٛشاز٠ تسسب 
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 َطت٣ٛ اـد١َ املكد١َ ظُٝع املكذلسات ٚتتًك٢ املالسعات ع٢ً اـدَات ٚمٔ اْطًكٓا ع٢ً بسن١ اهلل ْٚطع٢ باملبادز٠ يف ؼطني

عٔ األضعاز املبايؼ ؾٝٗا يف ايطابل يكا٤ اـدَات املكد١َ قا٥ًًا: « املد١ٜٓ«ؿذاز ايداخٌ، ٚأٚقح ايبٝذاٟٚ يف إدابت٘ ع٢ً ضؤاٍ يـ

ٜطًل عًٝٗا  األضعاز اـٝاي١ٝ ناْت ْتٝذ١ املبايػ١ يف تهايٝـ ػٗٝص اـدَات بايسغِ َٔ َٓع ايٛشاز٠ َٔ املدُٝات اـاؾ١ اييت نإ

لّٛ ٚاييت تأتٞ كايؿ١ ملكاؾد ايؿسٜك١ اـاَط١ َٔ أزنإ اإلضالّ ٚاييت تكس باملطاٚا٠ بني اؾُٝع مبدتًـ دٓطٝاتِٗ  5كُٝات ايـ

 ٚطبكاتِٗ اإلدتُاع١ٝ ع٢ً ؾعٍٝد ٚاسٍد يف املػاعس املكدض١، ٚغدد ايبٝذاٟٚ ع٢ً إٔ ايؿسؾ١ البد إٔ تتاح يًذُٝع َٔ ايٛشاز٠ املع١ٝٓ

 .غد١َ ًَٝازٟ َطًِ سٍٛ ايعامل

  اـطسٟ: خط١ َتها١ًَ بايتٓطٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١

أند َدٜس ؾسع ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚايدع٠ٛ ٚاألٚقاف مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز قُد اـطسٟ إٔ ايؿسع أعد خط١ تػػ١ًٝٝ 

هلل اؿساّ ٚشٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚقاٍ: ٚد٘ ٚشٜس ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف تتٓاغِ َع اإلدازات اؿه١َٝٛ األخس٣ ـد١َ سذاز بٝت ا

ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ايػٝذ ؾاحل بٔ عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ بعد ْٗا١ٜ َٛضِ اؿر املاقٞ َباغس٠ باالدتُاع قُٔ ؾ١ٓ اؿر ايرٟ ٜسأضٗا 

أ١ُٖٝ ٖرا االدتُاع ٖٛ أعداد خط١ َتها١ًَ ددٜد٠ تتكُٔ  َعايٝ٘ َع كتًـ ٚنال٤ ايٛشاز٠ ٚمجٝع املعٓٝني بأعُاٍ اؿر ٚنإ

 .احملاؾع١ ع٢ً االجيابٝات املسؾٛد٠ يف َٛضِ اؿر املاقٞ ٚتاليف ايطًبٝات اييت سدثت قُٔ َٓٗر تطٜٛس أدا٤ ايٛشاز٠

املٓٛز٠ اييت ٜػسف عًٝٗا ايؿسع بد٤ًا ٚيؿت إىل إٔ ايؿسع باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜعين باضتكباٍ اؿذاز ٚايصا٥سٜٔ يف كتًـ َطادد َٓطك١ املد١ٜٓ 

الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ٚعًُت ايٛشاز٠ ع٢ً تػٝرل  َٔ َطذد قبا٤ ٚؾًٛيا إىل بك١ٝ َطادد طٝب١ ايطٝب١ يتهٕٛ ع٢ً أٖب١ االضتعداد

ٝاٙ َٚؿًٝات ؾسؽ أغًب املطادد ٚتصٜٚدٖا باملؿاسـ ايػسٜؿ١ ٚكتًـ ايتذٗٝصات ٚايتأند َٔ داٖص١ٜ األدٗص٠ ايؿٛت١ٝ ٚدٚزات امل

ٚأغاز إىل اضتعدادات ايؿسع يف َطذد املٝكات باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايرٟ ػتُع ؾٝ٘ اـدَات بػهٌ تٓاغُٞ بني  .ايٓطا٤ ٚغرلٖا َٔ املساؾل

مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ قُٔ خطط ايتؿٜٛر إىل َه١ املهس١َ ٚقاٍ: ْعٌُ بايتٓطٝل َع ؾسع ٚشاز٠ 

ملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ إلمتاّ عًُٝات تؿٜٛر اؿذاز يف َطذد املٝكات ٚذيو َع تؿاعد ٚترل٠ ايعٌُ يف ْٗا١ٜ غٗس ذٟ ايكعد٠ اؿر ٚا

ساز ًَٜٛٝا ٚذيو ٚؾل اإلَهاْٝات اييت ٦ٖٝتٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني  70.000اؾازٟ يٝؿٌ َتٛضط أعداد املؿٛدني سٛاىل 

 .كطاعات ٚاييت ذيًت ناؾ١ ايؿعٛبات يًكٝاّ بأدا٤ ايعٌُ ع٢ً ايٛد٘ األَجٌملدتًـ اي -سؿعِٗ اهلل  -

َٛظـ  300ٚعٔ سذِ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايؿسع أٚقح اـطسٟ إىل إٔ ايٛشاز٠ سسؾت ع٢ً االضتعا١ْ باملٛظؿني املٛزلٝني يف سدٚد 

١ٓ املٓٛز٠ ٚكتًـ اؾاَعات ٚقد بدأت األعُاٍ يف تبؿرل َٚٛظؿ١ إقاؾٝني باإلقاؾ١ إىل االضتعا١ْ بايدعا٠ َٔ اؾاَع١ اإلضال١َٝ باملدٜ

اؿذاز يف أدا٤ ايٓطو ٚاإلداب١ ع٢ً ناؾ١ االضتؿطازات املتعًك١ بأدا٤ ايسنٔ اإلضالَٞ اـاَظ إىل داْب االضتعا١ْ باملذلمجني َٔ 

بايٞ: خط١ تػػ١ًٝٝ يكٝاع زقا  .اغس٠طالب اؾاَع١ اإلضال١َٝ بٗدف كاطب١ اؿذاز بًػاتِٗ اؿ١ٝ ست٢ تؿٌ املع١ًَٛ بطسٜك١ َب

أند ز٥ٝظ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بايٞ إٔ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤  اؿاز عٔ َطت٣ٛ اـد١َ يف طٝب١ ايطٝب١

يت سككتٗا املؤضط١ ضابًكا يف تطع٢ اىل زضِ ؾٛز٠ سط١ٓ عٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚطا٥ؿ١ األدال٤ يف املٓطك١ يالضتُساز يف ايٓذاسات اي

َُذٌُ اـدَات املكد١َ يصٚاز َد١ٜٓ املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عدل اجملايظ ايطابك١، ٚأقاف: ٜػهٌ َطاز األَرل قُد بٔ 

كٝٛف عبدايعصٜص ايدٚيٞ اؾدٜد ؼدًٜا ددًٜدا ٚذيو ْعًسا يًُطاس١ اؾػساؾ١ٝ اييت ٜتُتع بٗا املطاز يكُإ تكدِٜ خدَات ممٝص٠ ي

يًعاّ ايجاْٞ ع٢ً ايتٛايٞ  9ٚعٔ تؿاؾٌٝ اـدَات قاٍ بايٞ: اْطًكت اـدَات يف قط١ نًٝٛ  .ايسمحٔ ؾٛز ٚؾٛشلِ إىل طٝب١ ايطٝب١

َٛقًعا ٜكِ َهاتب  52الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني عدل ايطسٜل ايدلٟ اؾٓٛبٞ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠، يٝؿبح إمجايٞ َٛاقع اـد١َ 

عات املٝدا١ْٝ َٚسانص إزغاد اؿذاز ايتا٥ٗني َٚهاتب ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يف َطتػؿٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ باإلقاؾ١ إىل اـدَات ٚايكطا

اعتُاد ايدلاَر ايذلسٝب١ٝ بكٝٛف ايسمحٔ يف َٛاقع ايٛسدات ايطه١ٝٓ َٚٓاؾر املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف عد٠ زسالت ملدتًـ اؾٓطٝات ٚتدغني 

فُع َهاتب املؤضط١ يف غازع املًو عبدايعصٜص ٚفُع اؿطاَٞ ٚعٔ ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ يًعاًَني يف  ايعٌُ ببٝت ايديٌٝ يًكٝاؾ١ يف
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 املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ أبإ بايٞ بإٔ مجٝع ايعاًَني خكعٛا يدلاَر تدزٜب١ٝ َعتُد٠ َٔ قبٌ ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َتدؿؿ١

  .قٝٛف ايسمحٔ يف ايكٝاد٠ ٚؾكٌ املٗازات يف ايتعاٌَ َع

 ايؿاعدٟ: خدَات إضعاؾ١ٝ ع٢ً َداز ايطاع١

أٚقح َطاعد ز٥ٝظ ١٦ٖٝ اشلالٍ األمحس باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ضامل ايؿاعدٟ إٔ َٓع١َٛ ايعٌُ ايتهاًَٞ بني ١٦ٖٝ اشلالٍ األمحس ٚمجٝع 

طبٝل ايتٛدٝٗات يف تكدِٜ اـد١َ مبتابع١ اؾٗات ذات االزتباط املباغس يف أعُاٍ اؿر باملٓطك١ تعٌُ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚتكّٛ بت

ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل ؾٝؿٌ بٔ عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ز٥ٝظ ١٦ٖٝ اشلالٍ األمحس ٚإغساف َباغس يطُٛ أَرل َٓطك١ املد١ٜٓ 

َتطٛعا  360ـ َٚٛظ 500املٓٛز٠ ع٢ً َطت٣ٛ اـد١َ اييت تكدَٗا اشل١٦ٝ يصٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأقاف ايؿاعدٟ: ٜتػسف أنجس َٔ 

َتطٛع١ بتكدِٜ اـدَات ايطب١ٝ ايطاز١٥ يصٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ قُٔ َٓع١َٛ ايعٌُ يف ١٦ٖٝ اشلالٍ األمحس ٚتأَني اإلَهاْٝات  300ٚ

١ ؾسق 34ضاع١ َٛشع١ بني املسانص ايداخ١ًٝ اييت تبًؼ  24املتُج١ً يف األدٗص٠ ٚضٝازات اإلضعاف سٝح تعٌُ ايؿسم اإلضعاؾ١ٝ ع٢ً َداز 

ؾسم يًتدخٌ ايطسٜع باالقاؾ١ يتدؿٝـ طا٥ستني عاَٛدٜتني، ٚأغاز ايؿاعدٟ إىل ايتعإٚ  5ؾسق١ خازد١ٝ ٚ 22داخ١ًٝ باإلقاؾ١ إىل 

ٚيؿت ايؿاعدٟ إىل تكدِٜ اـدَات اإلضعاؾ١ٝ ع٢ً طسٜل اشلذس٠  .َع ٚناي١ غؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚؾش١ املد١ٜٓ املٓٛز٠

ؾسم إضعاؾ١ٝ ع٢ً ايطسٜل ايطسٜع  9يكعد٠ اؾازٟ ٚؾل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يؿسع اشل١٦ٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يتػهٌ ايطسٜع َٓر غس٠ غٗس ذٟ ا

ٜٚتِ تدعِٝ ايؿسم َٔ داخٌ املد١ٜٓ يًتُسنص يف ايطسٜل ايطسٜع يف أٚقات ايرٚز٠، ٚتابع: لشت اشل١٦ٝ يف تدغني ايعٌُ يف املسانص 

 .ٓٛز٠ فٗص٠ بهاٌَ ايتذٗٝصات ايطب١ٝ ٚاإلضعاؾ١ٝ يتكدِٜ خدَات ممٝص٠ يكٝٛف ايسمحٔاملٛزل١ٝ احملٝط١ مبسنص١ٜ املد١ٜٓ امل

  ايسمحٔ قٝٛف يٓكٌ ساؾ١ً 7700ْكاب١ ايطٝازات: 

أند ز٥ٝظ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد ؾاحل عبٝد إٔ إمجايٞ عدد غسنات ايٓكٌ اييت تػسف ع٢ً أعُاشلا ايٓكاب١ 

ساؾ١ً يٓكٌ اؿذاز بني  7700غسن١ ْكٌ َعتُد٠ ٜٚبًؼ أضطٍٛ اؿاؾالت ؾُٝع ايػسنات مٛ  21اؿر شلرا ايعاّ  بًؼ يف َٛضِ

ساؾ١ً ددٜد٠ يًدد١َ يف املٛضِ اؾازٟ ٚخسٚز اؿاؾالت  671املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ٚأغاز عبٝد إىل دخٍٛ 

إ ضال١َ قٝٛف ايسمحٔ خالٍ ؾذل٠ تٓكالتِٗ بني ايعاؾُتني املكدضتني ٚاملػاعس ٚقاؾع١ دد٠ اييت اْتٗت ؾالسٝتٗا َٔ اـد١َ يكُ

ٚؾًكا يًٛا٥ح ٚاألْع١ُ اييت تػسف عًٝٗا ايًذ١ٓ ايعًٝا ملساقب١ ْكٌ اؿذاح يف مجٝع االػاٖات ع٢ً اـطٛط ايطسٜع١، ٚأغاز عبٝد إىل 

عُّٛ غسنات ايٓكٌ ٚايتأند َٔ داٖص١ٜ مجٝع ايػسنات. ٚعٔ خدَات ايٓكاب١  ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ اييت خكع شلا مجٝع ايطا٥كني يف

١ ايعا١َ يًطٝازات يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ أٚقح عبٝد بإٔ تػتٌُ ع٢ً اـدَات يف َطاز األَرل قُد بٔ عبدايعصٜص يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ جملُٛع

ساؾ١ً يف املطاز  500ساؾ١ً ٜٚتؿاعد ايعدد تدزجيًٝا يٝػهٌ  801َٔ اؿاؾالت ايذلدد١ٜ يٓكٌ اؿذاز َٓر َطًع ايػٗس اؾازٟ يٓشٛ 

تعٌُ ع٢ً ْكٌ اؿذاز إىل ايٛسدات ايطه١ٝٓ اـاؾ١ بكٝٛف ايسمحٔ خالٍ ؾذل٠ ٚدٛدِٖ يف زساب طٝب١ ايطٝب١، باإلقاؾ١ إىل 

سٜع بني املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ َسانص يًُطاْد٠ تتكُٔ ايٛزؽ املتٓك١ً ٚعسبات ايطشب يف ايطسٜل ايط 10ازتؿاع ٚترل٠ ايعٌُ يف 

نًَٝٛذل تساقب َٔ قبٌ دٚزٜات خاؾ١ تكّٛ ع٢ً َطح ايطسٜل ايطسٜع  200ٚتكطِ ايطسم يف اػاٖني إىل قطُني ممتد٠ يٓشٛ 

 .بايهاٌَ َٚٔ ثِ ٜتِ تطًِٝ اؿاؾالت يًُتابع١ بؿسع ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات يف َه١ املهس١َ

 ايٝٛبٞ: َٓع١َٛ َٛسد٠ ـدَات األٜٛا٤ ٚاإلعاغ١ يكٝٛف ايسمحٔ

َدٜس املبٝعات بؿٓدم االميإ اْذلنْٛتٝٓتاٍ ٜاضس ايٝٛبٞ ايرٟ أند ع٢ً ايػسان١ االضذلاتٝذ١ٝ َع مجٝع اؾٗات يتكدِٜ خدَات 

ٚأدا٤ اؾٗات ايعا١ًَ ذات االزتباط املباغس يف األٜٛا٤ ٚاإلعاغ١ يًٛسدات ايطه١ٝٓ يكٝٛف ايسمحٔ ٚقاٍ غٗدْا تطًٛزا ٖا٥ًًا يف ايتك١ٝٓ 

أعُاٍ اؿر يتكدِٜ ايتطٗٝالت ؾُٝع اؾٗات يتعصٜص اـد١َ املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ شٚاز َد١ٜٓ املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، 

قُٔ ايػسنات ايسا٥د٠ خد١َ يألٜٛا٤ ٚاإلعاغ١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ  4.000سٝح ْكدّ يف غسن١ اْذلنْٛتٝٓٓتاٍ مٛ 

ًٝا بإداز٠ ضعٛد١ٜ يف َٓع١َٛ اـدَات ايتها١ًَٝ يف َٛضِ اؿر  .عامل
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 سئٍس ٔفذ يبنٍضٌب ٌشٍذ ثدٕٓد انًًهكخ فً خذيخ انحدبج

 

 

 املد١ٜٓ -غتاٚز سطني

 30/08/2015 األسد

 

أغاد ز٥ٝظ غؤٕٚ سذاز َايٝصٜا تاٖٛ قُد ضعٝد باـدَات اييت تكدَٗا سه١َٛ 

املًُه١ يًشذاز ضًٜٓٛا، ٚأعسب عٔ غهسٙ ٚتكدٜسٙ ؿه١َٛ املًُه١ ملا ٚددٚٙ 

َٔ اٖتُاّ ٚعٓا١ٜ بكٝٛف ايسمحٔ َٓر ٚؾٛشلِ إىل ايبالد ٚتٛؾرل مجٝع ايطبٌ 

اضتكباٍ َدٜس عاّ ؾسع ٚشاز٠  ٚاإلَهاْات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ. دا٤ ذيو خالٍ

اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ أَظ مبكس ؾسع ايٛشاز٠ 

ز٥ٝظ َهتب غؤٕٚ سذاز َايٝصٜا تاٖٛ قُد ضعٝد، ٚذيو يف إطاز َٓاقػ١ 

االضتعدادات ٚايذلتٝبات اييت أعدٖا ؾسع ايٛشاز٠ الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ خالٍ 

 .١ٓ املٓٛز٠ َٚا ٜتبع ذيو َٔ تؿٜٛر َٚػادز٠ ٚإضهإإقاَتِٗ يف املدٜ

 ٚبَّٔ ايبٝذاٟٚ اضتعداد ؾسع ايٛشاز٠ ايتاّ يتكدِٜ غت٢ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ خالٍ إقاَتِٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚذيو يف إطاز اـط١

دص٤ َٔ َٓع١َٛ ٚشاز٠ اؿر ٚمجٝع املػازنني  ايتػػ١ًٝٝ يًؿسع ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ، الؾًتا إىل إٔ ؾسع ايٛشاز٠ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٖٛ

ًَا ع٢ً  ٜتطًعٕٛ إىل تكدِٜ خدَات َتُٝص٠ ٚذات دٛد٠ تتٛا٤ّ ٚؾل تٛدٝٗات سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني سؿع٘ اهلل اييت تؤند دٚ

 .برٍ ايػايٞ ٚايٓؿٝظ يف ضبٌٝ زاس١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ

َٔ ؾسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إٔ اؿذاز ايكادَني يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر  ٚيف ضٝام َتؿٌ أٚقح ايتكسٜس اإلسؿا٥ٞ ايؿادز

ًٓا إٔ  13650ساز، بُٝٓا بًؼ عدد اؿذاز املػادزٜٔ إىل َه١ املهس١َ  204500َطًع غٗس ذٟ ايكعد٠ ست٢ َطا٤ أَظ بًؼ  ِّ ساًدا، َب

 %20.4ْطب١ ايتػػٌٝ عٔ ايعاّ املاقٞ سٍٛ سسن١ ايكدّٚ بًػت 
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 شجكخ ركٍخ نًٍبِ انًشبعش فً انحح

 

 َه١ املهس١َ -َه١ 

 

أعًٓت غسن١ املٝاٙ ايٛط١ٝٓ أْٗا ضتطًل يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ سصَا ددٜد٠ َٔ ايدلاَر االيهذل١ْٝٚ تطبل يًُس٠ األٚىل ٚتعتُد ع٢ً 

 .االضتدداّ ايرنٞ يف ايتشهِ بايػبه١ يف املػاعس املكدض١

ا٥ـ بايػسن١ املٗٓدع عبداهلل سطٓني خالٍ ٚزغ١ عٌُ أَظ إٔ خط١ ٖرا ايعاّ تتُٝص بٗٝهٌ ٚأٚقح َدٜس ٚسد٠ أعُاٍ َه١ ٚايط

 .تٓعُٝٞ ًٜيب مجٝع استٝادات املٛضِ ٚاضتجُاز املٛازد ٚايدلاَر ايتدزٜب١ٝ اإليصا١َٝ يتطبٝل أقؿ٢ َعاٜرل اؾٛد٠

عًك١ باألَٔ ٚايطال١َ، ؾكال عٔ إعداد خط١ غا١ًَ يألَٔ ٚأؾاد إٔ ايػسن١ أْػأت غسؾ١ عًُٝات الضتكباٍ مجٝع ايبالغات ايٛازد٠ املت

ٚايطال١َ خالٍ َٛضِ اؿر مت إزضاشلا يٛشاز٠ ايداخ١ًٝ العتُادٖا، باإلقاؾ١ إىل اعتُادٖا خط١ يًطٛازئ ايتػػ١ًٝٝ تعٌُ ع٢ً َطاْد٠ 

 .األعُاٍ ايتػػ١ًٝٝ إلداز٠ املٛضِ يف ساي١ األشَات ايطاز١٥

ات ايعُال٤ ٚاملػسف ع٢ً قطاع املػاعس املكدض١ بايػسن١ املٗٓدع ْاٜـ ايعطُٝٞ: إٕ ايػسن١ ضتطًل يف ٚقاٍ املدٜس ايتٓؿٝرٟ ـدل

َٛضِ سر ٖرا ايعاّ سصَا ددٜد٠ َٔ ايدلاَر االيهذل١ْٝٚ ٜتِ تطبٝكٗا يًُس٠ األٚىل تعتُد ع٢ً االضتدداّ ايرنٞ يف ايتشهِ 

املٞ االضذلاتٝذٞ مٛ املدٕ ايرن١ٝ بٗدف زؾع َطت٣ٛ دٛد٠ اـدَات املكد١َ بايػبه١ يف املػاعس املكدض١، ٚذيو دص٤ َٔ ايتشٍٛ ايع

يف قطاعٞ املٝاٙ ٚاـدَات ايب١ٝ٦ٝ يًشذاز، نُا تطتددّ أدٗص٠ ؼًٌٝ دٛد٠ املٝاٙ داخٌ غبه١ املٝاٙ ٚاـصاْات ٚتسضٌ ْتا٥ر ايعٝٓات 

 .اضتدداّ ْعاّ ضشب ايعٝٓات ٜدٜٚا ايهذلْٚٝا إىل املدتدلات بٛاضط١ املؤغسات ٚاؿطاضات، باإلقاؾ١ إىل
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 عقٕثبد تصم إنى انسدٍ نهًتسههٍٍ ٔانًخبنفٍٍ ثبنحح

 

 َٓاسٞ ايػٝباْٞ –ايسٜاض 

نػـ يٛا٤ ضعٛد اـًٟٝٛ َطاعد َدٜس األَٔ ايعاّ ألَٔ اؿر     

ٓاطل ٚقطاعات ٚايعُس٠ أْ٘ ؾدزت تعًُٝات إىل َدٜسٜات غسط امل

األَٔ ايعاّ بتهجٝـ املتابع١ املٝدا١ْٝ يعًُٝات تٓكٌ سذاز ايداخٌ 

َٔ ناؾ١ املٓاطل ٚاحملاؾعات باملًُه١ ٚاؿًٝٛي١ دٕٚ قٝاّ 

املهاتب اي١ُٖٝٛ ٚاؿُالت غرل املؿسح شلا ٚايطُاضس٠ املتٛاددٜٔ 

 .داخٌ املدٕ َٔ ايتشاٌٜ ٚممازض١ أعُاشلِ املػب١ٖٛ ٚاملدايؿ١ يًٓعاّ

ٚذنس إٔ ذيو ٜأتٞ يف ظٌ اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ سه١َٛ خادّ 

اؿسَني ايػسٜؿني ٚزلٛ ٚيٞ عٗد٠ األَني ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

َٚتابع١ ٚتٛدٝ٘ دا٥ِ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ٚيٞ ايعٗد ايٓا٥ب 

ايجاْٞ يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا 

َٔ ايعاّ ٚاييت تؤند دًَٚا ع٢ً تكدِٜ ٚبإغساف َباغس َٔ َدٜس األ

أزق٢ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ ؿذاز بٝت٘ اؿساّ ايكادَني َٔ داخٌ ٚخازز املًُه١ ٚتطٌٗٝ أدا٤ ْطهِٗ بٝطس ٚأَٔ ٚطُأ١ْٓٝ 

 .ٚبتٛيٞ األَٔ ايعاّ بهاؾ١ أؾسع٘ يف مجٝع َٓاطل املًُه١ ٚتطٌٗٝ ٚؾٍٛ قٛاؾٌ اؿذاز ايكادَني َٔ داخٌ املًُه١

ٚبٓا٤ً عًٝ٘ ؾكد غهًت ؾإ ز٥ٝط١ٝ ٚؾسع١ٝ باملدٕ ٚاحملاؾعات ٚإقا١َ ْكاط تؿتٝؼ َؿاد١٦ َٚٓع١ُ ع٢ً كازز ايطسم املؤد١ٜ إىل 

َه١ املهس١َ نُا أعدت خطط أ١َٝٓ َتها١ًَ يكبط عًُٝات ْكٌ اؿذاز ٚقبط املدايؿني ٚاملتطًًني ؾ١ٗ االختؿاف إلٜكاع 

 ايطذٔ َع عدّ سلٛشلِ بأٟ عؿٛ، أَا َا خيـ املتطًًني ؾٝتِ قبطِٗ إلٜكاع أقؿ٢ ايعكٛبات ايعكٛبات ايٓعا١َٝ اييت تؿٌ إىل

 .ايٓعا١َٝ عكِٗ َٚؿادز٠ َسنبات ايٓاقًني

ٚأٖاب ايًٛا٤ ضعٛد باملٛاطٓني ٚاملكُٝني ايساغبني يف أدا٤ ؾسٜك١ اؿر بايتأند َٔ ْعا١َٝ محالت اؿر اييت ٜسغبٕٛ ايتعاقد َعٗا عٔ 

ع ٚشاز٠ اؿر اإليهذلْٚٞ ٚإبالؽ َسانص ايػسط عٔ أٟ مح١ً ٜػتبٕٗٛ بٗا يٝتِ ايتشكل ٚايتأند َٔ ْعاَٝتٗا ٚإٔ ع٢ً طسٜل َٛق

  .مجٝع املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايتكٝد بأْع١ُ ايدٚي١ ٚال ٜكعٕٛ أْؿطِٗ ؼت طا١ً٥ ايٓعاّ
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 فً انحح« انُقم»و. انًقجم ٌعتًذ خطخ عًم 

 ٚاع –ايسٜاض 

 

يٓكٌ املٗٓدع عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ املكبٌ ع٢ً تهًٝـ ؾسٜل َٔ َٓطٛبٞ ٚاؾل ٚشٜس ا    

ايٛشاز٠ َٔ َٗٓدضني ٚؾٓٝني ٚإدازٜني يًكٝاّ باألعُاٍ ٚاملٗاّ اييت تكُٓتٗا خط١ عٌُ ايٛشاز٠ 

ٙ بإذٕ اهلل يف فاٍ ايطسم ٚأْػط١ ايٓكٌ املدتًؿ١ يف نٌ َٔ 1436يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

املٓٛز٠ َٚٓطك١ املػاعس املكدض١ ٚبعض املٛاقع يف َٓاطل املًُه١  َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ

 .املدتًؿ١

ٚاغتًُت خط١ ايٛشاز٠ ايتػػ١ًٝٝ شلرا املٛضِ ايكٝاّ باملٗاّ اييت َٔ أبسشٖا َتابع١ أعُاٍ 

٣ ايتصاَِٗ بايػسٚط ٚأْػط١ ايٓكٌ املدتًؿ١ خالٍ املٛضِ َٔ خالٍ املساقب١ ٚايتؿتٝؼ ٚاملتابع١ ع٢ً املسخؿني يتًو األْػط١ َٚد

ٚايتعًُٝات ايؿادز٠ شلِ َٔ ايٛشاز٠ ٚداٖصٜتِٗ يتكدِٜ تًو اـدَات اييت تػٌُ ْكٌ ايبكا٥ع ٚتسسًٝٗا بايػاسٓات، األدس٠ ايعا١َ، 

كٌ تأدرل ايطٝازات، ْكٌ ٚتسسٌٝ ايسناب بايطٝازات ايؿػرل٠، ايٓكٌ باؿاؾالت، َٚتابع١ اـدَات اييت تكدَٗا ايػسن١ ايطعٛد١ٜ يًٓ

اؾُاعٞ، إقاؾ١ اىل َتابع١ تٓؿٝر خط١ ايٓكٌ ايعاّ داخٌ املػاعس املكدض١ َٚٓٗا إىل َه١ املهس١َ ٚبايعهظ مبػازن١ بعض 

اؾٗات اؿه١َٝٛ، ٚاملػازن١ يف اـط١ ايعا١َ يتدابرل ايدؾاع املدْٞ، ٚاملتابع١ ٚاإلغساف ع٢ً َػسٚعات ايطسم ٚاؾطٛز ٚاألْؿام 

 .تابع١ داٖصٜتٗا املطتُس٠ ٚاـدَات املتٛؾس٠ عًٝٗااييت ْؿرتٗا ايٛشاز٠ َٚ

ٚسح ؾسٜل ايٛشاز٠ ع٢ً برٍ اؾٗد ٚايعٌُ بأقؿ٢ طاق١ يف ٖرٙ امل١ُٗ اييت ؾٝٗا غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ طًبًا ملسقا٠ اهلل ضبشاْ٘ 

عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، ٚزلٛ ٚيٞ عٗدٙ  ٚتعاىل ٚأدا٤ً ألَا١ْ ايعٌُ ثِ اضتذاب١ يتٛدٝٗات ٚسسف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ

يهاؾ١ ايكطاعات ايعا١ًَ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿسّ ٚايعٌُ بهٌ أَا١ْ ٚإخالف  -سؿعِٗ اهلل-األَني، ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

ع٢ً زاستِٗ ٚأَِٓٗ ٚضالَتِٗ ٚمبا ميهِٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚاط٦ُٓإ، ٚاضتػعاز ٖرا ايػسف ٚاملطؤٚي١ٝ 

 .يععُٝني اييت اختـ اهلل بٗا أٌٖ ٖرٙ ايبالد ٚهلل اؿُدا
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 كشبفخ انًذٌُخ ٌجزنٌٕ خٕٓداً إَسبٍَخ نخذيخ ضٍٕف انشحًٍ

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

اْطًكت أعُاٍ املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ     

املٓٛز٠ ٚايرٟ تػسف ع٢ً تٓؿٝرٙ مجع١ٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ 

ٚانب االْطالق١ إعداد ٚتأٌٖٝ َكس َعطهس اـد١َ ايطعٛد١ٜ، ٚ

ايعا١َ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚددٚي١ بساَر ايتأٌٖٝ ٚدٚزات ايتدزٜب 

 .يًُػازنني يف املعطهس َٔ قاد٠ ٚدٛاي١ ٚنػاؾ١

َٔ داْب٘، أند ْاؾس بٔ عبداهلل ايعبدايهسِٜ َدٜس عاّ ايتعًِٝ 

دٛاي١ ع٢ً مجٝع املػازنني يف املعطهس ايهػؿٞ َٔ قاد٠ ٚ

ٚنػاؾ١ أ١ُٖٝ تكدِٜ أؾكٌ اـدَات ايتطٛع١ٝ يكٝٛف 

ايسمحٔ، الؾتًا إىل إٔ املعطهس ٚايرٟ ٜطتُس ست٢ 

ٙ د١ٗ َطاْد٠ تعٌُ ؼت َع١ً ؾ١ٓ اؿر اييت ٜسأضٗا ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَرل 30/12/1436

ٓطك١. ٚأقاف أْ٘ ٚمبتابع١ ٚشٜس ايتعًِٝ ز٥ٝظ مجع١ٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ د. عصاّ بٔ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر بامل

عبداهلل ايدخٌٝ تػازى ايهػاؾ١ يف تكدِٜ خدَاتٗا ايتطٛع١ٝ يف َٛاقع اـد١َ َع عدد َٔ اؾٗات املع١ٝٓ غد١َ اؿذاز مبٓطك١ 

ٝٛف ايسمحٔ، ٚإظٗاز ايؿٛز٠ املػسؾ١ ألبٓا٤ ٖرا ايٛطٔ املعطا٤، ٚتأنٝد املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاييت تٗدف اؾُع١ٝ َٔ خالشلا إىل خد١َ ق

زٚح ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚاالْتُا٤ ايٛطين يد٣ ايعاًَني يف املعطهس ايهػؿٞ ٚؾل زؤ١ٜ أضاضٗا اإلخالف ٚزلتٗا اإلتكإ َٚٓٗذٗا ايذلب١ٝ. 

ٖص١ٜ املعطهس ايهػؿٞ ٚتأًٖٝ٘ يٝهٕٛ َٓطًكا إىل ذيو، أند قُد بٔ ضبٌٝ اؾٗين قا٥د املعطهس، انتُاٍ االضتعداد ٚدا

يًددَات اؾ١ًًٝ اييت ٜكدَٗا اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ. ٚأقاف إٔ فاالت اـد١َ املكد١َ َٔ 

ط١ باملطذد ايٓبٟٛ، ايهػاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ َتعدد٠ إذ ٜكّٛ ايهػاؾ١ بدا١ٜ مبٗاّ املطح ٚمجع املعًَٛات ٚؼدٜجٗا يًُٓاطل احملٝ

نُا ٚتأخر ايهػاؾ١ ع٢ً عاتكٗا َطؤٚي١ٝ إزغاد اؿذاز ايتا٥ٗني ٚإٜؿاشلِ إىل َكسات ضهِٓٗ بأَإ َٔ خالٍ َسانص اإلزغاد 

اـاؾ١ بٗا ٚاييت تٓتػس يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ، ٚايتعإٚ َع إداز٠ ايتٛع١ٝ يف تٛشٜع ايهتٝبات اإلزغاد١ٜ، 

و ٜٓتػس عدد َٔ ايهػاؾ١ يتكدِٜ ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ يًشذاز املطٓني ٚإٜؿاشلِ ْٚكًِٗ بعسبات ايكٛيـ ٚايٝد١ٜٚ، نُا ٜػازنٕٛ نري

َع ؾسع ٚشاز٠ ايؿش١ يف عدد َٔ املطتػؿٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ؾكال عٔ تعإٚ اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ 

 .ع١ٝ اإلْطا١ْٝ اؾ١ًًَٝٚػازنتِٗ يف عدد َٔ اـدَات ايتطٛ

  



 

 
 

17 

 

 استعشاض انخطظ األيٍُخ ٔانًشٔسٌخ نًٕسى انحح

 

 ّ 22:12:42    29/08/2015( املهس١َ َه١) ايربٝاْٞ عبداهلل

 

تعكد قٝاد٠ قٛات أَٔ اؿر شلرا ايعاّ ادتُاعا الضتعساض ناؾ١ 

خططٗا األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ يف َه١ 

 .ثٓنياملهس١َ غدا اال

إٔ َدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز ضرلأع االدتُاع ايرٟ ٜكِ قا٥د قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبدايعصٜص « عهاظ»ٚعًُت 

بٔ عجُإ ايؿٛيٞ َٚطاعدٟ قا٥د قٛات أَٔ اؿر ألَٔ ايطسم ٚقا٥د َسنص ايكٝاد٠ ٚايطٝطس٠ َٚطاعد قا٥د قٛات أَٔ اؿر يػؤٕٚ 

ر ٚايعُس٠ ٚقا٥د قٛات ايطٛازئ اـاؾ١ ٚايكٝادات األ١َٝٓ املػازن١ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، ٚاضتعساض أبسش املسٚز ٚقا٥د قٛات اؿ

 .َالَح اـطط األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ؿر ٖرا ايعاّ

املس١ٜٚ ؿر ٖرا  ٚأٚقح َطاعد قا٥د قٛات أَٔ اؿر يػؤٕٚ املسٚز ايًٛا٤ عبداهلل ايصٖساْٞ أْ٘ ضٝتِ اضتعساض أبسش َالَح اـط١

ايعاّ، َػرلا إىل إٔ ٖٓاى تػرلا نبرلا يف اـط١ عٔ األعٛاّ ايطابك١، سٝح ضتػٗد تاليف ايهجرل َٔ ايطًبٝات، الؾتا إٔ قٝاد٠ املسٚز 

بدأت بتٓؿٝر خططٗا َبهسا، َبٝٓا اضتشداخ ايعدٜد َٔ ايٓكاط املسٚز١ٜ ملٓع املسنبات َٔ ايدخٍٛ يًُػاعس املكدض١ إقاؾ١ إىل 

املسانص املٛدٛد٠ عٓد َداخٌ َه١ املهس١َ، َػرلا إىل أْ٘ مت ت١٦ٝٗ َٛاقـ ايطٝازات ٚاملٛدٛد٠ عٓد َداخٌ َه١ املهس١َ; 

اضتعدادا الضتكباٍ ضٝازات اؿذاز يف تًو املٛاقـ خالٍ ؾذل٠ اؿر، َؿٝدا إٔ خط١ املسٚز ضٛف تعٌُ ع٢ً تطٌٗٝ ٚتطسٜع اؿسن١ 

دا إٔ أؾساد املسٚز قد مت تدزٜبِٗ ايتدزٜب ايهايف يٝهْٛٛا َطتعدٜٔ ع٢ً ايتعاٌَ َع مجٝع اؿاالت املسٚز١ٜ أثٓا٤ َٛضِ اؿر، َؤن

 .أثٓا٤ اؿر
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 أثٕاة نتسٍٓم حشكخ انحدٍح ثبنحشو انًكً 012فتح 

 

 ّ 22:12:42    29/08/2015( املهس١َ َه١) اؿُٝدٟ خايد

 

َٔ  املسس١ً ايجايج١»تكسز ؾتح أبٛاب َٓطك١ املًو عبدايعصٜص 

مبا ؾٝٗا « َػسٚع زؾع ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يؿشٔ املطاف

باب املًو عبدايعصٜص خالٍ َٛضِ اؿر املكبٌ، َا ٜسؾع عدد 

أبٛاب; تٝطرلا ع٢ً اؿذاز ٚاملؿًني  210األبٛاب إىل 

 .باملطذد اؿساّ

ٚأٚقح َدٜس إداز٠ األبٛاب يف املطذد اؿساّ عبداهلل بٔ َٗٓا ايطُٝح إٔ األبٛاب مت ت٦ٝٗتٗا يتٓعِٝ دخٍٛ ٚخسٚز اؿذاز خالٍ َٛضِ 

اؿر، َػرلا إىل إٔ ٖٓاى َٛظؿني َٚٛظؿات ٜعًُٕٛ ع٢ً ٖرٙ األبٛاب ع٢ً َداز ايطاع١ َٔ املؤًٖني عًُٝا ٚعًُٝا يتكدِٜ أزق٢ 

ضٝتِ ع٢ً  210ذد اؿساّ، نُا مت ؽؿٝـ أبٛاب يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١، َكٝؿا إٔ ؾتح األبٛاب ايـ اـدَات يكاؾدٟ املط

َسسًتني األٚىل يف ايعػسٜٔ َٔ ايػٗس اؿايٞ ٚذيو بؿتح دص٤ َٔ أبٛاب املطذد اؿساّ امل١٦ٝٗ ٚاييت يٝظ عًٝٗا َالسعات، ع٢ً إٔ 

َػازٜع املطذد اؿساّ; اضتعدادا يًُٛضِ اؿر، ٚاألبٛاب ٖٞ تًو اييت تكع داخٌ  تؿتتح باقٞ األبٛاب نُسس١ً ثا١ْٝ َع إٜكاف عذ١ً

َػسٚع زؾع ايطاق١ االضتعاب١ٝ يؿشٔ املطاف، ٚقُٔ ْطام َٓطك١ املًو عبدايعصٜص ٖٚٞ َٓطك١ املسس١ً ايجايج١ َٔ َػسٚع زؾع ايطاق١ 

ٗا باب املًو عبدايعصٜص ايرٟ ٜعتدل َٔ األبٛاب ايس٥ٝط١ٝ يًُطذد االضتعاب١ٝ يؿشٔ املطاف َٔ ايؿؿا إىل باب املًو عبدايعصٜص مبا ؾٝ

 .اؿساّ

ٚأغاز ايطُٝح إىل إٔ َٓطٛبٞ اإلداز٠ ٜطُٕٗٛ يف ؼكٝل اْطٝاب١ٝ اؿسن١، ٚميٓعٕٛ نٌ َا َٔ غأْ٘ َكاٜك١ املؿًني ٚاملعتُسٜٔ َٔ 

 .ؿساّأطع١ُ، َٚػسٚبات، أٚ َؿسٚغات، ٚسكا٥ب نبرل٠ ٚغرلٖا َٔ إدخاشلا املطذد ا
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 حبفهخ خذٌذح نُقم انحدبج 700

 

    29/08/2015( املهس١َ َه١) ايدٖاع عبداهلل

22:12:42 ّ 

 

ساؾ١ً  701اضتًُت ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات 

ددٜد٠ يٓكٌ اؿذاز ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ. 

األَني ايعاّ يًٓكاب١ « عهاظ»ٚأٚقح يـ 

ٚاملتشدخ ايسزلٞ َسٚإ بٔ زغاد شبٝدٟ إٔ ٖرٙ 

غسن١ ساؾالت سدٜج١ ٚفٗص٠ بدٚزات َٝاٙ ٚٚضا٥ٌ  21، ٚاييت أَٓتٗا ايػسنات ايعا١ًَ خالٍ َٛضِ اؿر ٚايبايؼ عددٖا اؿاؾالت

ًَٕٝٛ زٜاٍ، َػرلا إىل إٔ عدد اؿاؾالت اييت ضتكٌ اؿذاز خالٍ أدا٤ غعرل٠  280ضال١َ ٚأَٔ سدٜج١، ٚقد بًػت تهًؿتٗا اإلمجاي١ٝ 

 .ساؾ١ً 17800اؿر تؿٌ إىل 

اف قا٥ال: إٕ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز ٜكـ ؾباح ايّٝٛ ع٢ً االضتعدادات ٚاـطط ايتػػ١ًٝٝ اييت أعدتٗا ايٓكاب١ ٚأق

ٚايػسنات يكُإ تٛؾرل ايٓكٌ اآلَٔ يكٝٛف بٝت اهلل اؿساّ. َػرلا إىل إٔ ٚشٜس اؿر ٚد٘ بإعداد اضتبٝإ يكٝاع َد٣ زقا اؿذاز 

 .ه١ ٚست٢ َػادزتٗا ملعسؾ١ إجيابٝات ايٓكٌ ٚضًبٝاتَ٘ٓر ٚؾٛشلِ إىل املًُ

ٚأبإ إٔ ايدنتٛز اؿذاز ٚد٘ بتٛؾرل َٝاٙ ايػسب ايبازد٠ يف مجٝع اؿاؾالت ٚع٢ً َداز ايطاع١ خالٍ املٛضِ َع االٖتُاّ بايتهٝٝـ 

 .ٚؾٝا١ْ اؿاؾالت ْٚعاؾتٗا، َػرلا إىل ٚدٛد ؾسم تكّٛ بتعكِٝ اؿاؾالت ٚزغٗا بعد نٌ زس١ً

  



 

 
 

21 

 

 :أيبَخ انعبصًخ انًقذسخ

 أنفب ٌُفزٌٔ خطخ انحح 23

 

( املهس١َ َه١) ايطٜٛسقٞ أغٛام خكرل، إبساِٖٝ

29/08/2015    22:12:42 ّ 

 

تٓؿر أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ خططٗا ايتػػ١ًٝٝ 

ٚبساَر عًُٗا اـاؾ١ بأعُاٍ َٛضِ سر عاّ 

ٖـ، بعد إٔ اْتٗت األَا١ْ َٔ إعداد 1436

ْاتٗا اآلي١ٝ َٚعداتٗا نٛادزٖا ايبػس١ٜ ٚإَها

 .ٚناؾ١ ايذلتٝبات ايهؿ١ًٝ بٓذاح أدا٤ اـط١ خالٍ املٛضِ

ٚبني أَني ايعاؾ١ُ املكدض١ ايدنتٛز أضا١َ بٔ ؾكٌ ايباز أْ٘ مت األخر يف االعتباز ْتا٥ر ايكطاعات ايعا١ًَ يف املٛضِ املاقٞ 

ايطسع١ يف اإللاش ٚتاليف ايطًبٝات ٚمبا ٜتال٤ّ َع ظسٚف املٛضِ ٚاالضتؿاد٠ َٓٗا مبا ٜكُٔ تطبٝل أقؿ٢ دزدات املس١ْٚ يف ايتٓؿٝر ٚ

اييت ال تكبٌ ايتأدٌٝ، ٚمت سػد ناؾ١ ايطاقات ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ ٚدعِ ؾسم األَا١ْ بؿسم َطاْد٠ َٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ 

شٝني املؤقتني َٔ طالب اؾاَعات ٚاملعاٖد ايؿش١ٝ، ٚايبًدٜات ٚاألَٔ ايعاّ ٚاجملاٖدٜٔ ٚايهػاؾ١ إقاؾ١ إىل عدد َٔ املساقبني ايؿ

نُا مت ػٗٝص املعدات ٚاآليٝات ٚتطدرل ناؾ١ اإلَهاْات ايالش١َ يتكدِٜ أع٢ً َطتٜٛات يف اـدَات ايبًد١ٜ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ 

 .ضتؿاد٠ َٓٗا خالٍ َٛضِ اؿرَع األخر يف االعتباز مجٝع املػازٜع اؾدٜد٠ اييت تٓؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ يال

ٚقاٍ ايباز: إٕ ذيو ٜأتٞ بتٛدٝٗات نسمي١ َٔ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل 

ٝؿٌ قُد بٔ ْاٜـ ٚيٞ ايعٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا، ٚمبتابع١ ٚتٛدٝٗات ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد ايؿ

َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ، سٝح ٖٝأت األَا١ْ ناؾ١ طاقاتٗا ايبػس١ٜ 

 .( غدؿا يتٓؿٝر اـط١ اييت تػٌُ مجٝع اجملاالت23050ٚاملاد١ٜ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ، ٚمت ػٓٝد )
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 :خطخ يتكبيهخ نضجظ انًتسههٍٍ.. انهٕاء انخهٍٕي

 سدٍ ٔانغشايخ نُبقهً انحدبج ثال تصبسٌحان

 

    29/08/2015( املهس١َ َه١) ايربٝاْٞ عبداهلل

22:12:42 ّ 

 

نػـ َطاعد َدٜس األَٔ ايعاّ ألَٔ اؿر ٚايعُس٠ 

ايًٛا٤ ايدنتٛز ضعٛد بٔ عبداهلل اـًٟٝٛ إٔ ٖٓاى 

تعًُٝات ؾدزت إىل َدٜسٜات غسط املٓاطل ٚقطاعات األَٔ ايعاّ بتهجٝـ املتابع١ املٝدا١ْٝ يعًُٝات تٓكٌ سذاز ايداخٌ َٔ ناؾ١ 

ملهاتب اي١ُٖٝٛ ٚاؿُالت غرل املؿسح شلا ٚايطُاضس٠ املتٛاددٜٔ داخٌ املدٕ َٔ املٓاطل ٚاحملاؾعات باملًُه١ ٚاؿًٝٛي١ دٕٚ قٝاّ ا

 .ايتشاٌٜ ٚممازض١ أعُاشلِ املػب١ٖٛ ٚاملدايؿ١ يًٓعاّ

ٚقاٍ ايًٛا٤ اـًٟٝٛ: إٕ ذيو ٜأتٞ يف ظٌ اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني، َٚتابع١ ٚتٛدٝ٘ دا٥ِ َٔ ؾاسب ايطُٛ 

َرل قُد بٔ ْاٜـ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا، ٚبإغساف َباغس َٔ َدٜس املًهٞ األ

 .األَٔ ايعاّ، ٚتكدِٜ أزق٢ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ ايكادَني َٔ داخٌ ٚخازز املًُه١، ٚتطٌٗٝ أدا٤ ْطهِٗ بٝطس ٚأَٔ ٚطُأ١ْٓٝ

ٚؾسع١ٝ باملدٕ ٚاحملاؾعات ٚإقا١َ ْكاط تؿتٝؼ َؿاد١٦ َٚٓع١ُ ع٢ً كازز ايطسم املؤد١ٜ إىل  ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾكد غهًت ؾإ ز٥ٝط١ٝ

َه١ املهس١َ، نُا أعدت خطط أ١َٝٓ َتها١ًَ يكبط عًُٝات ْكٌ اؿذاز ٚقبط املدايؿني ٚاملتطًًني ؾ١ٗ االختؿاف إلٜكاع 

أَا َا خيـ املتطًًٕٛ ؾٝتِ قبطِٗ إلٜكاع أقؿ٢ ايعكٛبات ايعكٛبات ايٓعا١َٝ اييت تؿٌ إىل ايطذٔ َع عدّ سلٛشلِ بأٟ عؿٛ، 

 .ايٓعا١َٝ عكِٗ َٚؿادز٠ َسنبات ايٓاقًني

ٚأٖاب ايًٛا٤ اـًٟٝٛ باملٛاطٓني ٚاملكُٝني ايساغبني يف أدا٤ ؾسٜك١ اؿر ايتأند َٔ ْعا١َٝ محالت اؿر اييت ٜسغبٕٛ ايتعاقد َعٗا 

ْٚٞ ٚإبالؽ َسانص ايػسط عٔ أٟ مح١ً ٜػتبٕٗٛ بٗا يٝتِ ايتشكل ٚايتأند َٔ ْعاَٝتٗا عٔ طسٜل َٛقع ٚشاز٠ اؿر ٚايتطذٌٝ اإليهذل

 .ٚإٔ ع٢ً مجٝع املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايتكٝد بأْع١ُ ايدٚي١ ٚال ٜكعٕٛ أْؿطِٗ ؼت طا١ً٥ ايٓعاّ
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 تكهٍف خبْضٌخ انًشبعش نأليطبس

 فشق نًٕاخٓخ انسٍٕل ثبنًشبعش

 ّ 22:12:42    92/08/2015( املهس١َ َه١) ايطٜٛسقٞ أغٛام 

 

نػـ َطؤٍٚ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ بأَا١ْ ايعاؾ١ُ 

املكدض١ أضا١َ شٜتْٛٞ إٔ األَا١ْ أعدت خط١ ملٛاد١ٗ األَطاز 

ٚايطٍٝٛ باملػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ، َبٝٓا 

إٔ ٖٓاى عددا َٔ ايؿسم املٝدا١ْٝ اييت دٗصتٗا األَا١ْ ملٛاد١ٗ 

ضاع١  24ايطاز١٥ خالٍ املٛضِ، ٚنٌ ؾسٜل َٔ ٖرٙ ايؿسم َهٕٛ َٔ عُاي١ َٚعدات، ٚضتهٕٛ ٖرٙ ايؿسم داٖص٠ ع٢ً َداز اؿاالت 

خالٍ ؾذل٠ املٛضِ، باإلقاؾ١ إىل ٚدٛد ايعدٜد َٔ ايؿسم امله١ْٛ َٔ ايؿٓٝني ٚاملٗٓدضني يًكٝاّ بتؿكد عٓاؾس غبهات تؿسٜـ ايطٍٝٛ 

دٙ مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ٚتٓعٝؿٗا ٚايتأند َٔ داٖصٜتٗا ٚضالَتٗا بػهٌ َطتُس، ٚايعبازات ٚقٓٛات ايتؿسٜـ املٛدٛ

َٚتابع١ تػػٌٝ املساؾل ايبًد١ٜ املدتًؿ١ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ غبهات تؿسٜـ ايطٍٝٛ َٚتابع١ املكاٚيني املهًؿني 

 .اٍ ؾذل٠ املٛضِبتػػًٝٗا يكُإ تكدِٜ اـدَات ع٢ً َطت٣ٛ عاٍ أٚال بأٍٚ ٚطٛ
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 انضيبصيخ خبْضٌٔ نهًٕسى

 

 عبدايعصٜص ايسبٝعٞ )َه١ املهس١َ( 2015/08/29    22:12:42 ّ

 

 .ٜكـ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز اؿذاز، ايّٝٛ األسد، ع٢ً َػسٚع تعب١٦ َٝاٙ شَصّ َٚؿٓع ايتعب١٦ اآلي١ٝ

َٞ ايسزلٞ يًُهتب أَرل بٔ ؾٝؿٌ عبٝد، انتُاٍ ٚأند ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ مبهتب ايصَاش١َ املٛسد املتشدخ اإلعال

اضتعدادات املهتب بايذلسٝب ٚضكٝا سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف َسانص ايتٛدٝ٘ مبداخٌ َه١، ٚنريو انتُاٍ تٓؿٝر أعُاٍ َؿٓع 

عب١٦ عبٛات َا٤ شَصّ ٚت إْتاز خطٞ َٔ ٜٚتهٕٛ َسبع، َذل آالف 10ايتعب١٦ اآلي١ٝ ملٝاٙ شَصّ يف كطط ايٛضٝل ايرٟ أقِٝ ع٢ً َطاس١ 

 ايؿ١ٝٓ املٛاؾؿات أع٢ً ٚؾل َٚساؾل ٚخدَات ؽصٜٔ َٚٓطك١ خط، يهٌ ايطاع١ يف عب٠ٛ 2000 بـ تكدز إْتاد١ٝ بطاق١ يذلا 20ضع٘ 

 .ايطعٛد١ٜ اؾٝٛيٛد١ٝ املطاس١ ب١٦ٝٗ شَصّ أعاخ َسنص َٔ ٚاملعتُد٠

َه١ املهس١َ ٚؾل َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ األٜدٟ ايعا١ًَ ٚٚضا٥ٌ  ٚخيدّ املػسٚع ضكٝا سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٜٛٝا مبطانِٓٗ يف

 .ايتٛشٜع ٚايٓكٌ اؿدٜج١ باملهتب

  



 

 
 

24 

 

 أخٕاء انًشبعش انًقذسخ حبسح َسجٍب فً انحح

 

 ّ 22:12:43    29/08/2015( دد٠) داٚٚد قُد

 

 .١ٜٛ٦َ 38ـ  35، ٚضتذلاٚح دزدات اؿساز٠ ايعع٢ُ َا بني «ساز٠ ْطبٝا»َٔ املتٛقع إٔ تهٕٛ أدٛا٤ املػاعس املكدض١ خالٍ أٜاّ اؿر 

قُٛد غٓدٚز٠ )أخؿا٥ٞ ايعٛاٖس اؾ١ٜٛ يف إداز٠ ايتشايٌٝ ٚايتٛقعات بايس٥اض١ ايعا١َ يألزؾاد ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ(، إٔ « عهاظ»ٚأٚقح يـ 

َٛضِ اؿر ٜؿادف ْٗا١ٜ ايؿٝـ ٚدخٍٛ اـسٜـ، ٚبايتايٞ ٜتٛقع إٔ تٓدؿض دزدات اؿساز٠ مبعدالت ًَُٛض١ عٔ ٖرٙ األٜاّ اييت 

 .١ٜٛ٦َ 44تطذٌ 

ايطكظ ايّٝٛ، قاٍ: ضٝهٕٛ ايطكظ غدٜد اؿساز٠ خالٍ ؾذل٠ ايعٗرل٠ ع٢ً سلاٍ ٚغسم ٚٚضط املًُه١ َٚٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚعٔ 

َع ْػاط ايسٜاح ايططش١ٝ َجرل٠ يألتسب١ ٚايػباز، ٚتطتُس ؾسؾ١ األَطاز ايسعد١ٜ َؿشٛب١ بسٜاح ْػط١ َجرل٠ يألتسب١ ٚايػباز ؼد َٔ 

ٓاطل داشإ ٚعطرل ٚايباس١ َٚه١ املهس١َ )تؤثس ع٢ً األدصا٤ ايطاس١ًٝ( ٚمتتد ست٢ َستؿعات املد١ٜٓ املٓٛز٠ َد٣ ايسؤ١ٜ األؾك١ٝ ع٢ً َ

)ٚتهٕٛ َٔ َتٛضط١ إىل غصٜس٠ خاؾ١ ع٢ً َستؿعات َٓطك١ َه١ املهس١َ(، يف سني تهٕٛ ايطُا٤ غا١ُ٥ دص٥ٝا إىل غا١ُ٥ ع٢ً 

 .ؿشب بسٜاح ْػط١ ع٢ً َٓاطل سا٥ٌ ٚاؾٛف ٚاؿدٚد ايػُاي١َٝٓاطل سلاٍ ٚٚضط املًُه١ ٜٚتٛقع تهٕٛ ضشب زعد١ٜ ت

١ٜٛ٦َ، دد٠  ١ٜٛ٦َ45، ايدَاّ  ١ٜٛ٦َ46، ايسٜاض  ١ٜٛ٦َ45، املد١ٜٓ املٓٛز٠  44ٚاند إٔ دزدات اؿساز٠ ضتهٕٛ يف َه١ املهس١َ 

١ٜٛ٦َ،  ١ٜٛ٦َ46، اؾبٌٝ  ١ٜٛ٦َ44، ٜٓبع  ١ٜٛ٦َ38، ايكٓؿر٠  ١ٜٛ٦َ48، األسطا٤  ١ٜٛ٦َ41، تبٛى  ١ٜٛ٦َ43، سا٥ٌ  ١ٜٛ٦َ44، بسٜد٠  37

 .١ٜٛ٦َ 47سؿس ايباطٔ 
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 قبئذ قٕاد انحح ٌدتًع ثبنضجبط

 

 ّ 22:12:45    29/08/2015( تبٛى) ايعٓصٟ ْادز

 

عكد َدٜس ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ تبٛى َطاعد قا٥د قٛات اؿر يػؤٕٚ ايعًُٝات ايًٛا٤ َطتٛز بٔ عا٥ض اؿازثٞ ادتُاعا مبكس َدٜس١ٜ 

ٖـ سٝح متت َٓاقػ١ خط١ ايعٌُ اييت ضٛف تٓؿر يف َكس عًُِٗ باملػاعس 1436ٓطك١ بايكباط املػازنني مب١ُٗ اؿر شلرا ايعاّ امل

نُا اطًع ع٢ً تكازٜس بسْاَر ايتدزٜب يًكباط ٚاألؾساد املػازنني يف ١َُٗ اؿر ٚيف ْٗا١ٜ االدتُاع سح ايًٛا٤ َطتٛز اؾُٝع ببرٍ 

٢ ايٛد٘ ايرٟ ٜسقٞ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ثِ ٚال٠ األَس يٝتُهٔ اؿذاز َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ بٝطس ٚضال١َ، اؾٗد ـد١َ اؿذٝر عً

 .داعٝا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛؾل اؾُٝع
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 أٔل فٕج نحدبج تشكٍب ٌصم يكخ

 

 قُد ؾالت١ )َه١ املهس١َ( 2015/08/30    03:32:17 ف

 

ٝا. ٚنإ يف اضتكباشلِ ايكٓؿٌ ايعاّ ايذلنٞ ؾهس٠ اٚشز. ٚمت تكدِٜ َا٤ شَصّ ٚؾٌ اىل َه١ املهس١َ أَظ اٍٚ ؾٛز َٔ سذاز تسن

 .ٚاشلداٜا ايترناز١ٜ ٚتكدِٜ ايكٝاؾ١ شلِ يف َهإ إقاَتِٗ بايؿٓدم

ٚأٚقح املطٛف امحد اؿًيب أْ٘ مت نريو تكدِٜ األضاٚز ٚايبطاقات شلؤال٤ اؿذاز ٚتٛدِٝٗٗ يهٝؿ١ٝ ايٛؾٍٛ يًُطذد اؿساّ 

 .ٛقع ايطهٔٚايعٛد٠ مل
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 اَطالق أعًبل انًعسكش انكشفً نخذيخ انحدبج ثبنًذٌُخ انًُٕسح

 

 ف 03:32:18    30/08/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) عهاظ

 

ٖـ ايرٟ تػسف ع٢ً تٓؿٝرٙ مجع١ٝ 1436اْطًكت أعُاٍ املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ٚانب االْطالق١ إعداد، ٚتأٌٖٝ َكس َعطهس اـد١َ ايعا١َ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚددٚي١ بساَر ايتأٌٖٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚ

ٚدٚزات ايتدزٜب يًُػازنني يف املعطهس َٔ قاد٠ ٚدٛاي١ ٚنػاؾ١. َٔ داْب٘ أند َدٜس عاّ ايتعًِٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ املػسف 

طك١ ْاؾس بٔ عبداهلل ايعبدايهسِٜ، ع٢ً مجٝع املػازنني يف املعطهس ايهػؿٞ ايعاّ ع٢ً املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز باملٓ

ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ قاد٠ ٚدٛاي١ ٚنػاؾ١ بأ١ُٖٝ تكدِٜ أؾكٌ اـدَات ايتطٛع١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ، َٖٓٛا إىل إٔ 

ـ د١ٗ َطاْد٠ تعٌُ ؼت َع١ً ؾ١ٓ اؿر، اييت 30/12/1436ٖاملعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠، ايرٟ ٜطتُس ست٢ 

 .ٜسأضٗا ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَرل َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١
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 :أيبَخ انعبصًخ انًقذسخ

 أنف شخص نخطخ يٕسى انحح 02تدٍُذ 
 

 :ضاَٞ عًٞ -َه١ املهس١َ 

 

أعدت أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ خط١ َتها١ًَ يتكدِٜ 

َٛضِ سر ٖرا  أؾكٌ ٚأزق٢ اـدَات ايبًد١ٜ خالٍ

ٖـ تسنص ع٢ً تدعِٝ نٛادزٖا ايبػس١ٜ 1436ايعاّ 

ٚإَهاْٝاتٗا َٚعداتٗا اآلي١ٝ. ٚبَّٔ َعاىل أَني ايعاؾ١ُ 

املكدض١ ايدنتٛز أضا١َ بٔ ؾكٌ ايباز إْ٘ مت سػد 

ات ٚاألَٔ ايعاّ ٚاجملاٖدٜٔ ناؾ١ ايطاقات ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ ٚدعِ ؾسم األَا١ْ بؿسم َطاْد٠ َٔ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ ٚايبًدٜ

ٚايهػاؾ١ إقاؾ١ إىل عدد َٔ املساقبني ايؿشٝني املؤقتني َٔ طالب اؾاَعات ٚاملعاٖد ايؿش١ٝ إىل داْب ػٗٝص املعدات ٚاآليٝات 

غدؿًا ( 23050ٚتطدرل ناؾ١ اإلَهاْٝات ايالش١َ يتكدِٜ أع٢ً َطتٜٛات اـدَات ايبًد١ٜ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ خالٍ ػٓٝد )

ضاع١ يف املٓاطل املصدمح١  24ٚبَّٔ َعايٝ٘ إٔ ايعٌُ يف فاٍ ايٓعاؾ١ ضٝهٕٛ ع٢ً َداز  .يتٓؿٝر اـط١ اييت تػٌُ مجٝع اجملاالت

( عاٌَ ْعاؾ١ َِٓٗ 13000ٚذيو بٓعاّ ايٛزدٜات املتداخ١ً، نُا متت شٜاد٠ أعداد ايعُاي١، سٝح ضٝتِ االضتؿاد٠ َٔ َا ٜصٜد ع٢ً )

( َٔ املعدات املتٓٛع١ يف األغهاٍ 2000( يف املػاعس املكدض١ َدعُني بأنجس َٔ )6000يف َه١ املهس١َ ٚ)( 7000سٛايٞ )

( َعد٠َّ يف املػاعس املكدض١ ؾكط، نُا مت ؽؿٝـ ؾسم َسنص١ٜ ملٛاد١ٗ أٟ ساالت طٛازئ ناألَطاز 500ٚاالسذاّ، َٓٗا سٛايٞ )

ٖـ 1436-11-22ؿاد١ الؾتًا إٔ ايعٌُ أٚقات ايرز٠ٚ ايرٟ تبدأ َٔ ّٜٛ األسد أٚ يدعِ أٟ َٓطك١ عٓد ا -ال زلح اهلل-أٚ اؿسا٥ل 

ع٢ً َداز ايطاع١ ٚضتتِ االضتعا١ْ مبساقبني َٚػسؾني إقاؾٝني يف تًو ايؿذل٠ َدعُني باملعدات ايالش١َ َجٌ ايػؿاطات ٚاملهاْظ 

ٚأؾاد ايدنتٛز ايباز أْ٘ ضٝتِ ؽصٜٔ ايٓؿاٜات املؤقت بعد  .اآلي١ٝ يتذُٝع ايٓؿاٜات َٔ اؾطس ٚايبٛبهات ٚايكالبات ٚايػٝٛالت ٚغرلٖا

نبطٗا مبػعس ٢َٓ ملٛاد١ٗ ؾعٛب١ سسن١ املعدات ٚاالضتؿاد٠ َٔ ايؿٓادٜل ايكاغط١ ٚاملداشٕ األزق١ٝ بأقؿ٢ دزد١ سٝح ٖٝأت 

كصٕ أزقٞ تطتٛعب يف فًُٗا ( 131( ؾٓدٚم نٗسبا٥ٞ قاغط َٓٗا َا ٜعٌُ بايطاق١ ايػُط١ٝ باإلقاؾ١ إىل )1100األَا١ْ سٛايٞ )

يذلًا ٚتٛشٜعٗا يف َٓاطل املػاعس  240( سا١ٜٚ ؾػرلٙ َكاع4000( طٔ َٔ ايٓؿاٜات، نُا ضٝتِ تٛؾرل أنجس َٔ )14000أنجس َٔ )

١٦ٝ ٚأقاف: إْ٘ يف فاٍ ؾش١ ايب .املكدض١ ٚعدد نبرل َٔ ايدزادات ٚايعسبات ؾدٜك١ ايب١٦ٝ ٚض١ًٗ االضتدداّ يف املٓاطل املصدمح١

َٚساقب١ األضٛام ٚقالت بٝع املٛاد ايػرا١ٝ٥ ؾكد تكُٓت اـط١ تهجٝـ األعُاٍ يف ٖرا اجملاٍ، سٝح ٜٛدد يف َه١ املهس١َ أنجس 

( يف املػاعس املكدض١ بني قالت َؤقت١ َٚباضط َٛزل١ٝ 643( قٌ َٛزلٞ ٖٚٓاى )2229( قٌ ػازٟ ٚغرا٥ٞ ٚ)33000َٔ )

( نسضٞ، ٚتتِ َتابع١ مجٝع ٖرٙ األَانٔ ٚايتأند َٔ 1100ع اؿالق١ مبػعس ٢َٓ ايبايؼ عددٖا )ٚكابص ٚغرلٖا إقاؾ١ إىل َٛاق

 اضتٝؿا٤ االغذلاطات ايؿش١ٝ َٚؿادز٠ املٛاد ايتايؿ١ ٚإدسا٤ ايتشايٌٝ املددل١ٜ ؾُٝع ايعٝٓات َٔ املٛاد ايػرا١ٝ٥ باإلقاؾ١ إىل تٓعِٝ

ؾ١ٓ ايػؼ ايتذازٟ ٚؾ١ٓ َساقب١ األضعاز ٚؾ١ٓ َٓع ايبٝع ايعػٛا٥ٞ ٚؾ١ٓ  أعُاٍ ايًذإ املػازن١ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ َجٌ

ٚقاٍ: تكُٓت اـط١ أٜكًا َتابع١ تػػٌٝ املساؾل ايبًد١ٜ املدتًؿ١ يف َه١ املهس١َ  .َهاؾش١ ايباع١ اؾا٥ًني ٚغرلٖا َٔ ايًذإ

٤ عًُٝات ؾٝا١ْ ايػٛازع ٚغبهات تؿسٜـ ايطٍٝٛ ٚاملػاعس املكدض١ ٚغبهات ايطسم ٚاألْؿام ٚاؾطٛز ٚغبهات اإلْاز٠ ٚإدسا

َٚتابع١ املكاٚيني املهًؿني بتػػًٝٗا يكُإ تكدِٜ اـدَات ع٢ً َطت٣ٛ عايٞ أٚاًل بأٍٚ ٚطٛاٍ ؾذل٠ املٛضِ، باإلقاؾ١ إىل ؾٝا١ْ 
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١ يًُطاخل تتكُٔ تٓعِٝ َساقب١ ( دٚز٠.. َػرلًا إىل أْ٘ مت إعداد خط١ َتها42ًَٚتػػٌٝ دٚزات املٝاٙ مبه١ املهس١َ ٚايبايؼ عددٖا )

( َسنص يًُساقب١ يف أَانٔ كتًؿ١ ٚضٝتِ 57دخٍٛ املاغ١ٝ ٚعدّ تطسبٗا إىل املػاعس املكدض١ بطسم غرل ْعا١َٝ، سٝح مت ٚقع )

از.. تهجٝـ اؾٛالت املٝدا١ْٝ ٚايسقاب١ ايبٝطس١ٜ يًهػـ عٔ أٟ ساالت ٚبا١ٝ٥ بني اؿٝٛاْات ٚيكُإ ضال١َ ايًشّٛ املكد١َ يًشذ

نُا ٜتِ اإلغساف ع٢ً ٚسدات ايربح باملػاعس املكدض١ َٚتابع١ املكاٍٚ يف ع١ًُٝ ؾٝاْتٗا ٚتٓعٝؿٗا ٚتبًؼ ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يتًو 

ٚأقح إٔ اـط١ سلًت أٜكًا ع١ًُٝ دعِ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ يف فاالت ايٓعاؾ١ ٚؾش١  .( زأع َٔ املٛاغ500.000ٞايٛسدات َا ٜكازب )

( َسنصًا يًددَات باملػاعس 27ع١ األضٛام ٚاحملالت ايتذاز١ٜ يكُإ اضتُساز١ٜ ايعٌُ ع٢ً أنٌُ ٚد٘، نُا مت إْػا٤ )ايب١٦ٝ َٚتاب

املكدض١ يتكّٛ بأدا٤ األعُاٍ ٚاـدَات املدتًؿ١ عٔ قسب ٚمت دعِ تًو املسانص بهٌ َا ؼتاد٘ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاملعدات إقاؾ١ إىل 

ُطاْد٠ َصٚد٠ باألؾساد ٚاملعدات ملٛاد١ٗ اؿاالت ايطاز١٥ ناؿسا٥ل ٚاالْٗٝازات ٚاألَطاز ٚذيو ؽؿٝـ ٚسد٠ يًطٛازئ ٚؾسم يً

 .بايتٓطٝل َع ناؾ١ اؾٗات ذات ايعالق١ َٔ خالٍ قباط االتؿاٍ باألَا١ْ
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 ٔصٌش انحح ٌتفقذ انُقبثخ انعبيخ نهسٍبساد.. انٍٕو
 

 :احملًٝات -اؾصٜس٠ 

 

ب١ ٜكّٛ َعايٞ ٚشٜس اؿر د.بٓدز اؿذاز ايّٝٛ األسد بصٜاز٠ تؿكد١ٜ يًٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚضٝعكد َعايٝ٘ ادتُاًعا َع ز٥ٝظ عاّ ايٓكا

املهًـ ايًٛا٤ ّ. أمحد بٔ عبداهلل زلبا٠ٚ ٚاجملًظ االضتػازٟ ـدَات ايٓكٌ ٚاملهٕٛ َٔ بعض َالى ايػسنات ٚعكٛز َدٜسٟ 

( غسن١ ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً أعُاٍ َٚٗاّ ايٓكاب١ املٓٛط١ بٗا ٚاملطتذدات يف ْكٌ 21ؿذاز ٚايبايؼ عددٖا )عُّٛ غسنات ْكٌ ا

 .اؿذاز

ٖـ ٚنريو 1436نُا ضٝطًع َعايٝ٘ ع٢ً اـطط ايتػػ١ًٝٝ اييت أعدتٗا ايٓكاب١ ٚغسنات ْكٌ اؿذاز ٚاالضتعدادات ملٛضِ سر 

 .َٔ َٚٝطس ؿذاز بٝت اهلل اؿسآَّاقػ١ تطٜٛس أعُاٍ ْكٌ اؿذاز يتٛؾرل ْكٌ أ

( ضبع١ عػس أيًؿا 17800ٖـ بًؼ )1436ددٜس بايرنس إٔ أضطٍٛ ساؾالت غسنات ْكٌ اؿذاز ٚاملعد٠ يٓكٌ قٝٛف ايسمحٔ ملٛضِ سر 

زق٢ اؿذاز  ٚمثامنا١٥ ساؾ١ً ٚقد ؾدز تٛدٝ٘ َعايٞ ٚشٜس اؿر د. بٓدز اؿذاز يًٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات يًكٝاّ مبػسٚع اضتبٝإ قٝاع

ـدَات ايٓكٌ َٓر ٚؾٛي٘ أزض املًُه١ إىل َػادزت٘ ٚذيو يتشطني خد١َ ايٓكٌ ٚمت إعداد ؾسٜل عٌُ َدزب َٔ ايٓكاب١ ايعا١َ 

يًطٝازات بإغساف َباغس َٔ ٚشاز٠ اؿر ٚٚناي١ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس ٚؾسح األَني ايعاّ شل١٦ٝ ايٓكاب١ املتشدخ ايسزلٞ َسٚإ شبٝدٟ 

( ساؾ١ً سدٜج١ ٚفٗص٠ بدٚزات َٝاٙ ٚٚضا٥ٌ ضال١َ بًػت 701سنات ْكٌ اؿذاز يكٝٛف ايسمحٔ يف ٖرا املٛضِ )أْ٘ قد أَٓت غ

( زٜاٍ نُا ؾدز تٛدٝ٘ َعايٞ ٚشٜس اؿر باالضتُساز بتٛؾرل املٝاٙ ايبازد٠ ايؿش١ٝ يف اؿاؾالت 280.000.000تهًؿتٗا َا ٜكازب )

 .ر ست٢ ٚؾٛشلِ ٚدٗتِٗ ٚاالٖتُاّ بهؿا٠٤ ايتهٝٝـ يف اؿاؾالت ٚؾٝاْتٗايكٝٛف ايسمحٔ َٓر اْطالم ايسس١ً يف طسم اؿ
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خالل نقبئّ ثبنًسؤٔنٍٍ عٍ شؤٌٔ انحح .. سئٍس يدًٕعخ انجُك اإلساليً نهتًٍُخ ٌعهٍ أٌ قًٍخ 

( سٌبال سعٕدٌب574انسُذ انٕاحذ نًٕسى حح ْزا انعبو ًْ )  

 

 صغانس عبد ايعصٜ –دد٠ 

 

١ يتٓؿٝر َػسٚع املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف إطاز االضتعدادات اؾازٜ

ّ(، ايتك٢ 2015ٖـ)1436يإلؾاد٠ َٔ اشلدٟ ٚاألقاسٞ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

َعايٞ ايدنتٛز أسـُد قُـد عًٞ، ز٥ٝظ فُٛع١ ايبٓو اإلضـالَٞ 

يًتُٓٝـ١ يف َكس ايبٓو ظد٠ باملطؤٚيني عٔ غؤٕٚ اؿر يف ايطؿازات 

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، إلطالعِٗ ع٢ً األٖداف ايطا١َٝ شلرا املػسٚع اإلضالَٞ ايهبرل ، ايرٟ أنٌُ عاَ٘  ٚايكٓؿًٝات املعتُد٠ باملًُه١

ايسابع ٚايجالثني بٓذاح تاّ بؿكٌ اهلل تعاىل ثِ بؿكٌ ايدعِ ايطدٞ ٚاملتٛاؾٌ ايرٟ حيع٢ ب٘ املػسٚع َٔ يدٕ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

 .املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚٚيٞ عٗدٙ األَني ، ٚسه١َٛ -حيؿع٘ اهلل –

ٚأيك٢ ز٥ٝظ فُٛع١ ايبٓو بٗرٙ املٓاضب١ ، ن١ًُ أغاز ؾٝٗا إىل األٖداف ايٓب١ًٝ شلرا املػسٚع اإلضالَٞ اشلاّ ايرٟ أْػأت٘ املًُه١ 

ت اهلل اؿساّ ( عاَا قُٔ ضًط١ً املساؾل اييت أْػأتٗا سه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ـد١َ سذاز ب34ٝايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ قبٌ )

 .ٚذيو يتٝطرل أدا٤ ْطهِٗ تععُٝا ٚتكدٜسا شلرٙ ايػعرل٠ ايعع١ُٝ ٚسؿاظا ع٢ً ْعاؾ١ ايب١٦ٝ يف َٓطك١ املػاعس املكدض١

ٚتٓاٍٚ َعايٞ ز٥ٝظ فُٛع١ ايبٓو، األٖداف ايس٥ٝط١ يًُػسٚع ؾكاٍ بأْٗا تتُجٌ يف: خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ خالٍ تٛؾرل 

ٛيف مجٝع ايػسٚط ايػسع١ٝ ٚايؿش١ٝ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً ْعاؾ١ ايب١٦ٝ يف املػاعس املكدض١ ٚضالَتٗا ٚاالبتعاد عٔ ايربح األْعاّ اييت تطت

ٚأقاف َعايٝ٘ قا٥ال: إٕ ٖرا املػسٚع قد لح، ٚهلل اؿُد، يف إٜؿاٍ ؿّٛ اشلدٟ ٚاألقاسٞ   .ايعػٛا٥ٞ يف َٓطك١ املػاعس

كني يف ايعدٜد َٔ ايدٍٚ ٚاجملتُعات املط١ًُ خازز املًُه١، ٚأٚقح َعايٝ٘ إٔ سه١َٛ خادّ يًُشتادني َٔ ؾكسا٤ اؿسّ، ٚإىل املطتش

قد أْؿكت َا ٜصٜد ع٢ً ًَٝازٟ زٜاٍ ضعٛدٟ ، إلْػا٤ اجملاشز اآلي١ٝ اؿدٜج١، ٚػٗٝصٖا بأسدخ  –حيؿع٘ اهلل  –اؿسَني ايػسٜؿني 

( أيـ ؾسد َٔ دصاز ، َٚطاعد دصاز ٚإدازٟ ، 40ٖرا املػسٚع مٛ ) ٚػدز اإلغاز٠ إىل أْ٘ ٜعٌُ يف .املعدات ٚاآلالت ايالش١َ

( َٔ طًب١ ايعًِ ايػسعٝني ٚاملعٓٝني بايهػـ ع٢ً ضال١َ األغٓاّ، يًتأند َٔ تٛؾس ناؾ١ 600( طبٝب بٝطسٟ ، ٚمٛ )700ٚمٛ)

ّ(، سٝح 1982ٖـ)1403 َٛضِ سر عاّ ايػسٚط ايػسع١ٝ ٚايؿشٝـ١ يف مجٝع أْعـاّ املػسٚع. ٚقد ناْت ايبداٜات األٚىل يًُػسٚع يف

ٚبؿكٌ َٔ اهلل، ثِ بؿكٌ اؿسف ٚايسعا١ٜ ايتا١َ اييت تٛيٝٗا سه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ،   .( أيـ ذبٝش63١متت اإلؾاد٠ َٔ )

ٚايالد٦ني يف غت٢ تطٛز ٖرا املػسٚع عاَا بعد عاّ ٚاتطع ْطام تٛشٜع ؿّٛ اشلدٟ ٚاألقاسٞ ع٢ً َطتشكٝٗا َٔ ايؿكسا٤ ٚاحملتادني 

ٖـ( اإلؾاد٠ َٔ 1435ٚيف ٖرا ايؿدد أٚقح َعايٞ ايدنتٛز أمحد قُد عًٞ، أْ٘ قد مت خالٍ َٛضِ اؿر املاقٞ )  .بكاع املعُٛز٠
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( أيـ ذبٝش١ َٔ األغٓاّ ، مت تٛشٜعٗا ع٢ً َطتشكٝٗا َٔ ؾكسا٤ اؿسّ ، َٚا ؾاض عٔ سادتِٗ مت تٛشٜع٘ ع٢ً مجعٝات ايدل 900مٛ )

 .( دٚي١، بـإغساف َٚتابع١ َباغس٠ َٔ ايبٓو24ضطات اـرلٜـ١ املٓتػس٠ يف املًُه١ ٚع٢ً َطتشكٝٗا يف)ٚاملؤ

ْٚاغد ز٥ٝظ فُٛع١ ايبٓو املطؤٚيني عٔ غؤٕٚ اؿر يف ايطؿازات ٚايكٓؿًٝات باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، ايتعإٚ يف تٛدٝ٘ ٚتٛع١ٝ 

َانٔ املدؿؿ١ يريو سٍٛ اؿسَني ايػسٜؿني يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚيف اؿذاز يػسا٤ ضٓدات اشلدٟ ٚاألقاسٞ َٔ األ

َٓطك١ املػاعس املكدض١ ، َٚٓاؾر املًُه١ املدتًؿ١، نُا ميهٔ غسا٤ ايطٓدات عٔ طسٜل َهاتب ايدلٜد ايطعٛدٟ املٓتػس٠ يف ناؾ١ 

ايعُٛدٟ يًؿساؾ١ ٚنريو عٔ طسٜل مجع١ٝ اؿاز َدٕ َٚٓاطل املًُه١، أٚ عٔ طسٜل َؿسف ايسادشٞ بهاؾ١ ؾسٚع٘ أٚ غسن١ 

، عٔ طسٜل   www.adahi.orgٚاملعتُس يف َه١ املهس١َ، أٚ عٔ طسٜل االْذلْت ع٢ً َداز ايعاّ َٔ خالٍ املٛقع االيهذلْٚٞ

( 127أٟ َا ٜعادٍ مٛ ) ( زٜاال،475عًُا بإٔ ق١ُٝ ايطٓد ايٛاسد شلرا ايعاّ ٖٞ )  .َٓاؾر ايبٝع املطتدد١َ ٖرا ايعاّ يًبٝع اإليهذلْٚٞ

( ٜٛزٚ ، سطب أضعاز ايّٝٛ يؿسف ايعُالت، نُا سح ع٢ً تؿادٟ ايتصاسِ يف اجملاشز يف أٚقات ايرز٠ٚ خالٍ 111دٚالز أَسٜهٞ أٚ )

ّ(، أٚقح ز٥ٝظ فُٛع١ ايبٓو إٔ ايذلتٝبات ايالش١َ قد مت 2015ٖـ)1436ٚعٔ بسْاَر ايعٌُ ملٛضِ سر ايعاّ اؿايٞ  .أٜاّ ايٓشس

 .اؽاذٖا يإلؾاد٠ بعٕٛ اهلل تعاىل َٔ مٛ ًَٕٝٛ زأع َٔ األغٓاّ

ٚدعا اهلل عص ٚدٌ يف اـتاّ،إٔ جيصٍ َجٛب١ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚزلٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني، ٚاؿه١َٛ ايسغٝد٠، ملا ٜكدَْٛ٘ َٔ 

 .خدَات د١ًًٝ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ
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د عهى ٔخٕة االيتُبع عٍ أي يخبنفبد خالل انحح  انٍٓئخ تشذِّ

 

 ايػسم – ايسٜاض

 

أْٗت ١٦ٖٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس اضتعداداتٗا يًُػازن١ يف َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ، ٚغدَّد ز٥ٝطٗا، ايدنتٛز عبدايسمحٔ 

ايػسٜؿني ايكاق١ٝ مبٓع أٟ تؿسُّف خيايـ األْع١ُ خالٍ أدا٤ ايؿسٜك١ ايطٓد، ع٢ً ٚدٛب االيتصاّ بتٛدٝٗات ْا٥ب خادّ اؿسَني 

سٝح اْطًكت ايًذإ يف عًُٗا يتشكٝل »اـاَط١ َٔ اإلضالّ. ٚأٚقح ايطٓد إٔ اشل١٦ٝ اضتعدت ملٛضِ اؿر َٓر ْٗا١ٜ املٛضِ املاقٞ 

ٚقاٍ خالٍ تسؤض٘ ادتُاع ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا يف اشل١٦ٝ  «.ايٛادب املٓاط بٗا ٚؾل أؾكٌ ايطبٌ ٚاإلدسا٤ات يتشكٝل َػازن١ ؾاع١ً َٚتُٝص٠

إٕ األخرل٠ ممج١ًً يف مجٝع ؾسٚعٗا َٚٓطٛبٝٗا تتػسف بٗرا ايٛادب ايػسعٞ املِٗ ٚايكدِ ٖٚٛ خد١َ سذاز بٝت اهلل، َبًِّٓا إٔ زؤٜتٗا 

٠ اؿه١ُٝ ٜٚتٝح املػازن١ بؿاع١ًٝ َع يف اؿر تتُجٌ يف تكدِٜ أع٢ً دزدات اؾٛد٠ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ مبا حيكل تطًعات ايكٝاد

١َّٝ. ٚأٚقح  «. ضٓكدِّّ أعُااًل َٝدا١ْٝ ٚبساَر تٛد١ٝٗٝ َتٓٛع١ يٝؤدٟ قٝٛف ايسمحٔ سذَِّٗ بهٌ ٜطس ٚطُأ١ْٓٝ»أدٗص٠ ايدٚي١ املعٓ

ُْٗا ست٢ أؾبح يكب ًَو ٚذنَّس ايطٓد بإٔ اهلل تؿكٌَّ ع٢ً ٖرٙ ايبالد ظعًٗا خاد١َ يًشسَني ايػسٜؿني ٚقاؾدُٜٗا ٚغس َّؾٗا باستكا

ٖرٙ ايدٚي١ املبازن١ ضازت ع٢ً ٖرا َٓر إٔ أضَّظ دعا٥ُٗا املًو عبدايعصٜص، ٚتتابع »ٖرٙ ايبالد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني، َكٝؿًا إٔ 

ٗص٠ ايدٚي١ ٚاعتدل إٔ نٌ أد«. ع٢ً ذيو أبٓاؤٙ ايدلز٠ إىل ٖرا ايعٗد ايصاٖس عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص

 َٚؤضطاتٗا تكـ مجٝعًا ع٢ً أٖب١ االضتعداد ايتاّ ـد١َ اؿذاز. يف ايٛقت ْؿط٘; ْبَّ٘ ايطٓد إىل ٚدٛب ايتصاّ اؿاز بايػا١ٜ اييت أت٢

َٔ خيسز عٔ ٖرا األَس ؾإٕ املًُه١ مل ٚئ تكبٌ أٟ تؿسف أٚ عٌُ خيسز اؿر عٔ َطازٙ ايؿشٝح ٚؾل َا أٚدب٘ »إيٝٗا، ٚقاٍ إٕ 

، ٚضٛف ٜتِ ايتعاٌَ بأقؿ٢ دزدات اؿصّ َع أٟ تؿسف خيايـ األْع١ُ ٚايتعًُٝات املسع١ٝ سني أدا٤ غعا٥س ٖرا ايسنٔ اهلل

، َػرلًا إىل تٛدٝٗاٍت بٗرا املع٢ٓ أؾدزٖا ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني، ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ «ايععِٝ

 .اؿر ايعًٝا األضبٛع املاقٞ عبدايعصٜص، خالٍ تسؤض٘ ادتُاع ؾ١ٓ

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 يعسكش كشفً نخذيخ انحدبج

 

 واس ـ املد١ٜٓ املٓٛز٠

 

ٖـ، ايرٟ تػسف ع٢ً تٓؿٝرٙ مجع١ٝ 1436اْطًكت يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ أعُاٍ املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ خالٍ إعداد ٚتأٌٖٝ َكس َعطهس اـد١َ ايعا١َ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚددٚي١ بساَر ايتأٌٖٝ ٚدٚزات ايتدزٜب 

ػازنني يف املعطهس َٔ قاد٠ ٚدٛاي١ ٚنػاؾ١. ٚأند َدٜس عاّ ايتعًِٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ املػسف ايعاّ ع٢ً املعطهس يًُ

ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز باملٓطك١ ْاؾس ايعبدايهسِٜ ع٢ً مجٝع املػازنني يف املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ 

ِٜ أؾكٌ اـدَات ايتطٛع١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ، َٖٓٛا بإٔ املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز قاد٠ ٚدٛاي١ ٚنػاؾ١ بأ١ُٖٝ تكد

ٖـ ، د١ٗ َطاْد٠ تعٌُ ؼت َع١ً ؾ١ٓ اؿر اييت ٜسأضٗا أَرل َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 30/12/1436باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايرٟ ٜطتُس ست٢ 

 .صز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر يف املٓطك١ األَرل ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜ

ٚأٚقح قا٥د املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد اؾٗين إٔ املعطهس ايهػؿٞ قد انتٌُ ٚمت ػٗٝصٙ َٔ 

ٚقت َبهس ٚتأًٖٝ٘ يٝهٕٛ َٓطًكا يًددَات اؾ١ًًٝ اييت ٜكدَٗا اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، 

١ َٔ ايهػاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ َتعدد٠، إذ ٜكّٛ ايهػاؾ١ بدا١ٜ مبٗاّ املطح ٚمجع املعًَٛات َبًٝٓا إٔ فاالت اـد١َ املكدَ

 .ٚؼدٜجٗا يًُٓاطل احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3


 

 
 

35 

 

 

 يفيدهانعة يًتعة وطيع تًنياتنا نكى بً

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 يدير إدارة انعالقات انعاية واإلعالو

 إبن اندنيم: تركي بن فيصم انياس

 

عضو يجهس اإلدارة نهعالقات انعاية واإلعالو وعالقات انًساهًين 

 انحجاج وانعالقات انحكوييةوانًشرف عهى إدارة خديات 

 اندنيم انسيد: كًال أحًد خهيفة

  إعداد انهجنة اإلعاليية:

 " عبدالعزٌز الصاعدي –هجاهد نور  –عبدهللا السنانً  –عور نور  –تركً الٍاس " 
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