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 خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادماً من طنجة

 

 
ٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود إلى جدة وصل بحفظ هللا ورعاٌته خادم الحرمٌن الشر

إجازة خاصة فً المملكة المغربٌة  -أٌده هللا  -مساء الٌوم قادماً من مدٌنة طنجة بعد أن قضى 

 . الشقٌقة

ولدى وصول خادم الحرمٌن الشرٌفٌن مطار الملك عبدالعزٌز الدولً كان فً استقباله عند باب 

مٌر خالد الفٌصل بن عبدالعزٌز مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الطائرة صاحب السمو الملكً األ

أمٌر منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد 

نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة، وصاحب السمو الملكً األمٌر مشعل بن ماجد بن 

و الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة عبدالعزٌز محافظ جدة، وصاحب السم

المدٌنة المنورة، وصاحب السمو الملكً األمٌر عبدالعزٌز بن سعود بن ناٌف بن عبدالعزٌز 

 . مستشار سمو وزٌر الداخلٌة
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 الصحة تشدد إجراءاتها الوقائية خالل موسم الحج لمنع وفادة األمراض المعدية

شددت وزارة الصحة على تطبٌق إجراءاتها الصحٌة الوقائٌة والعالجٌة على القادمٌن للحج هذا 

العام عبر المنافذ البرٌة والبحرٌة والجوٌة، حٌث تواصل الوزارة تنفٌذ إجراءات مشددة وتطبٌق 

اخل المملكة عبر إستٌفاء الجوانب الوقائٌة اإلشتراطات الصحٌة لمنع وفادة أي أمراض معدٌة إلى د

واإلحترازٌة كافة التً حددتها وزارة الصحة، وتتضمن مناظرة جمٌع القادمٌن للتأكد من سالمتهم 

  .الصحٌة ومراجعة كروت التطعٌم مع إعطاء الجمٌع العالج الوقائً واللقاحات الالزمة

لتنسٌق مع الجهات ذات العالقة بمٌناء جدة وفً هذا السٌاق أكملت وزارة الصحة إستعداداتها وبا

اإلسالمً ، إلستقبال حجاج بٌت هللا الحرام القادمٌن عبر مٌناء جدة اإلسالمً ، حٌث تشمل هذه 

اإلستعدادات تقدٌم الخدمات الطبٌة األولٌة والوقائٌة إضافة إلى المساعدة فً اإلكتشاف المبكر 

السٌطرة علٌها وذلك من خالل مشاهدة القادمٌن )الفرز لألوبئة أو الفاشٌات المرضٌة ومكافحتها و

البصري( عبر مٌناء جدة اإلسالمً للتأكد من سالمتهم ومراجعة سجل عٌادة السفٌنة إلكتشاف 

الحاالت المشتبهة بإصابتها بمرض معدي ، كما تتضمن هذه اإلستعدادات متابعة أعمال مكافحة 

عمال المكافحة والتأكد من المبٌدات واألجهزة نواقل األمراض والموكلة لشركات متخصصة بأ

المستخدمة وتقٌٌم أعمال الرش بعد اإلنتهاء منها، باإلضافة إلى متابعة نتائج االستكشاف الحشري 

 .بالمٌناء

وقد قامت وزارة الصحة بتخصٌص فرق وقائٌة وعالجٌة بمركز المراقبة الصحٌة بمٌناء جدة 

ق االشتراطات الصحٌة المطلوبة للقادمٌن للحج والعمل اإلسالمً حٌث تقوم هذه الفرق بتطبٌ

الموسمً فور وصولهم للمنافذ وقبل نزولهم من الباخرة مع مراعاة الدقة فً إكتشاف حاالت 

األمراض السارٌة واألمراض التً تخضع للوائح الصحٌة الدولٌة وتلك التً عاودت الظهور وإحالة 

  .مستشفٌات بمدٌنة جدةالحاالت المشتبهة وتحوٌلها إلى إحدى ال

( طبٌب تم توزٌعهم بجمٌع المواقع بالمركز بما 11( موظف وموظفة منهم )79وٌعمل فً المركز )

ٌكفل تنفٌذ المهام العالجٌة والوقائٌة بكفاءة باإلضافة إلى اللجان ذات العالقة )التجهٌزات، المتابعة، 

  (.التوعٌة الصحٌة، صحة البٌئة، المعلومات واإلحصاء

لجدٌر بالذكر بأن مركز المراقبة الصحٌة بمٌناء جدة اإلسالمً ٌأتً ضمن مراكز المراقبة الصحٌة ا

بمختلف المنافذ البرٌة والبحرٌة والجوٌة والتً جهزتها وزارة الصحة وذلك لتقدٌم الخدمات 

ة العالجٌة والوقائٌة لضٌوف الرحمن القادمٌن ألداء فرٌضة الحج ، وتطبٌق اإلشتراطات الصحٌ

على القادمٌن ألداء فرٌضة الحج داخل السفٌنة للتأكد من سالمتهم الصحٌة والتأكد من الوضع البٌئً 

 .للسفٌنة

كما أن العٌادة الطبٌة بصالة القدوم تقوم بتقدٌم كافة الخدمات األولٌة للكشف والمعالجة لضٌوف 

اءات الوقائٌة اإلحترازٌة الرحمن وللبحارة وللعاملٌن بالمٌناء من خالل تطبٌق سلسلة من اإلجر

وتأتً فً مقدمتها الكشف عن أمراض مثل الحمى المخٌة الشوكٌة و الحمى الصفراء وشلل 

األطفـال ، كما أتخذت الوزارة إجراءات مشددة لمنع وفادة فٌروس زٌكا ، واجراءات للحد من 

 ةإنتشار متالزمة الشرق األوسط التنفسٌة الحاد

 (.كورونا)
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ألف حاج عبر أسطول خاص من الطائرات  777تنقل  لخطوط السعوديةا

 ورحالتها المنتظمة

م واس 2712/70/14هـ الموافق  1437/11/11األحد   

  

تفقد مدٌر عام الخطوط الجوٌة العربٌة السعودٌة المهندس صالح بن ناصر الجاسر الٌوم سٌر 

حج ، وتجول فً صالة الحج بمطار الملك العملٌات التشغٌلٌة لرحالت "السعودٌة" الخاصة بال

عبدالعزٌز الدولً بجدة ، رافقه خاللها عدد من المسؤولٌن التنفٌذٌٌن فً الخطوط السعودٌة، والهٌئة 

العامة للطٌران المدنً ، ومطار الملك عبدالعزٌز ، والجهات العاملة بالمطار ، مستقبالً إحدى 

شٌة )دكا( فور وصولها ، ورحب بحجاج بٌت هللا رحالت الحج القادمة من العاصمة البنجالدٌ

ا متمنٌاً لهم حجاً مبروراً وسعٌاً 219الحرام ، مرحبا بهم على متن الرحلة والبالغ عددهم ) ( حاج ً

 مشكوراً .

ونوه المهندس الجاسر فً تصرٌح له بهذه المناسبة بشمولٌة خطة "السعودٌة" لنقل الحجاج هذا العام 

ٌسً على تكامل وتمٌز الخدمات المقدمة لضٌوف بٌت هللا الحرام ، وذلك ، التً تحرص بشكل رئ

فً إطار الرعاٌة والعناٌة التً ٌحظى بها حجاج بٌت هللا الحرام بها من قبل حكومة خادم الحرمٌن 

وذلك منذ لحظة وصولهم الى المملكة وحتى مغادرتهم بسالمة هللا وحفظه  -حفظه هللا-الشرٌفٌن 

لخطة تتضمن تجهٌز كافة المتطلبات التشغٌلٌة وتوفٌر كل اإلمكانات البشرٌة والفنٌة مشٌراً إلى أن ا

والمعدات األرضٌة لمناولة الرحالت بالمحطات الداخلٌة والدولٌة من خالل فرٌق عمل متخصص 
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ات فً مرحلتً القدوم والمغادرة من كل اإلدارات التشغٌلٌة بالمؤسسة لتقدٌم باقة متنوعة من الخدم

 متن الرحالت . وعلى

( طائرة بسعة 22وأوضح أن "السعودٌة" قامت بتأمٌن اسطول خاص لرحالت الحج ٌتكون من )

 1مقعداً، و  452بسعة  949طائرة من طراز بوٌنج  12( مقعداً ، منها 9122مقعدٌة إجمالٌة )

 مقعداً، وذلك لمساندة اسطول الرحالت المجدولة 322بسعة  332طائرات من طراز إٌرباص 

وضمان تنفٌذ خطتها لموسم الحج دون التأثٌر على رحالتها المجدولة الداخلٌة والدولٌة، مشٌداً فً 

نفس الوقت بجهود منسوبً "السعودٌة" الذٌن ٌتشرفون دوما بالقٌام بواجب خدمة حجاج بٌت هللا 

وجواً، الحرام وٌبذلون كل ما فً وسعهم من اجل تقدٌم أفضل الخدمات فً كافة المواقع أرضاً 

 وصوالً لتوفٌر وقت وجهد الحجاج حتى ٌتفرغوا ألداء مناسكهم بكل سهولة وٌسر.

هـ والتً بدأت 1439وأعلن أن الخطوط السعودٌة ستنقل بموجب خطتها لموسم حج هذا العام 

هـ أكثر من 1431تنفٌذها غرة شهر ذي القعدة الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من محرم 

لى متن اسطول الطائرات المستأجرة لهذا الغرض من قبل قطاع الحج ( ألف حاج ع671,532)

والعمرة بشركة الخطوط السعودٌة للنقل الجوي، إضافة إلى أسطول طائراتها من خالل رحالتها 

( محطة دولٌة وداخلٌة فً االتجاهٌن فً مرحلتً القدوم والمغادرة 49المجدولة ، وذلك من وإلى )

( حاجاً من إقلٌم القارة الهندٌة 152.722ن خارج المملكة منهم )( حاج م417,956من بٌنهم )

( حاج من إقلٌم 65.422( حاجاً من الخلٌج و )12,952( حاجاً من إقلٌم آسٌا و)191,412و)

( حاجاً ضمن حمالت الحج 45.226( ألف حاج من إقلٌم إفرٌقٌا، إلى جانب )37أوروبا، و)

ف حاج ستنقلهم على متن شبكة رحالتها المجدولة الداخلٌة ( أل249الداخلً، إضافة إلى ما ٌقارب )

 16سبتمبر وحتى  15سبتمبر لمرحلة القدوم و من  9أغسطس إلى  11والدولٌة خالل الفترة من 

 م لمرحلة المغادرة .2216أكتوبر 

وأكد على االستعدادات المٌدانٌة للخطوط السعودٌة التً تشمل كذلك تكثٌف التنسٌق والعمل 

ك مع وزارة الحج والهٌئة العامة للطٌران المدنً والجهات الحكومٌة ذات العالقة بهدف المشتر

تحقٌق أعلى معدالت النجاح فً تفوٌج الحجاج، باإلضافة إلى التنسٌق مع مؤسسات الطوافة والنقابة 

العامة للسٌارات والمنظمٌن لرحالت الحج فً داخل المملكة وخارجها، وتشغٌل رحالت داخلٌة 

فٌة من بعض مناطق المملكة لخدمة حجاج الداخل، ٌضاف إلى ذلك التخطٌط إلرسال عبوات إضا
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ماء زمزم على رحالت الذهاب غٌر المشغولة فً مرحلة قدوم الحجاج وتحدٌدا إلى )إندونٌسٌا، 

ألف عبوة، إلى جانب إبرام اتفاقٌة مع متعهد للفنادق لإلسكان  111مالٌزٌا، الهند( وبإجمالً 

 الحجاج المتأثرة رحالتهم.وإعاشة 

وفٌما ٌتعلق بالخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن أفاد مدٌر عام الخطوط الجوٌة العربٌة السعودٌة أن 

م باقة من الخدمات المتكاملة لحجاج بٌت هللا الحرام، تشمل إصدار بطاقات الصعود  "السعودٌة" تقدِّ

ل موعد السفر بوقٍت مناسب، وذلك لضمان للطائرة لمرحلتً القدوم والعودة فً محطة المنشأ وقب

تركٌز الحاج على أداء المناسك دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المبٌعات لتأكٌد الحجز لرحلة 

العودة باإلضافة إلى إرسال بطاقات الجوازات إلى المحطات الخارجٌة قبل بداٌة موسم الحج ، لٌتم 

انب تأمٌن مالحٌن على رحالت الحج ٌتحدثون تعبئة بٌاناتها قبل وصول الحجاج للمملكة إلى ج

اللغات المختلفة للحجاج، مع إعداد وجبات محلٌة خاصة تناسب األذواق المختلفة للحجاج، وعرض 

أفالم إرشادٌة عن مناسك الحج وأحكامه على الطائرات وعبر موقع ومطبوعات "السعودٌة" ومجلة 

لق باألمتعة المسموح بحملها داخل مقصورة أهال وسهال، كذلك إعداد مطوٌات توعٌة مصورة تتع

الضٌوف والعفش المعاٌن فً مستودعات الطائرة، ٌضاف إلى ذلك توفٌر رحالت إضافٌة للحجاج 

 الراغبٌن فً السفر إلى المدٌنة المنورة .
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0202أوذ عؼٟ اٌّإعغخ األ١ٍ٘خ ٌزغ٠ٛذ ٚرط٠ٛش اٌخذِبد ٚاٌششاوبد ثّب ٠زٕبغُ ِغ سؤ٠خ   

يىظف نخذيت  6200حدٍُذ «: انشٌاض»سئٍس األدالء نـ

 ضٍىف انشزًٍ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 خبٌذ اٌضا٠ذٞ -ؽٛاس 

اٌغب٘ض٠خ اٌزبِخ ٌألدالء ٌخذِخ  -سئ١ظ ِغٍظ ئداسح اٌّإعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء-أوذ ؽبرُ ثٓ عؼفش ثبٌٟ 

ض١ٛف اٌشؽّٓ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ ٚصٚاس ِغغذ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ثذئب ثبالعزمجبي 

ؽٛاٌُٙ اٌّؼ١ش١خ ٚاٌظؾ١خ أصٕبء رٛاعذُ٘ فٟ ط١جخ اٌط١جخ، ِٚغبػذرُٙ ثبٌّٕبفز صُ ئعىبُٔٙ ِٚزبثؼخ أ

ٌزغبٚص أٞ ػمجبد لذ رظبدفُٙ ؽزٝ ِغبدسرُٙ ئٌٝ ِىخ اٌّىشِخ لجً اٌؾظ أٚ ئٌٝ أٚطبُٔٙ ثؼذ أداء 

اٌفش٠ضخ ٚاٌض٠بسح، ِش١ذا ثّب رمذِٗ اٌٍّّىخ ِٓ ػٕب٠خ ٚسػب٠خ ٚا٘زّبَ ثض١ٛف اٌشؽّٓ 

رزٍمٙب اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ِٓ لجً اٌم١بدح ٚػٍٝ سأعٙب خبدَ اٌؾش١ِٓ  ٚثبٌزٛع١ٙبد اٌىش٠ّخ اٌزٟ

ثبٌز١غ١ش ٚاٌؼْٛ ٚاٌخذِخ ٌٍؾغبط  -ؽفظُٙ هللا-اٌشش٠ف١ٓ، ٚعّٛ ٌٟٚ اٌؼٙذ، ٚعّٛ ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ 

اٌضٚاس، ٚرٌه ثاششاف ِٚزبثؼخ عّٛ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚٚص٠ش اٌؾظ ٚاٌؼّشح د. ِؾّذ ٚ

 .طبٌؼ ثٕزٓ

 

                      

 للقاء بالصفحة االولى اشارة 
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آ١ٌبد اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌؾظ ٘زا اٌؼبَ ثّٕٙغ١خ عذ٠ذح.. ٚخذِبرٕب رجذأ ثبالعزمجبي ٚاإلعىبْ  اػزّبد

 ٚاٌّزبثؼخ اٌظؾ١خ ٚاٌّؼ١ش١خ ٚاٌزٛد٠غ

٘ـ ٚاعزّشد 0022ٚأوذ ثبٌٟ أْ ِٕٙخ األدالء ثذأد ثغٙٛد ػبئ١ٍخ ِجؼضشح ٚفمب ٌٛصبئك رؼٛد ئٌٝ ػبَ 

ؽزٝ رؾٌٛٙب ٌؼًّ ِإعغٟ ِٕظُ أضٛد رؾزٗ ع١ّغ اٌؼٛائً اٌزٟ وبٔذ رخذَ ؽغبط دٚي ِؾذدح 

 ١ٍِْٛ ؽبط، ِش١شا ئٌٝ أْ ػذد اٌؼب١ٍِٓ 00٘ـ خذِخ أوضش ِٓ 0021ٚاعزطبػذ ِٕز ئٔشبئٙب ػبَ 

آالف ِٛظف ِٛعّٟ ٚدائُ ِٚغبٔذ، ِٛضؾب أْ ٘زا اٌؼبَ ع١شٙذ ِغزغذاد  0٘زا اٌؼبَ ٠ظً ئٌٝ 

فٟ أداء اٌّإعغخ واػبدح ٕ٘ذعخ ئعشاءاد اٌؼًّ ثّشوض اعزمجبي ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض 

فخ اٌذٌٟٚ ِٚشوضٞ اعزمجبي اٌٙغشح ٚاٌجش ٚدِظ ػ١ٍّبد ِىزت اٌزف٠ٛظ ِغ ػ١ٍّبد اٌّشاوض ثبإلضب

ٌزط٠ٛش األٔظّخ اٌزطج١م١خ، ٚفظً ِىزت خذِخ ؽغبط أفش٠م١ب غ١ش اٌؼشث١خ ئٌٝ ِىزج١ٓ ٌزفز١ذ اٌزسٚح 

ٚرغ٠ٛذ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍؾغبط ٚاعزؾذاس ِىزت ٌٍذػُ ٚاٌّغبٔذح، عبء رٌه خالي اٌؾٛاس اٌزٞ 

 :ِؼٗ؛ ٚف١ّب ٠ٍٟ ٔظٗ« اٌش٠بع»أعشرٗ 

 خذِخ ض١ٛف اٌشؽّٓ

 ّٕٙخ األدالء ِٚشاؽً رطٛس٘ب ئٌٝ أْ أطجؾذ ِإعغخ؟فٟ اٌجذا٠خ ٔٛد اٌزؼش٠ف ث 

  ّٓاألدالء ِٓ أً٘ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح وّشعٛا أٔفغُٙ ٚعٙذُ٘ ٚٚلزُٙ ٌخذِخ ض١ٛف اٌشؽ

ٚصٚاس اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ِٕز ػذح لشْٚ، ٚألذَ ٚص١مخ ٌُٙ ٟ٘ رمش٠ش ٠ؼٛد ئٌٝ ػبَ 

ٓ ئٌٝ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ٘ـ، ٚرزّؾٛس خذِخ اٌذ١ًٌ ؽٛي ئسشبد اٌضٚاس ٚاٌمبد0022١ِ

ِٚغبػذرُٙ فٟ أِٛس اؽز١بعبرُٙ ا١ِٛ١ٌخ اٌغى١ٕخ ٚاٌظؾ١خ ٚاٌّؼ١ش١خ ِٓ ؽ١ٓ لذُِٚٙ 

ٌٍّذ٠ٕخ ٚؽزٝ ِغبدسرُٙ، ٚوبٔذ اٌخذِخ رمذَ ثبٌٕظبَ اٌفشدٞ ؽ١ش أْ وً عٕغ١خ ِٓ اٌؾغبط 

ثؼذح ِشاؽً رخذِٙب ػبئٍخ ِٓ األدالء ٚفك رمبس٠ش رؾٍّٙب ٘زٖ اٌؼٛائً، ٚلذ ِشد إٌّٙخ 

-٘ـ فٟ ػٙذ اٌٍّه فٙذ  0021/ ق / َ ػبَ 000رط٠ٛش٠خ ئٌٝ أْ طذس اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ 

اٌمبضٟ ثأشبء اٌّإعغخ اٌزغش٠ج١خ اٌّٛؽذح ٌألدالء اٌزٞ ؽٛي ثّٛعجٗ اٌؼًّ  -سؽّٗ هللا

اٌفشدٞ ئٌٝ ػًّ ِإعغٟ ٠ٛاوت إٌٙضخ اٌشبٍِخ اٌزٟ رؼ١شٙب اٌٍّّىخ، ٚرٛاطٍذ ثفضً هللا 

ؽزٝ طذس لشاس ِغٍظ اٌٛصساء سلُ  -أػض٘ب هللا-١مٗ اٌمشاساد اٌؾى١ّخ ِٓ اٌذٌٚخ ٚرٛف

ٚاٌمبضٟ ثزضج١ذ  -سؽّٗ هللا-٘ـ فٟ ػٙذ اٌٍّه ػجذهللا 20/20/0001( ثزبس٠خ 10)

 .ِإعغبد أسثبة اٌطٛائف ثزمغ١ّبرٙب اٌؾب١ٌخ
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 اٌزىبًِ ٚاٌز١ّض

 ٘ ٔظشرىُ ٌّغزمجً اٌّإعغخ ٘زا ٘ٛ اٌؼبَ اٌضبٟٔ ٌّغٍظ اإلداسح اٌزٞ رزشأعٛٔٗ ِب ٟ

 األخشٜ راد اٌؼاللخ ثخذِخ اٌؾغبط ٚوزٌه اٌّغب١ّ٘ٓ ٚاٌؾغبط؟ ٚػاللزٙب ثبٌغٙبد

  ٔٙذف فٟ ِغٍظ اإلداسح ٌزى٠ٛٓ ٠ٛ٘خ عذ٠ذح ٌٍّإعغخ ٚٔغؼٝ ٌزؾم١ك ػاللخ ِز١ّضح ِغ

ع١ّغ اٌغٙبد راد اٌؼاللخ ثبٌخذِبد اٌّمذِخ ٌض١ٛف اٌشؽّٓ ِٓ خالي اٌزٕغ١ك ٚئػذاد 

ػًّ ٚاعزّبػبد ٚثشاِظ ػًّ رٍجٟ ِزطٍجبد ٚرطٍؼبد أطؾبة اٌؼاللخ ثّب ٠زغبٚص ٚسػ 

رٛلؼبرُٙ ٘زا ِٓ أ٘ذافٕب االعزشار١غ١خ ٚاٌزٞ خظظٕب ٌٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؾبٚس ِٚٓ ث١ٕٙب: 

رٛص١ك أٚاطش اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾبط اٌىش٠ُ ٚاٌذ١ًٌ، ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍخذِبد 

١بط سضبٖ ػٓ اٌخذِخ، ٚاٌزىبًِ ِغ اٌخطظ االعزشار١غ١خ اٌّمذِخ ٌٍؾغبط اٌىشاَ ٚل

ٚاٌزشغ١ٍ١خ اٌخبطخ ثبٌغٙبد اإلششاف١خ ٚاٌغٙبد اٌّشبسوخ فٟ اٌخذِخ، ٚرؼض٠ض اٌؼاللخ ِغ 

اٌّغب١ّ٘ٓ ِٓ خالي اٌزٛاطً اٌّغزّش ِؼُٙ ٚئطالػُٙ ػٍٝ وً عذ٠ذ ثىً شفبف١خ ٚٚضٛػ 

اٌّغٍظ، ٚرؼض٠ض ئعٙبَ اٌّإعغخ ثبإلضبفخ ٌٛضغ ِإششاد رم١ظ سضب اٌّغبُ٘ ػٓ أداء 

فٟ ر١ّٕخ ٚخذِخ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، ٚ٘زٖ اٌّؾبٚس ٚضغ ٌٙب ثشاِظ ٚآ١ٌبد ػًّ رفظ١ٍ١خ 

 .٠غزٙذ اٌّغٍظ ٌزؾم١مٙب ثذلخ ثارْ هللا

 ِؾبٚس ٠ٌٍٛٙخ 6

 روشرُ عؼٟ اٌّغٍظ ٌزى٠ٛٓ ٠ٛ٘خ عذ٠ذح ٌٍّإعغخ ِب أثشص ِالِؼ ٘زٖ ا٠ٌٛٙخ؟ 

 عٛدح 0202ِؾبٚس سئ١غخ ٟٚ٘ اٌزٕبغُ ِغ سؤ٠خ اٌٍّّىخ  رشرىض ا٠ٌٛٙخ اٌغذ٠ذح ػٍٝ عزخ ،

ٚرط٠ٛش اٌخذِبد، اٌششاوبد االعزشار١غ١خ ِغ اٌغٙبد راد اٌؼاللخ ثخذِبد اٌؾغبط، ر١ّٕخ 

لذساد ِٚٙبساد فش٠ك اٌؼًّ، رؼض٠ض اٌؼاللخ ِغ اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚاٌششاوبد االعزضّبس٠خ ِغ 

آ١ٌبد رٕف١ز ِٚإششاد أداء ٚفك اٌمطبع اٌخبص؛ ٚلذ ٚضغ ٌىً ِؾٛس اعزشار١غ١بد ٚ

ثشٔبِظ صِٕٟ ِؾذد ٠ؾمك االسرمبء ثبٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب األدالء ٌض١ٛف اٌشؽّٓ ؽغبط 

 .ث١ذ هللا اٌؾشاَ صٚاس ِغغذ ٔج١ٗ ػ١ٍٗ أفضً اٌظالح ٚاٌغالَ

 ِٛظف 2600

  ِبرا ػٓ اعزؼذادارىُ ٌّٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ ِزٝ ثذأد ِٚب ٟ٘ أثشص ِغزغذاد اٌخطخ

 خ؟اٌزشغ١ٍ١

  االعزؼذاداد ثذأد ِٓ ٔٙب٠خ اٌّٛعُ اٌّبضٟ، ؽ١ش عغٍذ أُ٘ اإل٠غبث١بد ٌزؼض٠ض٘ب

ٚاٌغٍج١بد ٌّؼبٌغزٙب ٚرالف١ٙب ٚػمذد اٌّإعغخ عٍغٍخ ِٓ االعزّبػبد ِغ سؤعبء ِىبرت 

 شإْٚ اٌؾغبط ِٓ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ ٚعغٍذ ع١ّغ ِالؽظبرُٙ وً رٌه رشعُ ٌخطخ
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ِٛظف ِٛعّٟ ثبإلضبفخ ٌٍّٛظف١ٓ اٌذائ١ّٓ  0222رشغ١ٍ١خ اػزّذ ٌزٕف١ز٘ب أوضش ِٓ 

ثبٌّإعغخ فضال ػٓ ِٛظفٟ اٌششوبد اٌّزؼبلذح ِغ اٌّإعغخ، ِٚٓ أثشص ِغزغذاد خطخ 

ٚآ١ٌبد رٕف١ز اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٚفك ِٕٙغ١خ ػ١ٍّخ إلػذاد اٌخطظ  ٘زا اٌؼبَ اػزّبد ثشاِظ

سح األداء وّب رُ ئػبدح االعزشار١غ١خ، ِٚب ٠ٕجضك ػٕٙب ِٓ خطظ رشغ١ٍ١خ رذِظ ِغ ٔظبَ ئدا

ٕ٘ذعخ ئعشاءاد اٌؼًّ ثّشوض اعزمجبي اٌّطبس، ٚوزٌه ئػبدح ٕ٘ذعخ ئعشاءاد اٌؼًّ 

ثّشوضٞ اعزمجبي اٌٙغشح ٚاٌجش ٚدِظ ػ١ٍّبد ِىزت اٌزف٠ٛظ ِغ ػ١ٍّبد اٌّشاوض ثبإلضبفخ 

خ ٌزط٠ٛش األٔظّخ اٌزطج١م١خ، ٚئػبدح ٕ٘ذعخ ئعشاءاد اٌؼًّ اٌخبطخ ثؾضَ اٌخذِبد اٌّمذِ

ٌض١ٛف اٌشؽّٓ، ٚرٌه ٌزٕغغُ ٘زٖ اإلعشاءاد ِغ ِغزغذاد اٌّغبس اإلٌىزشٟٚٔ ٌؾغبط 

اٌخبسط ٚاعزىّبي اٌزىبًِ اٌزمٕٟ ِغ ٚصاسح اٌؾظ ٚاٌؼّشح ثٙزا اٌشأْ، وّب رُ فظً ِىزت 

خذِخ ؽغبط أفش٠م١ب غ١ش اٌؼشث١خ ئٌٝ ِىزج١ٓ ٌزفز١ذ اٌزسٚح ٚرغ٠ٛذ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍؾغبط 

اس ِىزت اٌذػُ ٚاٌّغبٔذح ٌّىبرت اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌؼ١ٍّبد اٌزٛد٠غ ٚرٛع١ٗ اٌىشاَ ٚاعزؾذ

 .اٌؾبفالد ٌزالفٟ أٞ لظٛس فٟ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍؾغبط اٌىشاَ

 ِشفمب   54

 ِب ٘ٛ ؽغُ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٛٔٙب ٌٍؾغبط؟ 

  ِشفمب  ِب ث١ٓ ٚؽذح ٚلطبع ِٚشوض 10رمذَ اٌّإعغخ خذِبرٙب ٌغ١ّغ اٌغٕغ١بد ِٓ خالي 

ِٛظف ِب ث١ٓ دائُ  0222ِٚىزت ٚئداسح ف١ّب ٠جٍغ ػذد اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّإعغخ خالي فزشح اٌؾظ 

ِٚٛعّٟ، ٚئرا ِب أضفٕب ٌُٙ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌششوبد اٌّزؼبلذح ِغ اٌّإعغخ فاْ ػذد اٌؼب١ٍِٓ 

فِشد ٌُٙ وبفخ اإلِىب١ٔبد اٌزم١ٕخ ٚاٌّؼشف١خ ٚفك خطخ  ُٚ ٠شثٛ ػٍٝ صالصخ آالف ِٛظف 

ٔغؼٝ ِٓ خالٌٙب ٌزمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد اٌّّىٕخ ٌض١ٛف اٌشؽّٓ ٚسػب٠زُٙ  رشغ١ٍ١خ دل١مخ

ِٓ ؽ١ٓ لذُِٚٙ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚؽزٝ ِغبدسرُٙ ثغالِخ هللا، ٚرإدٞ اٌّإعغخ ٚاعجبرٙب 

ِٚغإ١ٌٚبرٙب ٔؾٛ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ صٚاس اٌّغغذ إٌجٛٞ ثخطٛاد ػًّ رجذأ ِٓ 

ي اٌؾغبط اٌّؼ١ش١خ ٚاٌظؾ١خ أصٕبء فزشح ٚعٛدُ٘ فٟ االعزمجبي ٚاإلعىبْ ِٚزبثؼخ أؽٛا

اٌّذ٠ٕخ ِٚغبػذرُٙ ٌزغبٚص أٞ ػمجبد ؽزٝ ِغبدسرُٙ ئٌٝ ِىخ لجً اٌؾظ أٚ ئٌٝ أٚطبُٔٙ ثؼذ 

اٌؾظ، ٌٚىً ػضٛ ِغٍظ ئداسح ِٙبَ ِٚغإ١ٌٚبد رزٕٛع أطاللب  ِٓ اٌمشاساد اٌٛصاس٠خ 

ٚاٌؼّشح، ٠ٚىفٟ اٌّإعغخ ششفب  أٔٙب ٚاٌٍٛائؼ اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌزٟ رؼذ٘ب ٚصاسح اٌؾظ 

١ٍِْٛ ؽبط ٚ٘زا ٠ج١ٓ ؽغُ  00٘ـ خذِخ أوضش ِٓ 0021اعزطبػذ ِٕز ئٔشبئٙب فٟ ػبَ 

اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّإعغخ ٌض١ٛف اٌشؽّٓ صٚاس ِغغذ ٔج١ٗ ػ١ٍٗ أفضً اٌظالح 

 .ٚاٌغالَ
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 ثطبلخ األداء اٌّزٛاصْ

 ٌٌم١بط ٔغجخ األداء ٔٛد اٌزؼشف ػٍٝ ٘زا ؼّشح ثطبلخ األداء اٌّزٛاصطجمذ ٚصاسح اٌؾظ ٚا ْ

 إٌظبَ ِٚب رؾمك ٌٍّإعغخ ِٓ رطج١مٗ؟

  رغؼٝ ٚصاسح اٌؾظ ٚاٌؼّشح العزخذاَ أؽذس إٌظُ ٚا١ٌ٢بد ٌزط٠ٛش أداء األػّبي ثغ١ّغ

اٌمطبػبد اٌزبثؼخ ٌٙب ِٓ خالي رطج١ك أؽذس األدٚاد ٚاٌجشاِظ ٌزط٠ٛش ِٕظِٛخ أداء 

ذال  ِٓ اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ ِٚٓ ث١ٕٙب اعزخذاَ أؽذ أؽذس أدٚاد األػّبي ثبٌطشق االؽزشاف١خ ث

ل١بط األداء اٌّؼشٚفخ ثجطبلخ األداء اٌّزٛاصْ، فّٓ خالٌٙب ٔغزط١غ رشعّخ األ٘ذاف ئٌٝ 

ئعشاءاد ِٚمب١٠ظ دل١مخ، ٚثزٛع١ٗ ِٓ ٚص٠ش اٌؾظ ٚاٌؼّشح رُ ٚضغ ثشٔبِظ ِٛؽذ ٌّغٍظ 

: ر١ّٕخ ئ٠شاداد اٌّإعغخ؛ اٌؼًّ ٚفك ِٕٙظ اإلداسح اسرىض ػٍٝ أسثؼخ أ٘ذاف سئ١غ١خ، ٟٚ٘

ِإعغٟ ٠ؾمك اٌز١ّض اٌّغزذاَ؛ رٍج١خ ِزطٍجبد ٚرطٍؼبد أطؾبة اٌؼاللخ ثّب ٠زغبٚص 

رطٍؼبرُٙ، رٛف١ش ث١ئخ ػًّ عبرثخ ِٚؾفضح ٌٍؼب١ٍِٓ، ٌٚزؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف ؽذدد ِغّٛػخ 

%(  11ٚلذ رؾمك ) ِٓ اٌّجبدساد رُ رمغ١ّٙب ػٍٝ أسثغ عٕٛاد ِذح دٚسح اٌّغٍظ اٌؾبٌٟ

 .ِٓ ِجبدساد اٌؼبَ األٚي ٚفك ِإششاد ل١بط ثطبلخ األداء اٌّزٛاصْ

 رأ١ً٘ ٚرذس٠ت

 ( ِٛظف اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ُِٕٙ ِٛع١١ّٓ و١ف ٠زُ رأ١ٍُ٘ٙ ٌخذِخ اٌؾغبط؟0222ٕ٘بن ) 

  رؼذ اٌّإعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ِٓ أُ٘ إٌٛافز ٌشجبة اٌّذ٠ٕخ ٌخذِخ ض١ٛف اٌشؽّٓ ؽ١ش

خالي اٌّٛعُ آالف اٌشجبة، ٚ٘ٛ دٚس اعزّبػٟ رزششف اٌّإعغخ ثٗ، ٚسغُ أٔٗ ٠ؼًّ ثٙب 

ػًّ ِٛعّٟ ئال أْ ِؼظُ اٌّزمذ١ِٓ ٌشغً ٘زٖ اٌٛظبئف عجك ٚأْ ػٍّٛا ثبٌّإعغخ ٚلذ 

%(؛ ٌُٚ رًّٙ اٌّإعغخ رأ١ً٘ 21ثٍغذ ٔغجخ ِٓ ٌذ٠خ خجشح ِٓ اٌّزمذ١ِٓ ٘زا اٌؼبَ )

ث١ٓ لطبػبد اٌّإعغخ لطبع رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد وٛادس٘ب اٌجشش٠خ ٚرط٠ٛشُ٘ ؽ١ش أٔٗ ِٓ 

ٚاٌؾبعت ا٢ٌٟ، ٚاٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش، ٚاٌغٛدح، ٠ٕٚفز ٘زا اٌمطبع ػذح ثشاِظ ػًّ ِٓ ث١ٕٙب: 

ثشٔبِظ اٌزذس٠ت ػٍٝ سأط اٌؼًّ، ٚثشٔبِظ دػُ رشغ١ً إٌظبَ ا٢ٌٟ ٌٍؾظ، ثبإلضبفخ 

خ ٚاٌغٛالد ا١ٌّذا١ٔخ ا١ِٛ١ٌخ، ٌجشٔبِظ ٔشش صمبفخ اٌغٛدح، ٚف١ٗ ٠زُ رٕف١ز اٌذٚساد اٌزٛػ٠ٛ

ٚئػذاد د١ًٌ ئعشائٟ ٌٍزم١١ُ ا١ٌّذأٟ، ٚعّغ اعزجبٔبد سضب اٌؾبط، وّب ٠مَٛ اٌمطبع ثزٕف١ز 

ثشٔبِظ رط٠ٛش ٚرٕف١ز خطخ اٌزذس٠ت، ٚرٌه ثذساعخ اؽز١بعبد اٌزذس٠ت ٌىبفخ اٌٛظبئف 

ٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّٛع١ّخ، ٚدساعخ اؽز١بعبد وً ِٛظف دائُ ِٓ اٌزذس٠ت، ِٚٓ صُ رٕف١ز ا

 .اٌزٟ رإً٘ اٌؼب١ٍِٓ ٌزمذ٠ُ خذِخ أفضً ٌض١ٛف اٌشؽّٓ
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 ضًٍ هىٌخها اندذٌذة األدالء حىزذ صي انعايهٍٍ
 انًذٌُت انًُىسة -صاهذ صادق بخش 

 51/00/6052اإلثٍٍُ 

 

اعخًذ سئٍس يدهس ئداسة انًإسست األههٍت نألدالء انذنٍم زاحى بانً صًٌا يىزًذا ندًٍع انعايهٍٍ بانًإسست ورنك 

ت يُهى، ولاو َائب سئٍس يدهس اإلداسة انذنٍم عصاو نخسهٍم حعشف انسداج عهى يُسىبً انًإسست وطهب انخذي

بٍ عبذانعضٌض ديٍاطً بخذشٍٍ انضي اندذٌذ، أوضر رنك عضى يدهس اإلداسة انًخسذد انشسًً نهًإسست انذنٍم 

( 6200كًال بٍ أزًذ خهٍفت وانزي بٍٍَّ أَه ألول يشة سٍخى حىزٍذ صي انعايهٍٍ بانًإسست وانبانغ عذدهى أكثش يٍ )

بًٍُّا أٌ ئنضاو انعايهٍٍ بضي يىزذ ٌأحً فً ئطاس اإلخشاءاث انخً حخخزها انًإسست إلظهاس هىٌخها اندذٌذة يىظف، ي

 .بعذ حغٍٍش انشعاس وانًىلع اإلنكخشوًَ وانهزٌٍ دشُهًا وصٌش انسح وانعًشة يإخًشا

نالسحماء بانخذياث وانخً َسعى يٍ خالنها  6060وحأحً انهىٌت اندذٌذة نهًإسست وفك بشَايح انخسىل انىطًُ 

انخً ٌمذيها األدالء نضٍىف انشزًٍ زداج بٍج هللا انسشاو صواس يسدذ َبٍه عهٍه أفضم انصالة وانسالو، وأضاف 

خىدة وحطىٌش انخذياث  - 6070أٌ انهىٌت اندذٌذة حشحكض عهى سخت يساوس سئٍست وهً )انخُاغى يع سؤٌت انًًهكت 

حعضٌض  -حًٍُت لذساث ويهاساث فشٌك انعًم  -انعاللت بخذياث انسداج  انششاكاث اإلسخشاحٍدٍت يع اندهاث راث -

انششاكاث االسخثًاسٌت يع انمطاع انخاص( ولذ وضع نكم يسىس ئسخشاحٍدٍاث وآنٍاث حُفٍز  -انعاللت يع انًساهًٍٍ 

 .وفك بشَايح صيًُ يسذد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1094932.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1094932.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1094932.jpeg


 

 
13 

 نماءاث يكثفت نششذ خطظ وبشايح انخفىٌح وآنٍاث انخُفٍز خالل انسح

 نهسفاظ عهى ساليت انسداج وانخسزٌش يٍ انًُاهح انضانت
٠جذأ فش٠ك ػًّ اٌزف٠ٛظ ٌّٛعُ اٌؾظ اٌّمجً، فٟ ػمذ ٌمبءاد ِىضفخ، ِغ ِغبٌظ ئداساد اٌّإعغبد األ١ٍ٘خ ٌٍطٛافخ؛ 

ٚرٌه ٌششػ خطظ، ٚثشاِظ اٌزف٠ٛظ خالي اٌؾظ، ٚآ١ٌبد رٕف١ز ٘زٖ اٌخطظ؛ ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ عالِخ 

 .ثبرجبع عّبػخ اٌّغ١ٍّٓض١ٛف اٌشؽّٓ، ٚرؾز٠شُ٘ ِٓ إٌّب٘ظ اٌضبٌخ، ٚضشٚسح رّغىُٙ 

ِٓ  00رمبَ ٘زٖ اٌٍمبءاد، اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ أػّبي فش٠ك اٌزف٠ٛظ، ثّمبس ِإعغبد اٌطٛافخ اٌغزخ، اػزجبسا ِٓ اٌـ

  :ِٓ اٌشٙش رارٗ، ػٍٝ أْ ٠زجغ رٌه، ثذء اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ، ٚاألخ١شح، ٚرزّضً فٟ 00اٌشٙش اٌغبس، ٚؽزٝ اٌـ

 .اإلششاف ػٍٝ دلخ رٕف١ز اٌخطخ

 .ل١بط ِغزٜٛ األداء

 .رٛص١ك اإلعشاءاد

  .رم١١ُ اٌّشاؽً أٚال ثأٚي

وّب ٠مَٛ فش٠ك اٌؼًّ، ِٓ خالي غشفخ اٌؼ١ٍّبد اٌّشزشوخ، ثبرخبر ع١ّغ اٌمشاساد اٌالصِخ؛ ٚفمب ٌٍظشٚف ا١ٌّذا١ٔخ، 

َٛ ثبٌخطخ ٚاٌّؼط١بد ا١ٔ٢خ، اٌزٟ رفشص٘ب ػ١ٍّخ اٌزطج١ك، فٟ ؽبٌخ ٚعٛد أٞ طبسب، أٚ أؾشاف ػّب ٘ٛ ِشع

 .اٌّؼزّذح، ٚاالعزفبدح فٟ رٌه ِٓ اٌخطظ اٌجذ٠ٍخ، ٚاٌخ١بساد اٌّزبؽخ ٌفش٠ك اٌؼًّ

ػٍٝ طؼ١ذ ِٛاص رٕفز ِإعغخ ِطٛفٟ ؽغبط عٕٛة آع١ب، ثشٔبِغب رٛػ٠ٛب ئسشبد٠ب، ٠ٙذف ٌٍزؼش٠ف ثبٌضٛاثظ 

 .ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌششػ١خ، خالي اٌزؼبًِ ِغ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ

سح اٌّإعغخ، أؽّذ خبٌذ اٌؼطبط، أْ ٘زا اٌجشاِظ اٌزٛػ٠ٛخ اإلسشبد٠خ ٠غزٙذف ِٕغٛثٟ ٚأٚضؼ ػضٛ ِغٍظ ئدا

  .ِىبرت اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ، ِٓ ِطٛف١ٓ ِٚٛظف١ٓ ٚػّبي

ٚلبي اٌّششف ػٍٝ ٌغٕخ اٌزٛػ١خ ٚاإلسشبد اٌذ٠ٕٟ ثبٌّإعغخ، اٌذوزٛس ػجذاٌؾ١ٍُ ثٓ ِؾّذ ٔظبس اٌغٍفٟ: ئْ اٌٙذف ِٓ 

 :ٌٟاٌجشٔبِظ ٠زٍخض فٟ اٌزب

ٚوشف ػٓ أٔٗ رُ رض٠ٚذ ِىبرت اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ، ثبٌجشاِظ ٚاٌىزت ٚاٌّطجٛػبد اٌزٛػ٠ٛخ اإلسشبد٠خ ٌٍؼًّ ثٙب، 

 .ٚػشضٙب أِبَ اٌؾغبط ٌالطالع ػ١ٍٙب

٘ـ ثشئبعخ ٚو١ً ٚصاسح اٌؾظ ٚاٌؼّشح ٌشإْٚ اٌؾظ ٚػض٠ٛخ وً ِٓ ٠0000غزؼذ فش٠ك ػًّ اٌزف٠ٛظ ٌّٛعُ ؽظ 

اٌّذٟٔ ١٘ٚئخ رط٠ٛش ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ ٚٚصاسح اٌشإْٚ اٌجٍذ٠خ ٚاٌمش٠ٚخ )أِبٔخ اٌؼبطّخ  األِٓ اٌؼبَ ٚاٌذفبع

اٌّمذعخ( ِٚؼٙذ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ألثؾبس اٌؾظ ٚاٌؼّشح ثذء اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ أػّبٌٗ ٚاٌّزّضٍخ فٟ رٕظ١ُ ػذد 

طٛافخ ٚاٌّغإ١ٌٚٓ ػٓ اٌزف٠ٛظ ف١ٙب ٚسؤعبء ِٓ اٌٍمبءاد اٌّجبششح ِغ سؤعبء ِغبٌظ ئداساد اٌّإعغبد األ١ٍ٘خ ٌٍ

ِىبرت اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚأػضبء اٌزف٠ٛظ ف١ٙب ٚرٌه ِٓ أعً ششػ اٌخطظ ٚاٌجشاِظ اٌّؼزّذح ٌٍزف٠ٛظ خالي ِٛعُ ؽظ 

 .٘ـ ٚآ١ٌبد رٕف١ز٘ب0000

 .اٌزؼشف ػٍٝ سؤعبء ِىبرت اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚأػضبئٙب

  .هللا اٌؾشاَ اٌؾش ػٍٝ ثزي اٌغٙذ فٟ خذِخ ؽغبط ث١ذ

 .اال٘زّبَ ثبٌزّغه ثششع هللا اٌؾ١ٕف ٚعؼٍٗ ِٕٙظ ؽ١بح شبِال وبِال

  .اٌزأو١ذ ػٍٝ رٕف١ز اٌزٛع١ٙبد اٌخبطخ ثبٌزف٠ٛظ فٟ اٌّغبدسح ِٓ ِشؼش ِضدٌفخ ٌّٛالغ اٌؾغبط ثّٕٝ ٚسِٟ اٌغّشاد

  ٌٚفذ ئٌٝ أْ اٌغشع األعبعٟ ِٓ ٘زٖ اٌزٛع١ٙبد ٘ٛ

 .شؽّٓ ٚعالِزُٙاٌّؾبفظخ ػٍٝ أسٚاػ ض١ٛف اٌ

  .رٛض١ؼ ِب ٠ٍضَ فٟ ِٕبعه اٌؾظ ٚاٌؼّشح

  .اٌجؼذ ػٓ اٌزفشق ٚاٌؾزس ِٓ ِٕٙظ اٌخٛاسط ٌٚضَٚ عّبػخ اٌّغ١ٍّٓ ٚطبػخ ٌٟٚ األِش

  .ٔجز اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌذخ١ٍخ ٚاٌّخبٌفخ ٌششع هللا

  .اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد ٌألخالق اٌفبضٍخ ٚاٌظفبد اٌؾ١ّذح

 .ٌؼب١ٍِٓ ثّىبرت اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخاإلعبثخ ػٓ اعزفغبساد ا

 

 

 

 
 

 

 


