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 أدالء المدينة المنورة تعقد اجتماًعا تنسيقًيا الستقبال ضيوف الرحمن

 
  م واس 0112ٌولٌو  02هـ الموافق  1341شوال  11المدٌنة المنورة 

اجتماعاً لتنسٌق الجهود بٌن المؤسسة ومكتب  ,عقدت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة أمس

إرشاد الحافالت استعداداً الستقبال ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل 

 . الصالة والسالم

الستٌعاب  ومكتب اإلرشاد والخطط المشتركةوناقش االجتماع مستجدات الخطة التشغٌلٌة للمؤسسة 

أٌام ذروة قدوم الحافالت لدى المؤسسة فً مركز استقبال الهجرة من منتصف شهر ذي القعدة القادم 

للمدٌنة المنورة وإٌصالهم إلى سكنهم ,إضافة   ومرافقة حافالت الحجاج القادمٌن براً ,إلى أواخره 

جرة ومرافقتها إلى مواقع سكن الحجاج المغادرٌن خاصة أٌام الستالم الحافالت من مقار الشركات باله

 . ذروة المغادرة

و أوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على العالقات العامة واالعالم كمال بن أحمد خلٌفة أن االجتماع 

ٌأتً ضمن عدة اجتماعات تنسٌقٌة تعقدها المؤسسة مع عدد من الجهات ذات العالقة بهدف تطوٌر 

  . ن خالل العمل المشترك بٌن مقدمً الخدمة لضٌوف الرحمنالخدمات م
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 اعتماد الخطة التشغيلية الخاصة بموسم الحج ألدالء المدينة المنورة

 م واس 0112أغسطس  8هـ الموافق 1341شوال  04المدٌنة المنورة 

ناقش وكٌل وزارة الحج لشئون الحج الدكتور حسٌن الشرٌف مع رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة 

لألدالء حاتم جعفر بالً, خالل لقائه به الٌوم الخطة التشغٌلٌة للمؤسسة األهلٌة لألدالء لموسم حج 

المسؤولٌن هـ بحضور مدٌر عام فرع وزارة الحج بالمدٌنة المنورة محمد البٌجاوي وعدد من 1341

 .بالوزارة ولجنة إعداد الخطة

وتم خالل االجتماع الموافقة على الصٌغة النهائٌة للخطة, تمهٌداً لرفعها لمعالً وزٌر الحج الدكتور 

مرفقا ٌتبع للمؤسسة ما بٌن وحدة ( 20)بندر حجار العتمادها, ومن ثم ٌشرع فً تنفٌذها من خالل 

د العاملٌن بالمؤسسة خالل فترة الحج ثالثة آالف موظف ما فٌما سٌتجاوز عد, ومركز, ومكتب وإدارة

  .بٌن دائم وموسمً

وأكد عضو مجلس اإلدارة المشرف على العالقات العامة واإلعالم بأدالء المدٌنة المنورة كمال خلٌفة 

ا لتقدٌم خدمة ممٌزة تضمن بإذن هللا راحة الحجاج  ًٌ , عزم المؤسسة تطوٌر أدائها عام بعد العام سع

مضٌفا أن استعدادات المؤسسة بدأت منذ وقت مبكر بمناقشة السلبٌات التً ظهرت بالموسم السابق, 

فضالً عن االجتماعات المتتالٌة بمكاتب شؤون الحجاج من أكثر من , ووضع الخطط الكفٌلة بتالفٌها 

صلى هللا  دولة لتنسٌق الجهود وتقدٌم أفضل الخدمات لحجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه 20

  .علٌه وسلم

وبٌن خلٌفة أن خطة هذا العام شهدت عدة مستجدات من أبرزها إعادة هندسة إجراءات العمل بمركز 

استقبال مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بما ٌنسجم مع معطٌات الموقع الجدٌد, وكذلك تطوٌر 

ً لحجاج الخارج وٌحقق التكامل التقنً األنظمة التطبٌقٌة بشكل ٌتوافق مع مشروع المسار اإللكترون

  .مع وزارة الحج

وأفاد أنه تم استحداث قطاع للخدمات اإلنسانٌة ٌجمع خدمات اإلرشاد والرعاٌة الصحٌة باإلضافة 

لتطوٌر وتحسٌن برامج التدرٌب والتطوٌر, وكذلك عملٌات المتابعة ألداء العاملٌن فً مختلف قطاعات 

  .المؤسسة
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 ينة المنورة تستقبل أولى طالئع حجاج بيت اهلل الحرام بالورود وتمور المدينةأدالء المد

 

 م واس 0112اغسطس  11هـ الموافق  1341ذو القعدة  11لمدٌنة المنورة 

أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه , استقبلت المدٌنة المنورة, الٌوم

الجنسٌة الهندٌة والمالٌزٌة حٌث كان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم  علٌه أفضل الصالة والسالم من

عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لإلدالء ٌتقدمهم رئٌس مجلس اإلدارة حاتم بن جعفر 

 .ٌرافقه وفد استقبال مالٌزي ضم السفٌر المالٌزي زٌنول رحٌم بن زٌنال, بالً

وقد أبدى , بلوا برش الورود وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزموفور نزول الحجاج من الحافالت استق

 .الحجاج عن سعادتهم بوصولهم للدٌار المقدسة

وأعرب رئٌس بعثة السفٌر المالٌزي زٌنول رحٌم بن زٌن عن شكره وتقدٌره لحكومة خادم الحرمٌن 

ٌلة لخدمة وفود على ما ٌقدمانه من أعمال جل -حفظهما هللا  -الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن 

كما شكر المؤسسة األهلٌة لإلدالء على , ضٌوف الرحمن وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه وسلم

  .منوهاً بتطور الخدمات التً تقدمها المؤسسة األهلٌة لإلدالء عاماً بعد عام, حسن االستقبال 
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 الستقبال ضيوف الرحمن أدالء المدينة المنورة تعقد اجتماًعا تنسيقًيا

 
اجتماعاً لتنسٌق الجهود بٌن المؤسسة ومكتب  ,عقدت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة أمس

إرشاد الحافالت استعداداً الستقبال ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل 

 . الصالة والسالم

الستٌعاب  التشغٌلٌة للمؤسسة ومكتب اإلرشاد والخطط المشتركةوناقش االجتماع مستجدات الخطة 

أٌام ذروة قدوم الحافالت لدى المؤسسة فً مركز استقبال الهجرة من منتصف شهر ذي القعدة القادم 

للمدٌنة المنورة وإٌصالهم إلى سكنهم ,إضافة   ومرافقة حافالت الحجاج القادمٌن براً ,إلى أواخره 

مقار الشركات بالهجرة ومرافقتها إلى مواقع سكن الحجاج المغادرٌن خاصة أٌام  الستالم الحافالت من

 . ذروة المغادرة

و أوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على العالقات العامة واالعالم كمال بن أحمد خلٌفة أن االجتماع 

دف تطوٌر ٌأتً ضمن عدة اجتماعات تنسٌقٌة تعقدها المؤسسة مع عدد من الجهات ذات العالقة به

  . الخدمات من خالل العمل المشترك بٌن مقدمً الخدمة لضٌوف الرحمن
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 اعتماد الخطة التشغيلية الخاصة بموسم الحج ألدالء المدينة المنورة

ناقش وكٌل وزارة الحج لشئون الحج الدكتور حسٌن الشرٌف مع رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة 

حاتم جعفر بالً, خالل لقائه به الٌوم الخطة التشغٌلٌة للمؤسسة األهلٌة لألدالء لموسم حج  لألدالء

هـ بحضور مدٌر عام فرع وزارة الحج بالمدٌنة المنورة محمد البٌجاوي وعدد من المسؤولٌن 1341

 .بالوزارة ولجنة إعداد الخطة

هٌداً لرفعها لمعالً وزٌر الحج الدكتور وتم خالل االجتماع الموافقة على الصٌغة النهائٌة للخطة, تم

مرفقا ٌتبع للمؤسسة ما بٌن وحدة ( 20)بندر حجار العتمادها, ومن ثم ٌشرع فً تنفٌذها من خالل 

فٌما سٌتجاوز عدد العاملٌن بالمؤسسة خالل فترة الحج ثالثة آالف موظف ما , ومركز, ومكتب وإدارة

  .بٌن دائم وموسمً

المشرف على العالقات العامة واإلعالم بأدالء المدٌنة المنورة كمال خلٌفة وأكد عضو مجلس اإلدارة 

ا لتقدٌم خدمة ممٌزة تضمن بإذن هللا راحة الحجاج  ًٌ , عزم المؤسسة تطوٌر أدائها عام بعد العام سع

مضٌفا أن استعدادات المؤسسة بدأت منذ وقت مبكر بمناقشة السلبٌات التً ظهرت بالموسم السابق, 

فضالً عن االجتماعات المتتالٌة بمكاتب شؤون الحجاج من أكثر من , لخطط الكفٌلة بتالفٌها ووضع ا

دولة لتنسٌق الجهود وتقدٌم أفضل الخدمات لحجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه صلى هللا  20

  .علٌه وسلم

ات العمل بمركز وبٌن خلٌفة أن خطة هذا العام شهدت عدة مستجدات من أبرزها إعادة هندسة إجراء

استقبال مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بما ٌنسجم مع معطٌات الموقع الجدٌد, وكذلك تطوٌر 

األنظمة التطبٌقٌة بشكل ٌتوافق مع مشروع المسار اإللكترونً لحجاج الخارج وٌحقق التكامل التقنً 

  .مع وزارة الحج

ة ٌجمع خدمات اإلرشاد والرعاٌة الصحٌة باإلضافة وأفاد أنه تم استحداث قطاع للخدمات اإلنسانٌ

لتطوٌر وتحسٌن برامج التدرٌب والتطوٌر, وكذلك عملٌات المتابعة ألداء العاملٌن فً مختلف قطاعات 

  .المؤسسة
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 أدالء المدينة المنورة تستقبل أولى طالئع حجاج بيت اهلل الحرام بالورود وتمور المدينة

أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه , ورة, الٌوماستقبلت المدٌنة المن

علٌه أفضل الصالة والسالم من الجنسٌة الهندٌة والمالٌزٌة حٌث كان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم 

عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لإلدالء ٌتقدمهم رئٌس مجلس اإلدارة حاتم بن جعفر 

 .رافقه وفد استقبال مالٌزي ضم السفٌر المالٌزي زٌنول رحٌم بن زٌنالٌ, بالً

وقد أبدى , وفور نزول الحجاج من الحافالت استقبلوا برش الورود وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزم

 .الحجاج عن سعادتهم بوصولهم للدٌار المقدسة

رحٌم بن زٌن عن شكره وتقدٌره لحكومة خادم الحرمٌن  وأعرب رئٌس بعثة السفٌر المالٌزي زٌنول

على ما ٌقدمانه من أعمال جلٌلة لخدمة وفود  -حفظهما هللا  -الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن 

كما شكر المؤسسة األهلٌة لإلدالء على , ضٌوف الرحمن وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه وسلم

  .ت التً تقدمها المؤسسة األهلٌة لإلدالء عاماً بعد عاممنوهاً بتطور الخدما, حسن االستقبال 
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 ٚحذج ِٚشوض 25ذثحس ذشذ١ثاخ اٌحط فٟ « األدالء»

 

 
 اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج -ػثذاٌشح١ُ اٌحذادٞ 

 01/10/5102اإلش١ٕٓ 

 

٘ـ ٚرٌه 0341ٌألدالء ٌّٛعُ حط ٔالش ٚو١ً ٚصاسج اٌحط ٌشؤْٚ اٌحط اٌذورٛس حغ١ٓ اٌشش٠ف اٌخطح اٌرشغ١ٍ١ح ٌٍّؤعغح األ١ٍ٘ح 

تحضٛس ِذ٠ش ػاَ فشع ٚصاسج اٌحط تاٌّذ٠ٕح إٌّٛسج ِحّذ اٌث١عاٚٞ ِٚغرشاس ٚص٠ش اٌحط ِٚذ٠ش اٌّغاس االٌىرشٟٚٔ فش٠ذ ِٕذس 

ِٚغرشاس ٚص٠ش اٌحط اٌّششف ػٍٝ ِؤعغاخ استاب اٌطٛائف اعاِح دأشٛ سئ١ظ ِعٍظ إداسج اٌّؤعغح اال١ٍ٘ح ٌألدالء حاذُ ظؼفش 

ٌٟ تاإلضافح ألػضاء ٌعٕح إػذاد اٌخطح ٚذُ اػرّاد اٌظ١غح إٌٙائ١ح ٌٍخطح ذ١ًّٙذا ٌشفؼٙا ٌٛص٠ش اٌحط اٌذورٛس تٕذس حعاس الػرّاد٘ا تا

ِشفما ٠رثغ ٌٍّؤعغح ِا ت١ٓ ٚحذج ِٚشوض ِٚىرة ٚإداسج ف١ّا ع١رعاٚص ػذد اٌؼا١ٍِٓ ( 25)ِٚٓ شُ ٠ششع فٟ ذٕف١ز٘ا ِٓ خالي 

أٚضح رٌه ػضٛ ِعٍظ اإلداسج اٌّششف ػٍٝ اٌؼاللاخ اٌؼاِح . حط شالشح آالف ِٛظف ِا ت١ٓ دائُ ِٚٛعّٟتاٌّؤعغح خالي فرشج اٌ

ٚاإلػالَ وّاي خ١ٍفح ٚاٌزٞ أوذ ػٍٝ ػضَ اٌّؤعغح ذط٠ٛش أدائٙا ػاَ تؼذ اٌؼاَ عؼ١ًا ٌرمذ٠ُ خذِح ١ِّضج ذضّٓ تئرْ هللا ساحح اٌحعاض 

ِثىش تّٕالشح اٌغٍث١اخ اٌرٟ ظٙشخ تاٌّٛعُ اٌغاتك ٚٚضغ اٌخطظ اٌىف١ٍح ترالف١ٙا  ٚأضاف تأْ اعرؼذاداخ اٌّؤعغح تذأخ ِٕز ٚلد

دٌٚح ٚرٌه ٌرٕغ١ك اٌعٙٛد ٚذمذ٠ُ أفضً اٌخذِاخ ٌحعاض ت١د  25فضاًل ػٓ االظرّاػاخ اٌّررا١ٌح تّىاذة شؤْٚ اٌحعاض ِٓ أوصش ِٓ 

طح ٘زا اٌؼاَ شٙذخ ػذج ِغرعذاخ ِٓ أتشص٘ا إػادج ٕ٘ذعح ٚت١ٓ خ١ٍفح أْ خ.-طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا اٌحشاَ صٚاس ِغعذ ٔث١ٗ 

اظشاءاخ اٌؼًّ تّشوض اعرمثاي ِطاس األ١ِش ِحّذ تٓ ػثذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ تّا ٠ٕغعُ ِغ ِؼط١اخ اٌّٛلغ اٌعذ٠ذ ٚوزٌه ذط٠ٛش االٔظّح 

ٚصاسج اٌحط وّا ذُ اعرحذاز لطاع  اٌرطث١م١ح تشىً ٠رٛافك ِغ ِششٚع اٌّغاس االٌىرشٟٚٔ ٌحعاض اٌخاسض ٠ٚحمك اٌرىاًِ اٌرمٕٟ ِغ

ٌٍخذِاخ االٔغا١ٔح ٠عّغ خذِاخ االسشاد ٚاٌشػا٠ح اٌظح١ح تاإلضافح ٌرط٠ٛش ٚذحغ١ٓ تشاِط اٌرذس٠ة ٚاٌرط٠ٛش ٚوزٌه ػ١ٍّاخ اٌّراتؼح 

 .ألداء اٌؼا١ٍِٓ فٟ ِخرٍف لطاػاخ اٌّؤعغح
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 ذثحس اٌخطح اٌرشغ١ٍ١ح ٌّٛعُ اٌحط" أدالء اٌّذ٠ٕح"

 اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج -اٌّذ٠ٕح ِىرة 

 50/12/5102اٌصالشاء 

اظرّاًػا ٌرٕغ١ك اٌعٙٛد ت١ٓ اٌّؤعغح ِٚىرة إسشاد اٌحافالخ اعرؼذاًدا  ػمذخ اٌّؤعغح األ١ٍ٘ح ٌألدالء تاٌّذ٠ٕح إٌّٛسج أِظ،

 .العرمثاي ض١ٛف اٌشحّٓ حعاض ت١د هللا اٌحشاَ صٚاس ِغعذ ٔث١ٗ ػ١ٍٗ أفضً اٌظالج ٚاٌغالَ

العر١ؼاب أ٠اَ رسٚج لذَٚ اٌحافالخ ٌذٜ  االظرّاع ِغرعذاخ اٌخطح اٌرشغ١ٍ١ح ٌٍّؤعغح ِٚىرة اإلسشاد ٚاٌخطظ اٌّشرشوحٚٔالش 

ٌٍّذ٠ٕح   اٌّؤعغح فٟ ِشوض اعرمثاي اٌٙعشج ِٓ ِٕرظف شٙش رٞ اٌمؼذج اٌّمثً إٌٝ أٚاخشٖ ِٚشافمح حافالخ اٌحعاض اٌماد١ِٓ تًشا

فح العرالَ اٌحافالخ ِٓ ِماس اٌششواخ تاٌٙعشج ِٚشافمرٙا إٌٝ ِٛالغ عىٓ اٌحعاض اٌّغادس٠ٓ خاطح إٌّٛسج ٚإ٠ظاٌُٙ إٌٝ عىُٕٙ، إضا

 .أ٠اَ رسٚج اٌّغادسج

ٚأٚضح ػضٛ ِعٍظ اإلداسج اٌّششف ػٍٝ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚاإلػالَ وّاي تٓ أحّذ خ١ٍفح أْ االظرّاع ٠أذٟ ضّٓ ػذج اظرّاػاخ 

ٌعٙاخ راخ اٌؼاللح تٙذف ذط٠ٛش اٌخذِاخ ِٓ خالي اٌؼًّ اٌّشرشن ت١ٓ ِمذِٟ اٌخذِح ٌض١ٛف ذٕغ١م١ح ذؼمذ٘ا اٌّؤعغح ِغ ػذد ِٓ ا

 .اٌشحّٓ
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 أدالء المدٌنة تستقبل أولى طالئع الزوار

 

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

استقبلت المدٌنة المنورة أمس أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم من     

الجنسٌة الهندٌة والمالٌزٌة, حٌث كان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌتقدمهم 

وفور نزول الحجاج . م بن جعفر بالً, ٌرافقه وفد استقبال مالٌزي ضم السفٌر المالٌزي زٌنول رحٌم بن زٌنالرئٌس مجلس اإلدارة حات

 .من الحافالت استقبلوا برش الورود وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزم, وقد أبدى الحجاج سعادتهم بوصولهم للدٌار المقدسة

ٌن عن شكره وتقدٌره لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن وعبر رئٌس بعثة السفٌر المالٌزي زٌنول رحٌم بن ز

على ما ٌقدمانه من أعمال جلٌلة لخدمة وفود ضٌوف الرحمن وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه وسلم, كما شكر  -حفظهما هللا-

 .المؤسسة األهلٌة لألدالء عاماً بعد عام المؤسسة األهلٌة لإلدالء على حسن االستقبال, منوهاً بتطور الخدمات التً تقدمها
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 ذ١ّٙذاً ٌشفؼٙا ٌٛص٠ش اٌحط

٘ـ0341ِٕالشح خطح األدالء ٌحط   
 :لظاص ِشٚاْ - إٌّٛسج اٌّذ٠ٕح

ْـ ٔرنك 6341نًٕسى حط  َاقص ٔكٛم ٔصاسج انحط نطؤٌٔ انحط انذكرٕس حسٍٛ انطشٚف انخطح انرطغٛهٛح نهًؤسسح األْهٛح نألدالء

تحضٕس يذٚش ػاو فشع ٔصاسج انحط تانًذُٚح انًُٕسج يحًذ انثٛعأ٘ ٔيسرطاس ٔصٚش انحط ٔيذٚش انًساس اإلنكرشَٔٙ فشٚذ يُذس 

ٔيسرطاس ٔصٚش انحط انًطشف ػهٗ يؤسساخ أستاب انطٕائف أسايح داَص ٔسئٛس يعهس إداسج انًؤسسح األْهٛح نألدالء حاذى ظؼفش 

اضافح ألػضاء نعُح إػذاد انخطح ٔذى اػرًاد انيٛغح انُٓائٛح نهخطح ذًٓٛذا  نشفؼٓا نًؼانٙ ٔصٚش انحط انذكرٕس تُذس حعاس تانٙ، تاإل

يشفقا  ذرثغ نهًؤسسح يا تٍٛ ٔحذج ٔيشكض ٔيكرة ٔإداسج فًٛا سٛرعأص ػذد ( 25)الػرًادْا ٔيٍ شى ٚطشع فٙ ذُفٛزْا يٍ خالل 

أٔاضح رنك ػضٕ يعهس اإلداسج انًطشف ػهٗ . نحط شالشح آالف يٕظف يا تٍٛ دائى ٔيٕسًٙانؼايهٍٛ تانًؤسسح خالل فرشج ا

انؼالقاخ انؼايح ٔاإلػالو كًال خهٛفح، انز٘ أكذ ػهٗ ػضو انًؤسسح ذطٕٚش أدائٓا ػاو تؼذ انؼاو سؼٛا  نرقذٚى خذيح يًٛضج ذضًٍ تئرٌ 

يثكش تًُاقطح انسهثٛاخ انرٙ ظٓشخ تانًٕسى انساتق ٔٔاضغ انخطظ  هللا ساحح انحعاض ٔأاضاف أٌ اسرؼذاداخ انًؤسسح تذأخ يُز ٔقد

دٔنح ٔرنك نرُسٛق انعٕٓد ٔذقذٚى أفضم  25انكفٛهح ترالفٛٓا فضال  ػٍ االظرًاػاخ انًررانٛح تًكاذة ضؤٌٔ انحعاض يٍ أكصش يٍ 

 .انخذياخ نحعاض تٛد هللا انحشاو صٔاس يسعذ َثّٛ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى

خطح ْزا انؼاو ضٓذخ ػذج يسرعذاخ يٍ أتشصْا إػادج ُْذسح إظشاءاخ انؼًم تًشكض اسرقثال يطاس األيٛش يحًذ تٍ ٔتٍَّٛ خهٛفح أٌ 

ػثذانؼضٚض انذٔنٙ تًا ُٚسعى يغ يؼطٛاخ انًٕقغ انعذٚذ ٔكزنك ذطٕٚش األَظًح انرطثٛقٛح تطكم ٚرٕافق يغ يطشٔع انًساس اإلنكرشَٔٙ 

غ ٔصاسج انحط، كًا ذى اسرحذاز قطاع نهخذياخ اإلَساَٛح ٚعًغ خذياخ اإلسضاد ٔانشػاٚح نحعاض انخاسض ٔٚحقق انركايم انرقُٙ ي

 .انيحٛح تاإلاضافح نرطٕٚش ٔذحسٍٛ تشايط انرذسٚة ٔانرطٕٚش ٔكزنك ػًهٛاخ انًراتؼح ألداء انؼايهٍٛ فٙ يخرهف قطاػاخ انًؤسسح
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  اٌحشاَ تاٌٛسٚد ٚاٌرّٛسأدالء اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج ذغرمثً أٌٚٝ طالئغ حعاض ت١د هللا

 

 :ٚاط - إٌّٛسج اٌّذ٠ٕح

أٔنٗ طالئغ اضٕٛف انشحًٍ حعاض تٛد هللا انحشاو صٔاس يسعذ َثّٛ ػهّٛ أفضم انيالج ٔانسالو يٍ ، اسرقثهد انًذُٚح انًُٕسج ايس

انعُسٛح انُٓذٚح ٔانًانٛضٚح حٛس كاٌ فٙ اسرقثانٓى أياو يقش سكُٓى ػذد يٍ أػضاء يعهس إداسج انًؤسسح األْهٛح نإلدالء ٚرقذيٓى 

ٔفٕس َضٔل . اسرقثال يانٛض٘ اضى انسفٛش انًانٛض٘ صُٕٚل سحٛى تٍ صُٚالٚشافقّ ٔفذ ، سئٛس يعهس اإلداسج حاذى تٍ ظؼفش تانٙ

ٔقذ أتذٖ انحعاض ػٍ سؼادذٓى تٕصٕنٓى نهذٚاس ، انحعاض يٍ انحافالخ اسرقثهٕا تشش انٕسٔد ٔذقذٚى ذًٕس انًذُٚح ٔياء صيضو

 .انًقذسح

يح خادو انحشيٍٛ انطشٚفٍٛ ٔسًٕ ٔنٙ ػٓذِ ٔأػشب سئٛس تؼصح انسفٛش انًانٛض٘ صُٕٚل سحٛى تٍ صٍٚ ػٍ ضكشِ ٔذقذٚشِ نحكٕ

كًا ، ػهٗ يا ٚقذياَّ يٍ أػًال ظهٛهح نخذيح ٔفٕد اضٕٛف انشحًٍ ٔصٔاس يسعذ سسٕنّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى -حفظًٓا هللا  -األيٍٛ 

 .الء ػايا  تؼذ ػاويُْٕا  ترطٕس انخذياخ انرٙ ذقذيٓا انًؤسسح األْهٛح نإلد، ضكش انًؤسسح األْهٛح نإلدالء ػهٗ حسٍ االسرقثال
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 ألدالء سّشٛا اٌٛسد ٚٚصػٛا ِاء صِضَ احرفاًء تض١ٛف اٌشحّٓا

 5102 - 10 - ٠02َٛ  اٌششق ٕشش فٟاٌششل

 

إفش٠م١ا  ٚظٕٛب أِظ، إر اعرمثً ِطاس اٌٍّه ػثذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ سحٍر١ٓ لادِر١ٓ ِٓ تٕعالد٠ش ظذج حعاض اٌخاسض إٌٝٚطٍد أٌٚٝ طالئغ 

ٟ ٚلٍد أػٍٕد ف١ٗ اٌشئاعح اٌؼاِح ٌشؤْٚ اٌّغعذ٠ٓ اٌحشاَ ٚإٌثٛٞ ذحذ٠س ػشتاخ اٌذفغ ا١ٌذٚٞ اٌّخظظح حاظاً، ف 252ٚػٍٝ ِرّٕٙا 

  .ٌرٕمًُّ اٌّغ١ِّٕٓ ٚاٌّشضٝ ٚاٌرخٍض ِٓ اٌّرٙاٌىح

ػثذاٌؼض٠ض حاظاً ِٓ تٕعالد٠ش ٌذٜ ٚطٌُٛٙ إٌٝ ِطاس اٌٍّه  300ٚاعرمثً ٚو١ً ٚصاسج اٌحط اٌّغاػذ ٌشؤْٚ اٌؼّشج، ػثذهللا ِشغالٟٔ، 

 .اٌزٞ أٔٙٝ اعرؼذاداذٗ العرمثاي سحالخ اٌحعاض اٌمادِح ِٓ ِخرٍف دٚي اٌؼاٌُ

عرمثاٌُٙ حعاض وأٚي ِعّٛػح حعاض ذظً ِٓ اٌذٚي اإلفش٠م١ح غ١ش اٌؼشت١ح، ٚواْ فٟ ا 012إفش٠م١ا ذضُ  ظٕٛب ٚٚطٍد سحٍح أخشٜ ِٓ

ٔائة سئ١ظ ِعٍظ إداسج ِؤعغح ِطٛفٟ حعاض اٌذٚي اإلفش٠م١ح غ١ش اٌؼشت١ح، اٌذورٛس ػثذاٌشحّٓ ِاس٠ٗ، ٚسئ١ظ ِعّٛػح اٌخذِح ا١ٌّذا١ٔح 

 .فٟ اٌّؤعغح، ١ٌٚذ خاٌذ ػٍٛٞ

خادَ اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ، اٌٍّه  ٚأوذ ِاس٠ٗ، فٟ ذظش٠حاٍخ ٌٗ أِظ، اذخار ِؤعغرٗ وافح اٌرذات١ش اٌالصِح ِٕز ٚلٍد ِثىش إٔفاراً ٌرٛظ١ٙاخ

 .عٍّاْ تٓ ػثذاٌؼض٠ض، ٌٟٚٚ ػٙذٖ ٌٟٚٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ ترٛف١ش اٌشاحح ٌض١ٛف اٌشحّٓ ١ٌؤدٚا شؼائشُ٘ تغٌٙٛح ٠ٚغش ٚأِاْ

ػثش ِطاس األ١ِش ِحّذ تٓ ػثذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ، ٚاعرمثٍُٙ ِٕغٛتٛ  إٌّٛسج اٌّذ٠ٕح فٟ ع١اٍق ِرظً؛ ٚطً حعاض ِا١ٌض٠ْٛ ٕٚ٘ٛد أِظ إٌٝ

 .اٌّذ٠ٕح إداسج إسشاد اٌحافالخ إٌالٍح ٌٍحعاض فٟ

 .ٚذطٍَّغ ِذ٠ش إسشاد اٌحافالخ، ِشٚاْ خاشمعٟ، إٌٝ ذمذ٠ُ اٌعٙاخ اٌؼاٍِح فٟ ِٛعُ اٌحط ٌٙزا اٌؼاَ خططاً ذشغ١ٍ١ح ػٍٝ ِغرٜٛ سف١غ

 .ِٛظف ِششذ ٚإداسٞ ٌخذِح ِؤدِّٞ اٌفش٠ضح اٌخاِغح 011ب  إٌّٛسج اٌّذ٠ٕح ٌٚفد خاشمعٟ إٌٝ اعرؼأح ِىاذة إداسج إسشاد اٌحافالخ فٟ

ع  ٛا اٌٛسدٚأِاَ ِمش عىٓ اٌحعاض اٌّا١ٌض١٠ٓ ٚإٌٙٛد؛ ٚصَّ  .األدالء اٌّذ١ٕ٠ْٛ اٌرّٛس ٚلٛاس٠ش ِاء صِضَ ٚسشُّ

ذِح تذٚسٖ؛ أتذٜ اٌغف١ش اٌّا١ٌضٞ ٌذٜ اٌٍّّىح، ص٠ٕٛي سح١ُ تٓ ص٠ٓ، اسذ١احٗ ٌّا ذمذِِّٗ حىِٛح خادَ اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ِٓ أػّاي ظ١ٍٍح ٌخ

 .ٚفٛد ض١ٛف اٌشحّٓ ٚصٚاس ِغعذ سعٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

اٌشئاعح اٌؼاِح ٌشؤْٚ اٌّغعذ٠ٓ اٌحشاَ ٚإٌثٛٞ تؼشتاخ دفغ ٠ذٚٞ ظذ٠ذج تذالً ِٓ اٌّرٙاٌىح اٌرٟ ٠ؼٛد ذاس٠خ دخٌٛٙا  إٌٝ رٌه؛ اعرؼأد

 .اٌخذِح إٌٝ ٔظف لشْ ذمش٠ثاً 

ّٟ ٚذرحًّ حرٝ   .و١ٍٛظشاَ 511ٚأ٘ذخ اٌشئاعح أطحاب اٌؼشتاخ اٌّرٙاٌىح أخشٜ ظذ٠ذج ذشغً ِغاحح طغ١شج ٚذر١ّض تغٌٙٛح اٌط

اػرّادٔا ػٍٝ ِٕظِٛح أػّاي ذط٠ٛش٠ح «٠ش إداسج اٌؼشتاخ فٟ اٌشئاعح، ِظٍح تٓ ١ِٕش اٌحّادٞ، ت١ٓ االعرؼأح تاٌؼشتاخ اٌعذ٠ذج ٚٚستظ ِذ

 .«٠شٙذ٘ا اٌّغعذ اٌحشاَ

  .ٚشذد ػٍٝ عؼٟ إداسذٗ ٌالعرؼأح تاٌرم١ٕح اٌحذ٠صح فٟ وافح اٌّعاالخ تّا ٠فضٟ إٌٝ خذِح اٌحعاض ٚاٌّؼرّش٠ٓ ٚاٌضٚاس
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