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 ْـ حٕل رٕفٛبد انهقبء 21/8/1420 ٔربسٚخ 1457د/13فذس رؼًٛى ٔكٛم ٔصاسح انؼذل سقى 
:  انثبنث نًذٚش٘ انفشٔع ٔيذٚش٘ اإلداساد فٙ سئبعبد انًحبكى فًٛب ٚهٙ َقّ 

:  ٔثؼذ .                               انغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ 
فئَّ رًؾًٛب يغ األْذاف انؼبيخ نهٕصاسح ٔانزٙ رؼُٙ ثشفغ يغزٕٖ األداء فٙ انذٔائش انؾشػٛخ ، فقذ 

خشح ػقذ انهقبء انثبنث نًذٚش٘ انفشٔع ٔيذٚش٘ اإلداساد فٙ سئبعبد انًحبكى انًُؼقذ فٙ يُغقخ 
ْـ ، 1420 نؾٓش سثٛغ اٜخش نؼبو 6-4يكخ انًكشيخ ثشػبٚخ فشع انٕصاسح ثبنًُغقخ فٙ انفزشح 

:  ٔاَجثق ػٍ ْزا انهقبء انزٕفٛخ ثًب ٚهٙ 
 
ـ انؼًم ػهٗ ػقذ انذٔساد ٔانُذٔاد انالصيخ نهًفزؾٍٛ اإلداسٍٚٛ فٙ انفشٔع نهشفغ يٍ يغزٕٖ 1

.  قذسارٓى فٙ خبَت انًزبثؼخ 
سثظ انفشٔع ٔسئبعبد انًحبكى انقبئًخ ثؼًم انفشٔع فٙ انجشَبيح انؼبو نؾئٌٕ انًٕظفٍٛ فٙ - 2

.  انٕصاسح ػهٗ أٌ ٚزى ارخبر اإلخشاءاد انزُفٛزٚخ يٍ قجم انٕصاسح 
ٚزى انؼًم ثبالسرجبط ػهٗ قًٛخ أٔايش اإلسكبة يغ انٕصاسح ػٍ عشٚق انفبكظ ٔرنك رحقٛقًب - 3

.  نهغشػخ ٔاإلَدبص 
أٚدبد ٔحذح فٛبَخ نذٖ انفشٔع ٔسئبعبد انًحبكى انقبئًخ ثؼًم انفشع رؤنف يٍ انفٍُٛٛ - 4

ٔانًؾشفٍٛ انزٍٚ ٚؤيُٓى انًقبٔل حغت َقٕؿ انؼقذ يغ انؼًم ثزخقٛـ يؾشف فٛبَخ فٙ 
.  انفشع ٔسئبعخ انًحبكى ٔفٙ حبنخ ػذو ٔخٕدِ ٚزى رضٔٚذْب ػٍ عشٚق انٕصاسح 

.  يزبثؼخ فٛبَخ اٜالد ٔاألخٓضح انًكزجٛخ يٍ خالل ٔضغ ثغبقخ يزبثؼخ نٓب رؼذ يٍ انٕصاسح - 5
.  انؼًم ػهٗ إَؾبء ٔردٓٛض ٔسػ يزخققخ نقٛبَخ انغٛبساد فٙ انفشٔع فقظ - 6
ٚزٕنٗ فشع انٕصاسح ٔسئبعخ انًحبكى انقبئًخ ثؼًم انفشع يغئٕنٛخ يزبثؼخ سفغ انجٛبَبد - 7

.  اإلحقبئٛخ نهٕصاسح فٙ انًذح انًحذدح 
ٚزى يزبثؼخ غٛبة انًٕظف يٍ قجم انفشٔع ٔسئبعبد انًحبكى انقبئًخ ثؼًم انفشٔع نهؼًم ثقشاس - 8

:  ْـ ٔفق انخغٕاد انزبنٛخ 2/8/1418 ٔربسٚخ 1/510يدهظ انخذيخ انًذَٛخ سقى 
.  أـ سفذ غٛبة انًٕظف فٙ ثغبقخ خبفخ حغت قشاساد انحغى انقبدسح ثحقّ 

ة ـ إرا ثهغذ يذح انغٛبة خًغخ ػؾش ٕٚيًب يزفشقخ ٚزى انزحقٛق انًجبؽش يغ انًٕظف ٔإثالؽ 
.  انًٕظف قشاس يدهظ انخذيخ انًذَٛخ انًُِٕ ػُّ 

ج ـ إرا ثهغذ يذح انغٛبة ثالثٍٛ ٕٚيًب يزفشقخ ٔثؼذ اعزٛفبء يب أؽٛش ثؼبنّٛ ٚزى انشفغ نهٕصاسح 
.  نزغجٛق يقزضٗ انُظبو 

ـ ػهٗ انفشٔع ٔسئبعبد انًحبكى انقبئًخ ثؼًم انفشٔع رضٔٚذ إداسح انًزبثؼخ فٙ خٓبص انٕصاسح 9
.  ثقٕسح يٍ قشاس انحغى ، ٔػهٗ إداسح انًزبثؼخ انزأكذ يٍ أَّ رى رغجٛق انُظبو فٙ حق انًٕظف 

ـ انؼًم ػهٗ رحقٛق األْذاف انًؾبس إنٛٓب فٙ ٔسقخ انؼًم انًقذيخ يٍ فضٛهخ يذٚش فشع 10
انٕصاسح ثًُغقخ ػغٛش حٕل رٕػٛخ انقٕٖ انؼبيهخ داخم انفشع ٔاندٓبد انًشرجغخ ثّ ثًب ٚحقق 

.  سفغ نًُغٕثٙ انذٔائش انؾشػٛخ 
ـ سفغ خغخ عُٕٚخ نألػًبل انزٙ ٚشاد إَدبصْب خالل انغُخ انًبنٛخ ، ٔرنك نًشاػبرٓب فٙ خغخ 11

.  انٕصاسح انؼبيخ ٔيٛضاَٛزٓب 
ـ رُظٛى صٚبساد ثٍٛ يذٚش٘ انفشٔع فًٛب ثُٛٓى نزؼضٚض يجذأ انزؼبٌٔ ٔرجبدل انخجشاد ٔفق 12 

.  ثشَبيح ٚؼذ يٍ قجم انٕصاسح 
ٔحٛث إَّ ثبنؼشك ػٍ رنك نًؼبنٙ انٕصٚش ٔخّ ـ حفظّ اهلل ـ ثبنًٕافقخ ػهٗ رنك نزا َشغت إنٛكى 

 . االعالع ٔاػزًبد انؼًم ثًٕخجّ ، ٔاهلل ٚحفظكى 



 حٕل رقُٛغ األخزبو فٙ انٕصاسح فًٛب 1462/د/13فذس رؼًٛى فضٛهخ ٔكٛم ٔصاسح انؼذل سقى 
:  ٚهٙ َقّ 

:  انغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ ٔثؼذ 
ْـ انًجُٙ ػهٗ األيش 15/7/1420 ٔربسٚخ 1430/د/13إؽبسح إنٗ رؼًٛى انٕصاسح ر٘ انشقى 

ْـ انًزضًٍ ققش ػًهٛخ رقُٛغ األخزبو ػهٗ 28/4/1420و ٔانزبسٚخ /352انغبيٙ ر٘ انشقى 
ْـ ثضشٔسح 1/8/1418 ٔانزبسٚخ 1440/د/13يؼًم األخزبو ثبنٕصاسح ٔرؼًٛى انٕصاسح ر٘ انشقى 

.  انخ . . انًحبفظخ ػهٗ األخزبو ٔيؼشفخ يٍ ْٙ رحذ ٚذِ ٔانؼُبٚخ ثٓب 
َٔظشًا إنٗ أٌ انٕصاسح ثقذد إدخبل كبفخ انًؼهٕيبد ػٍ األخزبو فٙ انحبعت اٜنٙ ٔإٚدبد آنٛخ 

.  نًشاقجزٓب فقذ رى إػذاد ثٛبٌ ٕٚضح فّٛ اعى انخزى ٔانغشك يُّ ٔيٍ ْٕ فٙ ػٓذرّ 
.  فُشغت يُكى رؼجئخ انًُٕرج ٔإػبدرّ نهٕصاسح خالل ؽٓش يٍ ربسٚخّ

 . ٔاهلل ٚحفظكى 
 

 
ْـ حٕل ردهٛذ 21/8/1420 ٔربسٚخ 1456/د/13فذس رؼًٛى يؼبنٙ انٕصٚش انؼذل سقى / ط

: عدالد ٔضٕاثظ انًحبكى ٔكزبثبد انؼذل فًٛب ٚهٙ َقّ 
:  ٔثؼذ . . انغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ 

 فٙ 606ْـ انًجُٙ ػهٗ انقشاس انٕصاس٘ سقى 15/2/1407د فٙ  /16/29إنحبقًب نهزؼًٛى سقى 
انخ ، ٔثُبء ػهٗ . . ْـ انخبؿ ثزدهٛذ عدالد ٔضجٕط انًحبكى ٔكزبثبد انؼذل 22/2/1404

رٕخٛٓبد يؼبنٙ انٕصٚش ـ ٔفقّ اهلل ـ حٛبل انؼُبٚخ ثًزبثؼخ ردهٛذ انضجٕط ٔانغدالد َٔظشًا نًب نٓب 
يٍ أًْٛخ ثبنغخ ٔرقزضٙ انًقهحخ انؼُبٚخ ثٓب ٔانًحبفظخ ػهٗ يحزٕٚبرٓب نزا فقذ رى رأنٛف فشٚق 

ػًم ثبنٕصاسح ٚؼزُٙ ثزنك ، ٔٚزٕنٗ حقش انضجٕط ٔانغدالد انزٙ ثحبخخ إنٗ ردهٛذ ٔٔضغ 
اٜنٛخ انًُبعجخ نزدهٛذْب ثًب ٚكفم عشػخ اإلَدبص ٔاالعزًشاس نًب ٚغزدذ يٍ ضجٕط ٔعدالد 

.  رحزبج إنٗ ردهٛذ 
ٔحزٗ ٚزًكٍ انفشٚق يٍ إَدبص انًٓبو انًُبعخ ثّ َشغت إنٛكى االعالع ٔرؼجئخ انجٛبٌ انخبؿ ثؼُبٚخ 

.  ٔدقخ ٔإػبدرّ نهٕصاسح ـ إداسح انخذيبد انؼبيخ ـ خالل ػؾشح أٚبو يٍ ربسٚخّ 
فأكًهٕا يب ٚهضو ، ٔاهلل ٚحفظكى ،،،  

 
 

  ْـ حٕل 19/8/1420 ٔربسٚخ 1449/د/13فذس رؼًٛى فضٛهخ ٔكٛم انٕصاسح انؼذل سقى
 : رٕحٛذ انًُبرج اإلحقبئٛخ فٙ انًحبكى ٔفٙ كزبثبد انؼذل فًٛب ٚهٙ َقّ

:  ٔثؼذ . . انغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ 
فجُبًء ػهٗ يب أخشرّ انٕصاسح يٍ دساعبد حٕل انًُبرج اإلحقبئٛخ ثغشك رٕحٛذْب ٔرجغٛظ 

إخشاءاد انؼًم ثٓب ، ٔنززغبثق يؼهٕيبرٓب يغ يب ْٕ يغهٕة إدساخّ فٙ انكزبة اإلحقبئٙ ،فقذ 
اعزقش انشأ٘ ػهٗ رٕحٛذ انًُبرج انخبفخ ثبنًحبكى فٙ ًَٕرج ٔاحذ ٚجٍٛ حشكخ انقضبٚب انؾٓشٚخ 

نذٖ انقبضٙ ٔيب رى إَدبصِ ٔيب دٔس يُٓب ٔيب ؽغت ، ٔرٕحٛذ انًُبرج انخبفخ ثكزبثبد انؼذل فٙ 
.  ًَٕرج ٔاحذ ٚجٍٛ خًٛغ األػًبل انزٙ أَدضْب كبرت انؼذل خالل ؽٓش 

ْـ ٔإٚقبف انؼًم ثدًٛغ 1420نزا اػزًذٔا انؼًم ثبنًُٕرخٍٛ اػزجبسًا يٍ إحقبئٛخ ؽٓش ؽؼجبٌ 
انًُبرج اإلحقبئٛخ انغبثقخ ٔإكًبل يب ٚهضو ثؾأٌ إرالفٓب ، ٔإثالؽ كم يحكًخ أٔ كزبثخ ػذل ربثؼخ 

نكى ثزقٕٚش انؼذد انًُبعت يٍ كم ًَٕرج ٔرٕصٚؼّ ػهٗ انقضبح ٔكزبة انؼذل ، ٔسفغ اإلحقبئٛبد 
إنٛكى يجبؽشح ٔػهٛكى يزبثؼخ خهت انًؼهٕيبد انًغهٕثخ ؽٓشًٚب ٔإسعبنٓب نهٕصاسح ٔرضٔٚذ انزفزٛؼ 

اإلداس٘ ثُغخخ يُٓب نهًزبثؼخ فًٛب ْٕ يٍ االخزقبؿ ،  
 ٔاهلل ٚحفظكى ،،، 


