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                      ػمٕد رُظى كم إَٔاع انًؼبيالد انًبنٍخ اإلحسبٍَخ غٍش انؼٕضٍخ انزً ٌجشٌٓب انًزجشع : يفٕٓو انؼمٕد انزجشػٍخ ًْ

 .ثئسادرّ انحشح، رمشثب إنى اهلل ، ٔعهجب نًشضبرّ، ٍَٔم ثٕاثّ، ًْٔ يهضيخ نهًزجشع ثؼذ اَؼمبدْب
  

 :إَٔاع انؼمٕد انزجشػٍخ .2

 
 

  

 يفٕٓيٓب انؼمٕد انزجشػٍخ

 ػمذ رجشع ثؼٍٍ ٔيُفؼزٓب نجٓخ يب ثؼذ يٕد انًٕصً ػهى ٔجّ انزؤثٍذ انٕصٍخ

 .ػمذ رجشع ثؼٍٍ ٔيُفؼزٓب نجٓخ يب حبل انحٍبح ػهى ٔجذ انزؤثٍذ انٓجخ

 

 

 .ػمذ رجشع ثًُفؼخ ػٍٍ نجٓخ يب حبل انحٍبح ػهى ٔجّ انزؤثٍذ انٕلف

 

 

 ػمذ رجشع ثًُفؼخ ػٍٍ نجٓخ يب حبل انحٍبح ػهى ٔجّ يؤلذ يغ اسزشداد انؼٍٍ انؼبسٌخ

 

 

 ػمذ رجشع ثًُفؼخ ػٍٍ نجٓخ يب حبل انحٍبح ػهى ٔجّ يؤلذ يغ اسزشداد يمذاس انؼٍٍ يٍ جُسٓب انمشض

 

 

 

. رؼٍذ رٕصٌغ انثشٔاد، ٔرًزغ رجًؼٓب فً أٌذ لهٍهخ ، يًب ٌسٓى فً رحمٍك انؼذل االجزًبػً ٔانزمهٍم يٍ انفٕاسق االجزًبػٍخ : انًمصذ االلزصبدي 

رحشس انًؼبيالد انًبنٍخ يٍ االسزغالل، فبنمشض انحسٍ يثال ثبػزجبسِ رجشػب ثًُفؼخ . رسٓى فً انشفغ يٍ انمذسح انششائٍخ نهفئبد انفمٍشح ٔانًؼٕصح 

 انُمٕد إنى أجم ٌحًً انًمزشض يٍ انضٌبدح انشثٌٕخ

  

 

 

 

 

 

 

 

 يمبصذْب

ركفٍش رَت أٔ صهخ سحى، أٔ رحصٍم ثٕاة أٔ رمشة إنى اهلل : ثبػزجبسِ انذافغ اِسبسً نهزشع، ْٔذف انًزجشع ٌكٌٕ إيب : انًمصذ انؼمذي انزؼجذي

 رؼبنى أٔ يجبْذح َفسّ ٔرغٌٕؼٓب ٔرشثٍزٓب ػهى انجزل ٔانجٕد

 

  :انًمصذ االجزًبػً انزكبفهً

 

نهكثٍش يٍ انجٓبد حمٓب فً انؼٍش انكشٌى ، ٔرؤيُٓب َفسٍب ٔاجزًبػٍب ٔرثجذ ٔرشسخ لٍى  رحمك انزكبفم ٔانزضبيٍ فً انًجزًغ اإلساليً ثحفظٓب

 اِخٕح ٔانزشاثظ ٔانزشاحى ثٍٍ اِفشاد ٔاِسش ٔانجًبػبد ، ثًب ٌحمك يفٕٓو يجزًغ انجسذ كًب دػب إنٍّ انشسٕل صهى اهلل ػهٍّ ٔسهى

 

رمٍى انًؤسسبد انزًٌُٕخ انًشرجغخ ثًجبالد يزؼذدح ٔيزُٕػخ ، ٔرشػبْب ، يثم انٕلف يٍ خالل رٕفٍش يزغهجبد انزًٍُخ ٔيب ٌؼٍٍ  : انًمصذ انزًُٕي

 ....ػهٍٓب كبنًُشآد انزؼهًٍٍخ انصحٍخ ، ٔرٕفٍش انجٍُبد ٔانٕسبئم انًحممخ نهخذيبد انؼبيخ كبنغشق ٔحفش اَثبس 



 

 

 

 

 

 :كٍف ًٌكٍ رغٌٕش إسٓبو انؼمٕد انزجشػٍخ فً انزًٍُخ.3

  

                     لصٕس اإلسٓبو انزًُٕي نهؼمٕد انزجشػٍخ: 

رُحٕ انؼمٕد انزجشػٍخ َحٕ انزشكٍض ػهى انًؼبيالد انفشدٌخ انًحذٔدح فً أثشْب انزًُٕي ، ثحٍث ظم إسٓبيٓب االجزًبػً ٌشكض ػهى رٕفٍش َفمبد 

إَشبء دٔس انؼجبدح ٔرجٍٓضْب ٔصٍبَزٓب ٔرسٍٍشْب ٔػهى انؼًم انخٍشي اإلحسبًَ االسزٓالكً انزي ٌسزٓذف يسبػذح انفمشاء ٔانًحزبجٍٍ ثًب ٌسذ 

سيمٓى ، ٔانزي ٌششف ػهى رُفٍزِ انًزجشع ثُفسّ أٔ ثًسبػذح جًؼٍبد يحهٍخ، ثحٍث نى ٌزجهٕس فً صٍغ جًبػٍخ يُظًخ ٔيؤسسٍخ يٍ يشاكض 

 .ٔثُٕن ٔيُشآد نالسزثًبس ٔانزًٌٕم ٔجًؼٍبد ٔغٍشْب

                     رغٌٕش اإلسٓبو انزًُٕي نهؼمٕد انزجشػٍخ: 

.إٌ رغٌٕش انذٔس انزًُٕي نهؼمٕد انزجشػٍخ يشرجظ أسبسب ثًشبسكخ انًٕاعٍ فً انشؤٌ االجزًبػً ، ػٍ عشٌك رًٍُخ ٔػٍّ ثًسؤٔنٍبرّ االجزًبػٍخ  

                                             

 خصبئصٓب

انؼمٕد انزجشػٍخ ػمٕد رغٕػٍخ َذة انششع إنٍٓب ٔنى ٌٕججٓب، ثم أٔكهٓب إنى إًٌبٌ انُبط، ٔسغجزٓى فً انجش ٔاإلحسبٌ، ٔرحصٍم  : ػمٕد اخزٍبسٌخ

 .اِجش ٔانثٕاة

َِٓب غٍش ػٕضٍخ ثًؼُى أٌ صبحجٓب ال ٌمصذ ثٓب رحصٍم َفغ يبدي أٔ يؼُٕي دٍَٕي كبنسًؼخ أٔ رثجٍذ انًشكض االجزًبػً ، فال  : ػمٕد غٍش َفؼٍخ

 .ٌُجغً انخشٔج ثٓب ػٍ لصذ ٔجّ اهلل ٔثٕاثّ

 انؼمٕد انزجشػٍخ رخضغ فمظ إلسادح انًزجشع ٔششعّ فً رجشػّ : ػمٕد إنضايٍخ

ٔرؼزجش ششٔط انًزجشع ٔاججخ انزُفٍز ٔيهضيخ يب نى رؼبسض أحكبو انششع . أيب انجٓخ انًزجشع نٓب فئسادرٓب يحصٕسح ثمجٕل انًزجشع أٔ سفضّ 

 .ٔيمبصذِ

ٔصٍبَخ نهحمٕق انًبنٍخ نهجٓبد انًزجشع نٓب ، ثم سغت انششع فً رؼجٍم رٕثٍك . ٔجت رٕثٍك انؼمٕد انزجشػٍخ حًبٌخ إلسادح انًزجشع  : ػمٕد رٕثٍمٍخ

 .انزجشع دفؼب نُفبد

 


