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 بسى اهلل انرحًٍ انرحيى

 

 انسيذاث وانسادة يًثهو أطراف االَتاج

 انسادة انخبراء 

 انكراوانحضور انسيذاث وانسادة 

 ،،انسالو عهيكى ورحًت اهلل وبركاته ،

ٓ َأن أعشة لكم عه الشككش َالزمكذٔش ع كّ ر جٕكزكم الكذعُح ل مشكبس خ       سدت ثكم جمٕعًب أأن  لٓٔـٕت   أعمكب   فك

ٓ ثشأن الزجبدث دُ  مخز ف الجُاوت راد العاللخ ثأَػكب  مكبركت َمىمُمكخ الزشك ٕ      الٍبمخ  الىذَحٌزي  الج كذان   فك

ٓ العشثٕخ،   .عمكذٌب مىممكخ العمك  العشثٕكخ فكٓ المكبٌشح ثجمٍُسٔكخ مظكش العشثٕكخ، الج كذ الءكبوٓ ل  كمب  العكشة             ر َالزك

ٓ َفّ سٕبق جٍُدٌب المزُاط خ ل مسبٌمخ ثفبع ٕكخ   4102رىفٕز ٌزا الىشبؽ ػمه خـخ عم  المىممخ لعبم  َٔأرٓ  فك

ٓ مىمُمكخ الزشك ٕ  َالزكذسٔت     َرـكُٔش الزش ٕ  مكبرت  مسئُلٓسفع  فب ح َخجشح  َالُلكُ  ع كّ   الكذَ  العشثٕكخ    فك

ٓ الء شاد َالمعُلبد  رُاجكً ألسكبم َفكشَ  مكبركت الزشك ٕ  َ ٔجكبد الذ كُ  المىبسكجخ لزـُٔشٌكب َرىمٕكخ لكذساد             الزك

 أج  مُاجٍخ الجـبلخ َخ ك فشص عم  جذٔذح.َأدا  العبم ٕه فٍٕب، مه 

 انسيذاث وانسادة ،،

ػكُ  مكب جكشِ َٔجكشِ      فٓ عبلمٕخ ثبل خ الظعُثخَمسزجذاد عشثٕخ َ ظ  رذذٔبد َظشَ  فٓوجزمع الُٕم 

ٓ رـُساد عمٕمكخ  مه ر ٕشاد َ ٓ أ ءكش مكه لـكش     فك ٓ االلزظكبدٔخ َاالجزمبعٕكخ    جسكبمخ الزذكذٔبد  أثكشصد   ،عشثك  الزك

َفّ ممذمزٍب رفشّ الفمش َرفكبلم معكذالد الجـبلكخ َثُجكً خكبص ثـبلكخ الشكجبة ٌَكذس ؿبلكبد           العشثٓرُاجً الُؿه 

 ذسح ع ككّ العمكك لعمكك  َمفٍككُم الُظٕفككخ َمفٍككُم المككاَلٕمككخ  ثمبفككخ بفككخ المفككبٌٕم  مفٍككُم  ر ٕككشمككع  المكُاسد الجشككشٔخ 

ثبإلػكبفخ  لكّ مُاطك خ العذٔكذ مكه       َمب أفشصرً مكه ثثكبس سك جٕخ ع كّ أسكُاق العمك  ،       َرضأذ دذح المىبفسخ عُلمخالَ

رلك مه رسشٔخ العمكب  ،   كسافَمب َخظخظخ المـب  العبم  االلزظبدْرـجٕك ثشامج اإلطالح  فٓالج ذان العشثٕخ 

 .لسُق العم َرضأذ عذد السكبن الىشـٕه َاسرفب  معذالد دخُ  المشأح 

ث  جع زٍب رمءك    .لسٕبسبد االجزمبعٕخ َااللزظبدٔخا فٓ   ٌزي الزذذٔبد جع ذ مشك خ الزش ٕ  مه األَلُٔبد 

 الُلذ الشاٌه َفّ المسزمج  . فٓرُاجً معمم ث ذان العبلم َمىٍب ث ذاوىب العشثٕخ  الزٓأ جش الزذذٔبد 

 ،انسيذاث وانسادة ،،

مكه  ٔعكذ ٔىمكش  لٍٕكب    َلكم  لؼٕخ الزش ٕ  َالجـبلخ دمٕمخ ََالع فكّ جمٕكع الج كذان العشثٕكخ دَن اسكزءىب        لمذ أطجذذ 

ْ المشكالد أَ المُاٌش المضمىخ الزّ رعبوّ مىٍب الج ذان  ءٕفكخ السككبن َل ٕ كخ المكُاسد األمكش       ٔزـ كت مُاجٍزٍكب    الكز

ٓ  ؿبس ومشح عشثٕخ  مُلٕخ َرمبفش الجٍُد َلٕس ثـشٔمكخ جضيٕكخ َفكك رفكبلم المكبٌشح مكه عكذمٍب         فٓثك  جذٔخ   فك

الج ذ الُادذ ثبعزجبس أن خـُسح رفشّ الفمش َالجـبلخ َمكب سٕظكبدجٍب مكه ع ك  اجزمبعٕكخ لكذ رزجكبَص لكذساد ثعكغ          

 الج ذان العشثٕخ َرزخـّ دذَدٌب الج شافٕخ.

أسكُاق  ضا  ٕخ فٓ مجب  الىٍُع ثبلزشك ٕ  فكال رك   ع ّ الشغم مه الجٍُد المزُاط خ الزٓ رجزلٍب الج ذان العشثَ  

العمكك  العشثٕككخ رعككبوّ مككه العذٔككذ مككه الزذككذٔبد وككز ش مىٍككب اسرفككب  معككذالد ومككُ السكككبن َالمككُِ العبم ككخ َرشاجككع     

بد الزع ككٕم َالزككذسٔت َاالدزٕبجككبد الفع ٕككخ َاخككزال  الزككُاصن ثككٕه مخشجكك االلزظككبدْاالسككزءمبساد َرجككبؿّ  الىمككُ 
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ممكب ال كك فٕكً أن    َ  بلخ العشثٕخ َغٕكش رلكك مكه العُامك .    َمذذَدٔخ فشص اوزمب  العم ألسُاق العم  سشٔعخ الز ٕش

ال رخ ك فكشص عمك  ثك   ن ٌكزي المٍمكخ       فٍٓمجم  أجٍضح الزش ٕ  ث غ الىمش عه رسمٕزٍب أَ ركُٔىٍب أَ رجعٕزٍب 

ىشكك د االلزظككبدٔخ َع ككّ أطككذبة المجككبدساد المككبدسٔه ع ككّ رىشككٕؾ مخز ككف لـبعككبد العمكك  ،  رمككع ع ككّ عككبرك الم

ٓ َرككُن أجٍكضح الزشك ٕ      الُالكع عكبمال مسككبعذًا َمشطكذًا الرجبٌكبد الزشك ٕ  َالجـبلكخ َمُجٍكب ثشكأن الزُلعككبد          فك

المز ٕكشاد َالزـكُساد   ػكُ    فٌٓب ثبلضٔبدح أَ ثبلىمض اَاالدزٕبجبد الفع ٕخ ل زخظظبد َالكفب اد الُاجت رُفش

ٔزـ ت رُسٕع مٍبم َاخزظبطبد ٌكزي األجٍكضح َرـكُٔش     الزْالزمىٕخ َالزكىُلُجٕخ َارجبٌبد االسزءمبساد ، األمش 

لمخز كف  رمكذٔم الكذعم المىبسكت    َ العشع َالـ كت ع كّ المكُِ العبم كخ     جبوجٓمه رذمٕك المعبدلخ ثٕه أدايٍب لزمكٕىٍب 

ٓ العم  َ كزلك رذكذٔث أجٍكضح اإلس كبد َالزُجٕكً       لـبلجٓلـبعبد االوزبج َ لمُا جكخ الزـكُساد َالمسكزجذاد     المٍىك

ٓ الع مٕخ َالزمىٕخ َرذ ٕ  االدزٕبجبد الذبلٕخ َالمسزمج ٕخ ألسكُاق العمك  ََػكع سٕبسكخ رُجٕكً       مىبسكجخ إلعكذاد    مٍىك

 الشجبة مٍىًٕب َرىمٕخ ثمبفخ العم  المسزم  لذِ الىشئ .َرإٌٔ  

 ..انسيذاث وانسادة

ٓ مذ  ءفذ المىممكخ جٍُدٌكب   ل  خكال  السكىُاد الم ٕ كخ المبػكٕخ َوكز ش ع كّ َجكً الخظكُص         مجكب  الزشك ٕ    فك

ٓ الُطُ   لّ أع كّ الممكم الرخكبر المكشاس ع كّ المسكزُِ        االلزظكبدٔخ َالزىمُٔكخ َاالجزمبعٕكخ    أال ٌَكّ الممكخ    العشثك

( عمكذًا عشثٕكًب ل زشك ٕ  َ لكشاس     4141 – 4101اعزمكذد  عكالن الذَدكخ َالفزكشح )     َالزٓ( 4112األَلّ )الكُٔذ 

ٓ ذعم الزش ٕ  َالذذ مه الجـبلخ لالجشوبمج المزكبم   ً       فك عمكذ المىزكذِ   َ الج كذان العشثٕكخ َالسكزخ مشكبسٔع المىجءمكخ عىك

( ثمشككبس خ أؿككشا  اإلوزككبج الءالثككخ َمخز ككف 4102فجشأككش ش  ككجبؽ  –ل زىمٕككخ َالزشكك ٕ  )الشٔككبع  الءككبوٓ العشثككٓ

ٓ مجبالد االلزظبد َالمبلٕخ َالزشثٕكخ َالزع كٕم َالزكذسٔت     فٓالجٍبد الفبع خ  َمؤسسكبد المجزمكع المكذوٓ مكه      المٍىك

الجٍُد لُػكع َرىفٕكز السٕبسكبد َالىمكبرج الزىمُٔكخ المىبسكجخ        َرؼبفشرُافك فٕمب ثٕىٍب لمضٔذ مه الزىسٕك   ٔجبدأج  

   طكذاس ع عكالن الشٔكبع ل زىمٕكخ     ُد مكه خكال  شك ظُطٕبد المىـمكخ العشثٕكخ دٕكث رذمكك الزُافكك المى     خألَػب  َ

الُؿه  فٓٔمء  خبسؿخ الـشٔك لزذذٔذ مزـ جبد َادزٕبجبد َأَلُٔبد الزىمٕخ الشبم خ َالمسزذامخ  الزْع، َالزش ٕ 

 .4102لمب ثعذ عبم  العشثٓ

 

 ،انسيذاث وانسادة ،،

ٓ الشككش َالزمكذٔش لمشكبس زكم    أعشة لكم مه جذٔكذ عكه   أن  ٔسعذوَٓفّ الخزبم  مكع أؿٕكت   الٍكبم  ٌكزا الىشكبؽ    فك

َالخكشَج ثزُطكٕبد عم ٕكخ رسكبعذ ع كّ رذمٕكك       ثـٕكت اإللبمكخ َلىكذَركم  ك  الزُفٕكك َالىجكبح       لكم جمٕعكب  الزمىٕبد 

ثمضٔككذ مككه الزعككبَن  َمىمُمككخ الزشكك ٕ   رـككُٔش مكبرككت   فككٓل ىٍككُع ثبلزشكك ٕ  َثُجككً خككبص   األٌككذا  المشجككُح  

 الج ذان العشثٕخ. َالزكبم  فٕمب ثٕه 

 وانسالو عهيكى ورحًت اهلل وبركاته ،،،

 اٌــذ نقًـأحًذ يحً        

 نًُظًت انعًم انعربيت اوــانًذير انع                                                                                     
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