عنوان الورقة :
جتربة مجعية الزواج باملدينة املنورة

مقدمها :
األستاذ  /حممد بن علي آل راضي

َكدَ١
إٕ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل قد دعٌ َٔ ايعٌُ املؤضط ٞأَساً َٝطٛزا َٚكدٚزاً عًٚ , ٘ٝدعٌ َٔ أضباب ذيو
ايتعاٚ ٕٚايتهاتف ٚايتآيف بني ايٓاع اييت بٗا ٜؿٓع ايٓذاح ٚتريٌ ايؿعاب ٚتبازى ادتٗٛد َٚ ,ا ذيو إال مثس٠
يع ٕٛاهلل تعاىل يًُؤَٓني  ,إذا ايتصَٛا أَس , ٙإذ ٜك ٍٛتعاىل ٚ ( :تعاْٛٚا عً ٢ايربّ ٚايتكٚ , 1) ٣ٛق ٍٛايسضٍٛ
ايهس ِٜعً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ  ( :فعًٝهِ بادتُاع ١فإمنا ٜأنٌ اير٥ب ايكاؾ.2 ) ١ٝ
ٚيكد ٚقع ايٓاع ايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١يف ستاٚي ١يتطبٝل ايعٌُ املؤضط ٞيهٓٗا تعٌ سبٝط ١يفطسِٖ تًو ,
ٚضٝعٌ صتاسٗا َتٛقفا عًَ ٢د ٣زغبتِٗ يف ايتدفٝف َٔ طػٝإ تًو ايػسٜصٚ , ٠ايبٓا ٤املؤضط ٞيف املٓعُات
ارتري ١ٜأسد اجملاالت اييت تعاْ َٔ ٞتًو ايػسٜصَ , ٠ع تٛفس عٛاٌَ إقاف ١ٝجتعٌ ظٗٛز ايفسد ١ٜأٚقح ٚأغد.
 َٔٚذيو اعتُاد املؤضط ١ارتري ١ٜعً ٢أفساد أنجس َٔ اعتُادٖا عً ٢فسٜل عٌُ َتهاٌَ ٚإدسا٤ات عٌُ
ٚاقشٚ , ١نريو اعتُاد ايداعُني عً ٢ايجك ١ايهبري ٠بػدؿٝات األفساد ايكاُ٥ني عًٖ ٢ر ٙاملؤضطات أنجس َٔ
اعتُادِٖ عً ٢املؤضطات ذاتٗا ْ ,عساً ألَاْتِٗ ٚإخالؾِٗ ٚ ,قدزتِٗ عً ٢اإلقٓاع مبطت ٣ٛايهفا ٠٤يف حتكٝل
زغباتِٗ ٚطُٛساتِٗ ارتريَ ٖٞٚ , ١ٜا ٜػهٌ أبسش عٛاٌَ ادترب يًداعُني ٚاملتربعني َٚ ,ا مل ٜتِ إغساى بك١ٝ
أفساد فسٜل ايعٌُ يف تٛد ٘ٝتًو املٛازد عرب أٖداف إضرتاتٝذٚ ١ٝآي ١ٝعٌُ ٚاقش , ١فطتؤ ٍٚاملؤضط ١إىل ايكٝاع
ٚاالْٗٝاز بعد ختًف ٖر ٙايػدؿٝات ايفسد ١ٜعٓٗا إال إٔ ٜػا ٤اهلل زب ايعاملني.3
ٚهلرا ايطبب ٜطعدْ ٞعسض جتسب ١مجع " ١ٝأضست " ٞضت ٛعٌُ َؤضطَ ٞتهاٌَ بإذٕ اهلل ٜطاِٖ يف
حتكٝل أٖداف املؤضط ١اإلضرتاتٝذٚ ١ٝنريو خططٗا ايطٓ ١ٜٛايتٓفٝر.١ٜ
ستُد بٔ عً ٞآٍ زقٞ
املدٜس ايتٓفٝر ٟدتُع ١ٝأضست ٞمبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز٠

ْبر ٠عٔ مجع " ١ٝأضست" ٞ
االضِ

ادتُع ١ٝارتري ١ٜيًصٚاز ٚزعا ١ٜاألضس ٠مبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز٠

االضِ املدتؿس

مجع ١ٝأضستٞ
309

تازٜذ تأضٝظ ادتُع١ٝ

ايعاّ ٖ1422ـ

زقِ ايرتخٝـ

ايسؤ١ٜ

سٝا ٠أضس ١ٜطٝب ١يف َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠يتشكٝل أعًْ ٢طب ١شٚاز ٚاضتكساز أضسٟ
عًَ ٢طت ٣ٛاملًُه.١

ايسضاي١

مجع ١ٝخري ١ٜتؤٌٖ املكبًني عً ٢ايصٚاز ٚتسع ٢األضس َٔ ٠خالٍ َطاعدات َاد١ٜ
ٚبساَر َتدؿؿَٚ ١تُٝص ٠تطِٗ يف حتكٝل سٝا ٠أضس ١ٜطٝب.١

األٖداف

 1سورة ادلائدة





تكد ِٜاإلعاْات املاي ١ٝيساغيب ايصٚاز َٔ ذ ٟٚاإلَهاْات احملدٚد. ٠
اذتد َٔ ظاٖس ٠ايعٓٛضٚ ١ايطالم يف اجملتُع.
املطاُٖ ١يف حتكٝل االضتكساز ايعا ًٞ٥يًُذتُع َٔ خالٍ محالت ايتٛع ١ٝايد١ٜٝٓ
ٚايجكافٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝايطًٛن. ١ٝ

 2رواه أبو داود ،عن أيب الدرداء ،وحسنو األلباين يف صحيح اجلامع برقم 5771
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ايكِٝ

َطاز عٌُ ادتُع١ٝ

ارتدَات

ايرباَر



سح اجملتُع عً ٢ايتٝطري يف أَٛز ايصٚاز ٚعدّ املػاال ٠يف املٗٛز.



دزاض ١املػهالت ٚايؿعٛبات اييت ٜٛادٗٗا ايػباب يف ايصٚاز.








ْعٌُ ملد ١ٜٓاملؿطف ٢ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
متٝصْا يف ختؿؿٓا
دعُهِ يف َهاْ٘
ضتفغ األضساز ْٚسع ٢ارتؿٛؾٝات
َتُٝص ٕٚباإلبداع ٚايتطٜٛس
صتاسٓا يف عآًَٝا




َطاعد ٠املكبًني عً ٢ايصٚاز
ايسعا ١ٜاألضس ٠عرب َػازٜع تُٖٓ ١ٜٛادف١



َطاعد ٠املكبًني عً ٢ايصٚاز ْكدٜا ٚعٝٓٝا.








تدزٜب املكبًني ٚاملكبالت عً ٢ايصٚاز.
تٓع ِٝبساَر أضسَ ١ٜتٓٛع.١
االضتػازات األضس.١ٜ
ايدزاضات ٚايبشٛخ األضس.١ٜ
ايتٛفٝل بني ايساغبني بايصٚاز.
اإلؾالح األضس.ٟ



بسْاَر تٝطري يًُطاعد ٠عً ٢ايصٚاز " شٚاز مجاع ٞضٓ ٟٛأليف
غاب ٚفتا" ٠
بسْاَر زخؿ ١قٝاد ٠األضس ٠يتدزٜب املكبًني ٚاملكبالت عً ٢ايصٚاز.
بسْاَر ضٓ ١أٚىل شٚاز يسعا ١ٜاألضس ٠ايٓاغ ١٦يف ضٓتٗا األٚىل َٔ
ايصٚاز.
بسْاَر ضت ٛأضسَ ٠طتكس ٠يتدزٜب َٓطٛبَٓٚ ٞطٛبات ايكطاع
ايعاّ ٚارتاف.
بسْاَر املطتػاز املؤمتٔ.
بسْاَر إعداد يتأٖ ٌٝاملطًكات.
بسْاَر بٓا ٤أضسٜٓ ٠فر بايػسانَ ١ع َسانص األسٝا.٤
بسْاَر َسغد اذت ٞاألضس.ٟ
بسْاَر زتايظ األضس.٠










عدد ايفسٚع

 4فسع باحملافعات | ٚفسع ْطاٚ ٞ٥اسد داخٌ املد ١ٜٓاملٓٛز٠

عدد املٛظفني املتفسغني َٛ 35ظف َتفسغ
عدد املتطٛعني ايداُ٥ني َ 20تطٛع دا ِ٥بستب ١قٝادٟ
عدد املتطٛعني
املٛمسٝني

َ 300تطٛع َٛمسٞ

عدد األٚقاف

 8أٚقاف َٓٗا بسز باملٓطك ١املسنص 14 ١ٜدٚز

ايك ١ُٝايطٛق ١ٝيألٚقاف ًَٕٛٝ 155
عدد االضتجُازات
االضتجُازات ايبٓه١ٝ

 4اضتجُازات عباز ٠عٔ َسانص أنػاى س ٍٛاملٓطك ١املسنص١ٜ
اضتجُاز بك ًَٕٛٝ 3.5 ١ُٝيف ؾٓدٚم املساع ١ببٓو ايسادشٞ

سذِ املطتفٝدٜٔ
املطاعد ٠عً ٢ايصٚاز
ايسعا ١ٜاألضس١ٜ

 11560غاب ٚفتا٠
 ( 76537ضتٚ ١ضبع ٕٛأيف ٚمخطُاٚ ١٥ضبعا ٚثالث ) ٕٛخالٍ عػس ٠أعٛاّ

تازٜذ ادتُع:١ٝ
ْطتعٝد سها ١ٜايبداَ ١ٜعهِ ٚاييت اْطًكت يف ايعاّ  1422يف ادتًط ١األٚىل جملًظ َٓطك١
املد ١ٜٓسٝح مت إقساز إْػا ٤املػسٚع ارتري ٟيًصٚاز ٚزعا ١ٜاألضس .٠بدأ ايعٌُ بػهٌ َتٛاقع ٚيهٔ بُٗ١
عاي ١ٝحتت َطُ ٢املػسٚع ارتري ٟيًصٚاز ٚزعا ١ٜاألضس ٠مبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز , ٠تػهٌ فسٜل عٌُ َٔ
مثاَْ ١ٝتعاْٚني ٚمخطَٛ ١ظفني فكط عًُٛا يف َهتب فك ١ًٝاألَني ايعاّ بربز ادتصٜسٚ , ٠مت تكد ِٜأٍٚ
دفع َٔ ١اإلعاْات يعدد  18مثاْ ١ٝعػس غابا بعد إٔ سكسٚا دٚز ٠تأٖ ١ًٝٝغاًَٚ .١قاّ فسٜل ايعٌُ املهٕٛ
بعكد ٚزؽ عٌُ ٚادتُاعات يدزاض ١ختطٝط ايعٌُ يف املػسٚع ٚاإلعداد يالْطالم ايفعً ٞبهاف ١خدَات
املػسٚع ٚ ,نإ َٔ قُٔ َٗاَِٗ اختٝاز َبَٓٓ ٢اضب يٝهَ ٕٛكساً يًُػسٚع ٚ ,مت االْتكاٍ يًُٛقع بعد
إٔ مت جتٗٝص ٙيف غٗس غعبإ َٔ عاّ ٖ1422ـ ٚ ,سٝح إٕ تأضٝظ املػسٚع قاّ عً ٢إٔ ٜطتفٝد َٔ
خدَات٘ ناف ١أبٓآَ ٤طك ١املد ١ٜٓاملٓٛز , ٠مت إْػا ٤فسٚع يًُػسٚع يف بعض ستافعات املٓطكَٗٓ ١ا
ستافعٜٓ ١بع ٚستافعَٗ ١د ايرٖب ٚستافع ١ايعال ٚستافع ١بدزٚ .دعُا يػباب ٚفتٝات املٓطك ١أق ِٝيف
عاّ ٖ1423ـ سفٌ ايصٚاز ادتُاع ٞاأل ٍٚعكٛز ضعادٚ ٠ن ٌٝإَازَٓ ٠طك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠آْراى األضتاذ
عبد ايهس ِٜاذتٓٝين ٚ ,نإ املػسٚع يف َٛازدٜ ٙعتُد عًَ ٢ا ٜكدَ٘ أٌٖ ارتري  ٚعً ٢مجع ايتربعات
عٔ طسٜل ايؿٓادٜل َٚسانص املبٝعات ارتريٚ , ١ٜقد مت إٜكاف مجع ايتربعات بٛاضط ١ايؿٓادٜل بٓا ٤عً٢
تٛدٗٝات أَٓ ١ٝضاَ ١ٝمما أثس يف َٛازد ادتُعٚ , ١ٝنإ ذيو مما دعا زتًظ اإلداز ٠يًتفهري إلظتاد
َٛازد َاي ١ٝثابت , ١فهاْت فهس ٠إْػاٚ ٤قف ٜعٛد زٜع٘ يًُػسٚع ٚمت اعتُاد إْػاٚ ٤قف األضس ٠األٍٚ
 ٖٛٚعباز ٠عٔ َبٓ ٢فٓدق ٞيف املٓطك ١املسنص ١ٜمت إْػاؤ ٙبك 23.543.393 ١ُٝزٜاالٚ .ألٕ ايتطًعات
ايطُٛس ١تبك ٢زٖٚ , ١ٓٝاآلَاٍ املسد ٠ٛضذ ١ٓٝستٜ ٢كٝض اهلل هلا زداال ٜٓرز ٕٚأْفطِٗ ٚأَٛاهلِ يٝطًكٕٛ
ايعٓإ هلا فٝؿبح سًِ األَظ ٚاقع ايٚ ّٛٝأَٓ ١ٝاذتاقس ٖ ٞسكٝك ١املطتكبٌ ٖ َٔٚ ,را املٓطًل قاّ أسد
زداٍ األعُاٍ ممٔ عسف عِٓٗ سبِٗ يًدري بايتربع يؿاحل املػسٚع بأزض َطاستٗا َٚ 2ّ4444بٓ ٢غري
َهتٌُ قا ِ٥قُٔ املطاسٚ , ١مت اعتُاد اضتهُاٍ املبٓ ٢يٝهَ ٕٛكساّ داُ٥ا يًُػسٚع بدال َٔ املبٓ٢
املطتأدس ٚ ,بايفعٌ مت االْتكاٍ يًُبٓ ٢بعد اْتٗا ٘٥يف غٗس غٛاٍ َٔ ايعاّ ٖ1425ـٚ .يف ايعاّ ٖ1426ـ بدأ
ايعٌُ يف املػسٚع ٚفل خط ١شَٓ ١ٝطُٛسٚ ١أٖداف َدزٚضَٚ ١بٓ ١ٝسطب االستٝاز ٚ ,يف ْفظ ايعاّ مت
اعتُاد شٜادَ ٠كداز اإلعاْ ١املاي ١ٝيتؿبح مثاْ ١ٝآالف زٜاٍ غري َطرتد ٠بدالً َٔ مخط ١آالف زٜاٍٚ .سسؾاً
َٔ زتًظ إداز ٠املػسٚع عً ٢قُإ أدا ٤ايعٌُ ٚاضتُساز ١ٜبػهٌ َٓعِ ٚ ,حتت َعً ١زمس ١ٝسطب

ايتٛدٗٝات ايؿادز َٔ ٠زتًظ ايٛشزا , ٤بإٔ ته ٕٛيف نٌ َٓطك ١مجع ١ٝتعٓ ٢بايصٚاز حتت إغساف
ٚشاز ٠ايػ ٕٛ٦االدتُاع , ١ٝضع ٢املػسٚع يف إدسا٤ات ايتطذٚ ٌٝحت ٍٛاملطُ َٔ ٢املػسٚع ارتري ٟيًصٚاز
ٚزعا ١ٜاألضس ٠إىل ادتُع ١ٝارتري ١ٜيًصٚاز ٚزعا ١ٜاألضس ٠مبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠بس٥اض ١ؾاسب ايطُٛ
املًه ٞاألَري عبدايعصٜص بٔ َادد بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد – أَري َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز - ٠سفع٘ اهلل ٚزعاٙ
ٚزتًظ إدازَ ٠ه 15 َٔ ٕٛعكٛاّ  ,بعدٖا قاّ مس ٙٛبصٜازَ ٠كس ادتُع ١ٝادتدٜد يًتعسف عً ٢أقطاَٗا
ٚخدَاتٗا ٚيف تًو ايصٜاز ٠دغٔ مسَ ٙٛػسٚع ايؿدق ١االيهرت ٖٛٚ ١ْٝٚاملػسٚع اير ٟتبٓت٘ ادتُع١ٝ
بايتعاَ ٕٚع َؿسف ايسادش , ٞنُا تسأع مس ٙٛاالدتُاع ايتأضٝط ٞيًذُع ١ٝعكٛز األعكا٤
املؤضطنيٚ .دعُا ألٖداف ادتُع ١ٝيف إعاْ ١املكبًني عً ٢ايصٚاز ٚبٓا ٤أضسَ ٠طًُ ١مت اعتُاد َػسٚع ٚقف
األضس ٖٛٚ 2 ٠عباز ٠عٔ زتُع َدازع يًبٓات بتهًف 1366446444 ١زٜاٍ بعد إٔ متت دزاض ١املػسٚع
ٚددٚا َٔ ٙقبٌ َهتب اضتػازَ ٟتدؿـ ٚ ,بدأ ايعٌُ فعًٝا يف املػسٚع عً ٢أفكٌ تؿُٖٓ ِٝدضٞ
ظتعً٘ َتُٝصاً عًَ ٢طت ٣ٛاملٓطكٚ , ١مت االْتٗا َٔ ٤املػسٚع ٚتأدري ٙدتٗ ١تعً ١ُٝٝأًٖ ١ٝبعكد اضتجُاز ٟيف
غٗس زدب َٔ ايعاّ ٖ1434ـَٚ .ع ايتٛضع يف ايعٌُ ٚارتدَات اييت تكدَٗا ادتُع ١ٝأؾبح َٔ ايكسٚزٟ
قبط ايعٌُ ٚفل َعاٜري ٚخط ١إضرتاتٝذ ١ٝيتشكٝل األٖداف  ,يرا تعاقدت ادتُعَ ١ٝع َسنص َتدؿـ
يف ايدزاضات ٚايتطٜٛس يتٓفٝر َػسٚع ايتطٜٛس اإلداز ٟيًذُعٚ ١ٝعتت ٟٛعً ٢أزبع َساسٌ َٖ ٞسسً١
ايتدطٝط االضرتاتٝذَٚ , ٞسسً ١تطٜٛس ايعًُٝات َٚ ,سسً ١ايتٓع ِٝاإلدازَٚ , ٟسسً ١اإلغساف ٚاملتابع١
ٚ ,ذيو يتطٜٛس ايعٌُ بادتُعٚ ١ٝيتعٌُ بٓعاّ َؤضطَ ٞتهاٌَ  ,نُا قاَت بتػٝري ٖٜٛتٗا ايداخً١ٝ
ٚارتازد ١ٝيٝؿبح غعازٖا " أضست ٞضسّ ضعادت." ٞ
َدخٌ إىل ايبٓا ٤املؤضط ٞيف ايعٌُ ارتريٟ
ممٝصات ٚخؿا٥ـ ايعٌُ املؤضطٞ
إٕ زتسد ممازض ١ايعٌُ َٔ خالٍ زتًظ إداز , ٠أ َٔ ٚخالٍ مجع ١ٝأَ ٚؤضط ١خري , ١ٜال ٜٓكٌ
ايعٌُ َٔ ن ْ٘ٛعُالً فسدٜاً إىل عٌُ َؤضط , ٞفهجري َٔ املٓعُات ٚادتُعٝات ارتري ١ٜاييت هلا يٛا٥ح
ٚأْعُٚ ,١زتايظ إدازات ٚمجعٝات عُ ١َٝٛمتازع ايعٌُ ايفسد , ٟإذ إٔ املٓعُ ١أ ٚادتُع ١ٝال تعين إال
فالْاً َٔ ايٓاع ; فٗ ٛؾاسب ايكساز ٚ ,اير ٟميًو شَاّ األَٛز ٚايتؿسف باملٛازد ٖٚ ,را ٜٓكض َبدأ
ايػٛز ٣اير ٖٛ ٟأِٖ َبدأ يف ايعٌُ املؤضط.4ٞ
إٕ أُٖ ١ٝايعٌُ املؤضط ٞتهُٔ يف زتُٛع َٔ ١ايطُات ٚارتؿا٥ـ ,اييت جتعً٘ ممٝصاًَٗٓ ,ا َا
-:)5(ًٜٞ
 حتكٝل َبدأ ايتعاٚ ٕٚادتُاع ,١ٝاير َٔ ٖٛ ٟأمسَ ٢كاؾد ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝاملطٗس.٠
 حتكٝل ايتهاٌَ يف ايعٌُ.
 االضتكساز ايٓطيب يًعٌُ ,يف ايٛقت اير ٟغتكع ف ٘ٝايعٌُ ايفسد ٟيًتػٝري نجرياً ,قٚ ٠ٛقعفاً ,أٚ
َكُْٛاً ٚاجتاٖاً ,بتػٝري األفساد ٚاختالف قٓاعاتِٗ.
 ايكسب َٔ املٛقٛع ١ٝأنجس َٔ ايرات ,١ٝبٛقع َعاٜري ستددَٛٚ ,٠قٛع ١ٝيًكسازات.
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 دفع ايعٌُ ضت ٛايٛضطٚ ١ٝايتٛاشٕ.
 تٛظٝف ناف ١ادتٗٛد ايبػسٚ ,١ٜاالضتفاد َٔ ٠غت ٢ايكدزات اإلْتاد.١ٝ
 قُإ اضتُساز ١ٜايعٌُ.
 عُْ ّٛفع٘ ألفساد اجملتُع ,يعدّ ازتباط٘ باألغداف ,بٌ باملؤضطات.
َٛ ادٗ ١حتدٜات ايٛاقع مبا ٜٓاضبٗاٚ ,نٝف ١ٝاالضتفادَٓ َٔ ٠ذصات ايعؿس ,د ٕٚايتٓاشٍ عٔ املبادئ,
ٖٚرا ايػسض ال ٜك ّٛب٘ زتسد أفساد ال ٜٓعُِٗ عٌُ َؤضط.ٞ
ٜٓ كٌ َٔ ستدٚد ١ٜاملٛازد املاي ١ٝإىل تٓٛعٗا ٚاتطاعٗا ,فتتعدد قٓٛات اإلٜساداتٜٚ ,عسف ايعُال٤
طسٜكِٗ إىل املؤضط ,١عٔ طسٜل زمسٝتٗا َٚػسٚعٝتٗا.
 االضتفاد َٔ ٠ادتٗٛد ايطابكٚ ,١ارتربات املرتانُ ,١بعد دزاضتٗا ٚتكٛميٗا.
ٜ كُٔ ايعٌُ املؤضط ٞعدّ تفسد ايكا٥د ,أ ٚايكٝاد ٠يف ايكسازات املؿري ,١ٜاملتعًك ١باملؤضط.١
 عتافغ ايعٌُ املؤضط ٞعً ٢االضتكساز ايٓطيب ,املايٚ ٞاإلداز َٔ ,ٟخالٍ اتباع زتُٛعْ َٔ ١عِ
ايعٌُ( ,ضٝاضات ٚقٛاعد ٚإدسا٤ات) ,تعٌُ عً ٢حتكٝل األٖداف ,مبا ٜتفل َع زؤ ١ٜاملؤضط.١
ٜ كُٔ ايعٌُ املؤضط ,ٞبإٔ مجٝع ايعاًَني ًَتصَ ٕٛمبٓع َٔ ١َٛايكٚ ِٝاملبادئ ٜتُشٛز سٛهلا أداؤِٖ
ٚضًٛنِٗ ٚعالقاتِٗ ايٛظٝفٚ ١ٝاإلْطاْ.١ٝ
ٜ كُٔ ايعٌُ املؤضط ٞادتٗاد اإلداز ,٠يف اختٝاز أفكٌ األضايٝب ايٓعسٚ ١ٜاإلداز ,١ٜيتشكٝل ,أٚ
تكد ِٜأفكٌ َطتٜٛات يًددَ.١
ٜ كُٔ ايعٌُ املؤضط ,ٞإٔ ٜدعِ املؤضط ١بأفكٌ املٛازد ايبػس َٔ ,١ٜخالٍ إتباع ضٝاضَٓ ١عٛز ,ٙيف
االختٝاز ٚايتٛظٝف ٚايتدزٜب ٚايـتأٖ ,ٌٝحتكٝكاً يًتُٓ ١ٝاملٗٓ ١ٝاملطتُس.٠
ٜ ؤند ايعٌُ املؤضط ,ٞداٖص ١ٜاملؤضط ,١يف تكد ِٜايكٝادات ايبد ١ًٜيف ٚقت ايكسٚزٚ ٠ايطٛازئ,
سُٓٝا تدخٌ املؤضط ١يف أشَ ١تطتدع ٞايتػٝري ٚايتبد.ٌٜ
 ايتذازب ايهجري ٠تؤند إٔ ايعٌُ ايرٜ ٟبٓ ٢بٓاَ ً٤ؤضطٝآًٜ ,تر أقعاف ايعٌُ ايرٜ ٟبٓ ٢بٓا ً٤فسدٜاً.
 ايعٌُ املؤضطٜٛ ,ٞقح األٖدافٜٓٚ ,عِ ايعٌُ; ألْ٘ ظترب عً ٢إظتاد ايتدؿؿاتٚ ,بايتاي ٞظترب
ايعاًَني عً ٢ايٛقٛح ٚحتٌُ املطؤٚي.١ٝ
 انتطاب ؾف ١ايػسع ١ٝيًُػازٜعٚ ,ايرباَر ايتابع ١يًُؤضط ,١مما ٜفتح أَاَٗا نجرياً َٔ املٝاد,ٜٔ
ٜٚطٌٗ ضٝاض ١االْتػاز.
أضباب اإلسذاّ عٔ ايعٌُ املؤضطٞ

قلة الطاقات
المؤهلة
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ضعف روح
العمل الجماعً

ضعف الخبرة
اإلدارٌة

حداثة العمل
الخٌري العربً
المعاصر

الخلط بٌن
العمل الجماعً
والعمل
المؤسسً
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عٛاٌَ صتاح ايعٌُ املؤضطٞ
 إتكإ ايتدطٝطٚ ,حتدٜد األٖداف يتٓفٝرٖاٚ ,تٛشٜع األدٚازٖٚ ,را ٜتطًب َطت ٣ٛدٝداً ,يف
إعداد ايكادٚ ٠املطٛ٦ينيٚ ,تدزٜب ايعاًَني َع االضتفاد َٔ ٠نٌ اإلَهاْاتٚ ,تٛظٝف مجٝع
ايطاقات ,بعد ايتعسف عًٗٝا دٝداً.
 ايتطاَ ٞعٔ ارتالفات ايػدؿٚ ,١ٝتكد ِٜاملؿًش ١ايعاَ ١عً ٢املؿًش ١ايػدؿٖٚ ,١ٝرا ٜتِ
بتشطني االتؿاٍ ٚايتٛاؾٌ ,بني أفساد املؤضط ١بعكِٗ َع بعض.
 حتدٜد ثٛابت َٓٚطًكات َػرتن ١يًعاًَني يف املؤضط ١ته ٕٛإطازاً َسدعٝاً هلِ ,تٛد٘ خط١
ايعٌُٚ ,تٓاضب املسسًٚ ١ايعسٚف اييت تعٝػٗا املؤضط.١
 إٔ تطٛد يػ ١اذتٛاز ,ست ٢تتالقح اآلزا ٤يًدسٚز بأفكٌ قسازٚ ,أٜكاً ست ٢غتكع ايسأٟ
ايػدؿ ٞيسأ ٟاجملُٛع.١
 إٔ ته ٕٛزتايظ اإلداز ٠أ ٚايًذإ غري ستؿٛز ٠يف بٚ ١٦ٝاسد.٠
 ؾدٚز ايكسازات عٔ زتايظ اإلداز ,٠أ ٚايًذإ ذات ايؿالس.١ٝ
 تٛفس ايكٓاع ١ايهاف ١ٝبٗرا األضًٛب َٔ ايعٌُ.
 االعتداٍ يف ايٓعس ٠يألغداف.
عٓاؾس ايبد ٤يف ايعٌُ املؤضط: ٞ

وجود برامج وخطط
محددة ومدروسة

وجود لوائح وأنظمة

وضوح فكرة
المؤسسة

وجود نظام للمتابعة
والرقابة والتقٌٌم

بناء صورة ذهنٌة
إٌجابٌة عن
المؤسسة

مشروعٌة المؤسسة

قدرة المؤسسة على
اتخاذ قرارات دون
تدخل خارجً

توفر رأس المال
الكافً

توفر الكادر البشري
الالزم لتشغٌل
المؤسسة

املهْٛات األضاض ١ٝيًبٓا ٤املؤضط: ٞ

البناء
التنظٌمً
الكفاءة
المؤسسٌة

القٌادة
الفاعلة

إدارة
الموارد
البشرٌة
والمالٌة

أنظمة
وأسالٌب
العمل
الكفاءة
التسوٌقٌة

املػهالت ٚايتشدٜات اييت تتعًل بايبٓا ٤املؤضط: 7ٞ
َػهالت تتعًل بايبٓ ١ٝايتٓع: ١ُٝٝ
 -1قعف ايبٓا ٤املؤضط ٞبػهٌ عاّ ٚضٝطس ٠بعض األفساد عً ٢األْػطٚ ١ايتُ.ٌٜٛ
 -2قعف ايتٛافل بني اهلٝانٌ اإلدازٚ ١ٜأٖداف املٓعُ.١
 -3املكسات غري املال ١ُ٥ألْػط ١املٓعُ.١
 -4عدّ ٚدٛد فسٚع يًُٓعُ ١يف املٓاطل ايسٜفٚ ١ٝايٓا.١ٝ٥
 -5عدّ ٚقٛح املٗاّ ٚايؿالسٝات اإلداز ١ٜألفساد املٓعُ.١
 -6املسنصٚ ١ٜقعف َبدأ ايتفٜٛض.

َػهالت يف ايكٝادٚ ٠اإلداز: ٠
 -1قعف أًٖ ١ٝأنجس زتايظ إداز ٠املٓعُات.
 -2قعف ايرباَر ايتدزٜب ١ٝيكٝادات املٓعُ.١
 -3ايتدخالت ارتازد ١ٝيف قسازات ٚأعُاٍ املٓعُ.١
 -4تطٝٝظ عٌُ بعض املٓعُات ارتريٚ ١ٜاضتسافٗا عٔ َطازٖا اذتكٝك.ٞ
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 -5قعف ايسقابٚ ١ايتك ِٜٛاملطتُس ألعُاٍ املٓعُ.١
 -6قعف املعاٜري ايسقاب ١ٝاملستبط ١بسضايٚ ١أٖداف املٓعُ.١
 -7قعف ايرباَر املتدؿؿٚ ١املتٓٛع.١
 -8ايكؿٛز يف َعًَٛات ايبشٛخ ايفٓ ١ٝاملتعًك ١بأْػط ١املٓعُ.١
 -9قعف األزغفٚ ١ايتٛثٝل ٚاإلسؿاٚ ٤عدّ تٛفس قاعد ٠ايبٝاْات.
 -14قعف ايتكٓٚ ١ٝقعف اضتدداّ اذتاضب اآليٚ ٞبسازت٘ يف أعُاٍ املٓعُ.١
ٚ -11دٛد احملابا ٠يف ؾسف املطاعدات يًُشتادني.
 -12قعف ايتٓفٝر ٚنجس ٠ايػها ٣ٚقد املٓعُ.١
 -13اْعداّ ايتٓطٝل َع املٓعُات األخس.٣
َػهالت يف املٛازد ايبػس: ١ٜ
 -1عدّ تٛفس ايهادز املؤٌٖ ٚاملتدؿـ.
ْ -2كـ ارترباٚ ٤ايفٓٝني.
 -3قً ١ايدٚزات ٚايرباَر ايتدزٜب.١ٝ
 -4قعف ْعاّ األدٛز ٚاملهاف٦ات.
 -5عدّ اعتُاد املهاف٦ات ٚايرتقٝات عً ٢نفا ٠٤األدا.٤
 -6قً ١املتطٛعني يف ايعٌُ ارتريٚ ,ٟقعف االٖتُاّ بٗرا ايكطاع.
َػهالت يف املٛازد املاي: ١ٝ
 -1ستدٚد ١ٜاملٛازد املاي.١ٝ
 -2عدّ اضتجُاز َٛازد املٓعُ ١ايفا٥ض عٔ سادتٗا ايتػػ.١ًٝٝ
 -3اعتُاد املٛازد املاي ١ٝأضاضاً عً ٢ايتربعات ٚاهلباتٚ ,عدّ ايطع ٞيته ٜٔٛأٚقاف تعتُد عًٗٝا
املٓعُ ,١يف اإلْفام ايداٚ ِ٥غري املػسٚط عً ٢أْػطتٗا َٔ قبٌ املاضتني.
 -4عدّ تٛفس ارتربات ايهاف ١ٝيف اجملاٍ املاي.ٞ
 -5قعف ايسقاب ١املاي.١ٝ
 -6قعف إتباع َبدأ ايػفاف ١ٝيف ايتعاَالت املاي.١ٝ

َػهالت يف بساَر ايتطٜٛل ٚايرتٜٚر يألْػط: ١
 -1قعف أضايٝب االتؿاٍ باجملتُع.
 -2قعف ايرتٜٚر اإلعالَ ٞألْػط ١املٓعُ.١
 -3عدّ ٚقٛح أٖداف املٓعُ ١يهجري َٔ ادتُٗٛز اير ٟتتعاٌَ َع٘.
 -4ايعٗٛز املٛمسٚ ٞايسنٛد بك ١ٝايعاّ.

َػهالت يف األْعُٚ ١ايًٛا٥ح :
 -1عدّ تطٛز األضايٝب ٚايًٛا٥ح ايداخً.١ٝ
 -2عدّ ٚدٛد أديَ ١هتٛب تٛقح إدسا٤ات تٓفٝر املػازٜع.
َػهالت يف اإلضرتاتٝذٚ ١ٝايسؤٚ ١ٜايسضاي: ١
 -1غُٛض قٚ ِٝأٖداف املٓعُ ١عٔ أعكا ٤زتًظ اإلداز.٠
 -2تبين أٖداف قد تعذص املٓعُ ١عٔ حتكٝكٗا.
 -3قعف ايتدطٝط ألْػطَٛٚ ١ازد املٓعُ.١
َػهالت خازد ١ٝتعٝل ايعٌُ ارتري: ٟ
 -1قعف اإلعالّ ايداعِ ألعُاٍ املٓعُات ارتريٚ ١ٜايرتٜٚر هلا.
 -2قعف ايدعِ ٚايتُ ٌٜٛاذته.َٞٛ
 -3تػري ايعسٚف احملٝط ١مبعدٍ أضسع َٔ تعد ٌٜأٖداف املٓعُ.١
 -4قعف دعِ ايكطاع ارتاف يًعٌُ ارتري.ٟ
 -5ايػا٥عات املتعًك ١ظُع ايتربعات.
 -6قعف تأٜٝد اجملتُع يًرباَر ٚارتدَات اييت تكدَٗا املٓعُات ارتري.١ٜ
 -7عدّ مساح ايطًطات بايتفسغ يًعٌُ ارتري.ٟ
 -8زبط املُٛيني ارتازدٝني مت ًِٜٗٛبأٖدافِٗٚ ,يٝظ بأٖداف املٓعُٚ ١ساد ١اجملتُع.
 -9قعف ثكاف ١اجملتُع بأُٖ ١ٝعٌُ املٓعُات ارتري.١ٜ

 -14عدّ إدزاى ؾاْع ٞايطٝاضات يف اذتهَٛات يدٚز املٓعُ ١ارتري ١ٜيف ايتُٓ.١ٝ
 -11تعكٝد اإلدسا٤ات يف ادتٗات اذته ١َٝٛاييت تتعاٌَ َعٗا املٓعُات ارتري.١ٜ
 -12ايتكٝٝل ايعامل ٞعً ٢عٌُ املٓعُات ارتري ,١ٜبعد أسداخ ( )11ضبتُرب.)ّ2441(,
 -13ارتًط بني ايعٌُ ارتريَٚ ,ٟطُ ٢اإلزٖابٚ ,أثس ٙيف ايتكٝٝل عً ٢ايعٌُ ارتري.ٟ

جتسب ١مجع " ١ٝأضست " ٞيف ايعٌُ املؤضطٞ
أدزنت ادتُع ١ٝأَُٖٛ ١ٝانب ١املسسً ١ادتدٜد ٠يف تطٜٛس ايعٌُ ارتري ٟاملؤضط ٞيرا باغست يف
تٛقٝع اتفاقَ ١ٝع أسد بٛٝت ارترب ٠املتدؿؿ ١يعٌُ ارتط ١اإلضرتاتٝذٚ ١ٝدي ٌٝايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات
باإلقاف ١إىل دي ٌٝايٓعاّ اإلدازٚ ٟاملايٚ , ٞبدأ فسٜل ايعٌُ بٛقع خطط تطع ٢ادتُع َٔ ١ٝخالهلا
يًٛؾ ٍٛإىل أٖداف ٚغاٜات ارتط ١اإلضرتاتٝذٚ ١ٝاييت مت اعتُادٖا َٔ زتًظ اإلداز ٠بس٥اض ١ؾاسب
ايطُ ٛاملًه ٞاألَري عبدايعصٜص بٔ َادد بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠زٝ٥ظ زتًظ إداز٠
ادتُعٚ ١ٝتٛد َٔ ٘ٝفك ١ًٝاألَني ايعاّ يًذُع ١ٝايدنتٛز عبدايباز ٟبٔ عٛاض ايجبٝيت ٖ َٔٚ ,را املٓطًل
زنصت ادتُع ١ٝعرب مخط ١ستاٚز زٝ٥ط ١ٝمت ايعٌُ عًٗٝا َٓر ايعاّ ٖ1431ـ ٚضاُٖت يف حت ٍٛادتُع١ٝ
َٔ عٌُ تكًٝد ٟإىل عٌُ َؤضطَ ٞتهاٌَ ضاِٖ يف ختفٝض املؿازٜف ايتػػ ١ًٝٝبٓطب ١تسانُ ١ٝشادت
عٔ ٚ %24شادت ايتربعات ايٓكد ١ٜبٓطب ١تسانُ ١ٝجتاٚشت  %32بُٓٝا شادت األْػطٚ ١ايفعايٝات بٓطب١
ٚ %118شادت االضتجُازات بٓطب %9 ١بُٓٝا أؾبح ْطب ١املتفسغني بايعٌُ  َٔ %98إمجاي ٞاملٛظفني ٚتكدّ
ادتُع ١ٝخدَاتٗا إيهرتْٝٚا عرب َٛقعٗا اإليهرتٚ ْٞٚأٜكا ؾفشاتٗا االدتُاع ١ٝباإلْرتْت  ,نُا
سككت ادتُع ١ٝايعاّ ٖ1432ـ أزباسا جتاٚشت ْطبتٗا ايـ  %633بُٓٝا ناْت يف ضٓٛاتٗا املاق ١ٝحتكل
عذصا ضٜٓٛاً َتهسزاً ٚ ,نإ ٖرا بطبب ايرتنٝص عً ٢مخط ١ستاٚز زٝ٥ط ٖٞٚ ١ٝنايتاي: ٞ

تطوٌر الهوٌة

تطوٌر الكادر
البشري

التطوٌر اإلداري
والتقنً

تطوٌر تنمٌة
الموارد
واالستثمار

تطوٌر الخدمات

أٚال  :ايتطٜٛس اإلدازٚ ٟايتكين
قاَت ادتُع ١ٝبعٌُ خط ١إضرتاتٝذ ١ٝملد 3 ٠ضٓني بايػسانَ ١ع أسد املهاتب املتدؿؿٚ ١اييت
مشًت إطاز عٌُ ادتُع ١ٝاملؤضط ٞباإلقاف ١إىل حتدٜد ايفذٛات ْٚكاط ايكٚ ٠ٛايكعف باإلقاف ١إىل
اهلٝهٌ اإلدازٜ ٟػٌُ ايتٛؾٝف ايٛظٝفٚ ٞنريو حتدٜد َؤغسات األدا ٤يًذُعٚ ١ٝاملبّٓ ١ٝعً ٢األٖداف
اإلضرتاتٝذ ١ٝايسٝ٥طٚ ١ٝاملباغس , ٠باإلقاف ١إىل ايٓعاّ اإلدازٚ ٟاملاي ٞيًذُع , ١ٝنُا قاَت ادتُع١ٝ
بٛقع إدسا٤ات يًرباَر ٚاملػازٜع ٚقاَت بتٛؾٝف ناف ١اإلدسا٤ات ٚ ,ألدٌ تطٜٛس ٖرا األَس قاَت
ادتُع ١ٝبتأضٝظ إداز ٠يًُػازٜع ختتـ بايتدطٝط ٚاملتابعٚ ١ايتكٚٚ ِٝٝسد ٠داخً ١ٝيًذٛد.٠
 ايتطٜٛس اإلداز ٟمشٌ :

خطة
إستراتٌجٌة

اللوائح
واألنظمة

نظام الجودة

التطوٌر
المستمر

إدارة المشاريع
وحدة الجودة
الشئون اإلدارية
والمالية

أ-

ارتط ١اإلضرتاتٝذ١ٝ
قاَت ادتُع ١ٝبايتعاقد َع أسد املهاتب املتدؿؿ ١يبٓا ٤خط ١إضرتاتٝذ ١ٝحت ٟٛإطاز
ايعٌُ اإلضرتاتٝذ ٞيًذُعٚ ١ٝحتدٜد ايفذْٚ ٠ٛكاط ايكٚ ٠ٛايكعف ٚنريو َؤغسات األدا ٤نُا
حتَ ٟٛبادزات َٚػازٜع ختدّ األٖداف اإلضرتاتٝذٚ , ١ٝتعترب ارتط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيًذُعٚ ١ٝاييت
مت اعتُادٖا َٔ قبٌ مس ٛأَري َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠زٝ٥ظ زتًظ إداز ٠ادتُع ١ٝيف ايعاّ ٖ1434ـ
ْٖ ٞكط ١االْطالق ١يًذُعْٚ , ١ٝتا٥ر ارتط ١اإلضرتاتٝذ: ١ٝ

 oحتدٜد إطاز ايعٌُ اإلضرتاتٝذ ( ٞايسؤ – ١ٜايسضاي – ١اهلدف ايهً – ٞاألٖداف املباغس– ٠
ايك.) ِٝ
َ oعاٜري قٝاع اإلصتاشات.
 oاألْػط ١ايسٝ٥ط ١ٝايكسٚز.١ٜ
 oاالستٝادات األضاض ١ٝيتٓفٝر األْػطٚ ١حتكٝل اإلصتاشات.
 oتطٜٛس اهلٝهٌ اإلداز ٟبادتُعٚ ١ٝزبط٘ باألٖداف.
 oتٛؾٝف ناف ١ايٛظا٥ف ايداخً.١ٝ
 oبٓا ٤ضًِ ٚظٝف ٞداخً ٞغاٌَ يًبدالت َع ٚقع ْعاّ يًُهافآت ٚايعالٚات َستبط بايطًِ.
 oحتدٜد دد ٍٚيًؿالسٝات ارتاؾ ١باملسنص ايسٝ٥طٚ ٞايفسٚع ٚنريو ؾالسٝات َدزا٤
اإلدازات.

ب -ايًٛا٥ح ٚاألْعُ١
ٚ oقع يٛا٥ح إدازَٚ ١ٜاي ١ٝيًذُعَ ١ٝعتُد َٔ زتًظ اإلداز.٠
 oبٓا ٤دي ٌٝيًطٝاضات ٚاإلدسا٤ات ايداخً.١ٝ
 oايتطٜٛس املطتُس يًٛا٥ح اإلدازٚ ١ٜاملاي.١ٝ
تْ -عاّ ادتٛد٠
 oمت ايتعاقد َع أسد املهاتب املتدؿؿ ١بادتٛد.٠
 oمت تٛؾٝف اإلدسا٤ات ايداخًٚ ١ٝختطٝطٗا.
 oمت تأضٝظ إداز ٠داخً ١ٝيًذٛدٚ ٠تعٝني َسادع داخًَ ٞتدؿـ.
 oمت تدزٜب املٛظفني عً ٢إداز ٠ادتٛد.٠

خ -ايتطٜٛس املطتُس
 oتٓعِ ادتُعٚ ١ٝزغ ١عٌُ نٌ زبع ضٓ ١يإلطالع عً ٢حتكٝل األٖداف.
ٖٓ oاى يكا ٤ضٓ ٟٛيدزاضَ ١ؤغسات قٝاع األدا.٤

ٜ oتِ تطبٝل بطاق ١قٝاع األدا ٤املتٛاشٕ عً ٢ناف ١ايرباَر ٚاملػازٜع.
 ايتطٜٛس ايتكين مشٌ :
 ايتش َٔ ٍٛايػبه ١احملً ١ٝيًعامل١ٝ
ناْت تطتددّ ادتُع ١ٝضابكا خدَ ١ايـ ٚ LANقاَت بتش ٌٜٛارتدَ ١إىل خدَ ١ايـ
ٚ VPNذيو ستٜ ٢تش ٍٛعاملٓا َٔ ايػبه ١ايداخً ١ٝيًذُع ١ٝإىل ايػبه ١ايعامل ١ٝاملستبط١
بهاف ١فسٚعٓا مما ٜتٝح يٓا ضٗٛي ١ايتٛاؾٌ َعِٗ د ٕٚاذتاد ١ملساضالت ٚزق.١ٝ
 تطٜٛس ايرباَر اإليهرت ١ْٝٚايداخً: ١ٝ
 بسْاَر خدَات املطتفٝد ٜٔاإليهرتْٜٞٚكدّ ٖرا ايربْاَر األزغف ١اإليهرت ١ْٝٚيهاف ١طًبات املطتفٝد َٔ ٜٔاإلعاْ ١املاي١ٝ
باإلقاف ١إىل قاعد ٠بٝاْات ايتٛاؾٌ َعِٗ ٜٚطاعد يف َعسف ١ضري َعاَالتِٗ ٚإدسا٤اتِٗ نُا أْ٘
َستبط عرب خدََ " ١عاًَيت " عرب املٛقع اإليهرتٚ ْٞٚاييت تتٝح يًُطتفٝد َعسف ١إدسا٤ات
املعاًَ ١ارتاؾ ١ب٘  ,نُا أْ٘ َستبط بإداز ٠ايرباَر األضسٚ ١ٜاييت تٛقح سؿ ٍٛاملطتفٝد عً٢
زخؿ ١قٝاد ٠األضس َٔ ٠عدَ٘ ٚأٜكا َستبط باإلداز ٠املاي ١ٝإيهرتْٝٚا ٚاييت تٛقح يإلداز٠
اضتهُاٍ اإلدسا٤ات َٔ عدَ٘ َٔ أدٌ ؾسف َطتشكات املطتفٝد.
 بسْاَر ايتٛفٝل بني ايساغبني بايصٚاز اإليهرتْٞٚايربْاَر زبط قطِ ايسداٍ بايكطِ ايٓطا ٞ٥نُا أْ٘ عتافغ عً ٢ضس ١ٜاملتكدَني َٔ
ايساغبني ٚايساغبات يف ايبشح عٔ شٚز أ ٚشٚد ١فُجال قطِ ايسداٍ ال ٜطتطٝع ايبشح عٔ
َعًَٛات ايٓطاٚ ٤ايعهظ ٚ ,ايربْاَر ٖٜ َٔ ٛك ّٛبرتغٝح َ 5تكدَني يًُسأ ٠أَ 5 ٚتكدَات
ي ًسدٌ بدٚ ٕٚدٛد أ ٟأزقاّ تٛاؾٌ ٜٚتِ ايتعاٌَ َع ذيو بٛاضط ١املٛاؾفات اييت ٜطذًٗا ايسدٌ
أ ٚاملسأ.٠
 بسْاَر إصتاش اإليهرتْٞٚمت تؿُٖ ِٝرا ايربْاَر عرب َٛظفني َتدؿؿني يف ايربزت ١داخٌ إداز ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات
ظُع ١ٝأضست ٞسٝح ٜٓكطِ إىل ثالخ أقطاّ األ " ٍٚايؿادز ٚايٛازد اإليهرتٚ " ْٞٚايجاْ" ٞ

األزغف ١اإليهرت ١ْٝٚيهاف ١املعاَالت " ٚايجايح ٚاألِٖ " إداز ٠املٗاّ " سٝح ٜك ّٛايكطِ ايجايح
َٔ ايربْاَر بتك ِٝٝاإلدازات ٚاملٛظفني داخٌ ادتُع ١ٝعً ٢ضسعٚ ١دٛد ٠إصتاش املعاَالت نُا
أْ٘ ميجٌ  َٔ %24تك ِٝٝاملٛظف ايطٓ , ٟٛنُا أْ٘ ٜٛقح ي ٞايطاعات املٗدز ٠يف إْتاد ١ٝايعٌُ
ٜٚ ,طاعد ايربْاَر يف شٜاد ٠اإلْتادٚ ١ٝايتٓافط ١ٝبني اإلدازات ايداخًٚ ١ٝاملٛظفني.
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مت تؿَُٛ ِٝقع إيهرت ْٞٚخاف بادتُع ١ٝعرب ْعاّ  PHPنُا إٔ ادتُع ١ٝسايٝا
تكدّ مجٝع خدَاتٗا إيهرتْٝٚا عرب املٛقع د ٕٚاذتاد ١إىل سكٛز املطتفٝد ملٛقع ادتُع ١ٝإال
ساٍ ايطًب  ,نُا مت تؿَُٓ ِٝتد ٣إيهرت ْٞٚخاف بأؾدقا ٤ادتُعٚ ١ٝأٜكا مت فتح قٓا٠
يًبح املباغس دتُٝع فعايٝات ٚبساَر ادتُع ١ٝعرب املٛقع اإليهرتٚ ْٞٚأٜكا مت فتح سطابات يف
املٛاقع االدتُاع ١ٝايهرب ٣يًتٛاؾٌ َع املطتفٝدٚ ٜٔايداعُني َجٌ فٝطبٛى ٚتٜٛرت ٜٛٚتٛٝب
ٚأٜكا َٛقع ارتري ايػاٌَ.

ثاْٝا  :تطٜٛس ايهادز ايبػسٟ
 تٛظٝف ٚاضتكطاب ايهفا٤ات املتُٝص٠
مت عرب إسد ٣ايػسنات املتدؿؿ ١بايتٛظٝف اضتكطاب عدد نبري َٔ ايهفا٤ات اإلداز١ٜ
املتدؿؿٚ ١ايًر ٜٔمت اضتكطابِٗ َٔ ايكطاع ارتاف ٚذيو ست ٢تعٌُ ادتُع ١ٝبعٌُ َؤضطٜ ٞطاِٖ
يف شٜاد ٠اإلْتادٚ , ١ٝسايٝا بفكٌ اهلل تعاىل أؾبح عدد املتفسغني بادتُع ١ٝميجً %2ٚ %98 ٕٛفكط
َتعا ْٚني  ,نُا مت َٓشِٗ ممٝصات ٚظٝفَ ١ٝجٌ ايتأَني ايطيب هلِ ٚيعا٥التِٗ َع أفكٌ ايػسنات
ايعامل ١ٝاملتدؿؿ ١يف ايتأَني  ,نُا مت ايتأَني االدتُاع ٞعً ٢ناف ١املٛظفني عرب املؤضط ١ايعاَ١
يًتأَٓٝات االدتُاعٖ ١ٝرا باإلقاف ١إىل أْ٘ مت تٛقٝع اتفاق ١ٝغسان ١دعِ َع ؾٓدٚم املٛازد ايبػس١ٜ
يدعِ َٛظف ٞادتُع ١ٝملد ٠ضٓتني َٔ تازٜذ ايتعٝني  ,نُا ٜتِ تٓفٝر بسْاَر ثكايف تسف ٞٗٝغٗسٟ
يًُٛظفني ٚعا٥التِٗ باإلقاف ١إىل بسْاَر ضٓ ٟٛيتهس ِٜاملٛظفني املتُٝص.ٜٔ
 اضتجُاز ايهفا٤ات املتُٝص ٠يف ايكطاعات ايتعًٚ ١ُٝٝادتاَعات

ٚقعت ادتُع ١ٝغسان ١إضرتاتٝذَ ١ٝع داَع ١طٝبَٚ ١ع إداز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝباملٓطك١
ٚادتاَع ١اإلضالَٚ ١ٝذيو يالضتفاد َٔ ٠ايهفا٤ات املتُٝص ٠يف ٖر ٙايكطاعات سٝح ضاُٖت ٖرٙ
ايهفا٤ات يف تكد ِٜاالضتػازات ٚتطٜٛس ارتدَات ٚتؿُ ِٝاذتكا٥ب ايتدزٜبٚ ١ٝتكد ِٜاحملاقسات
ٚايدٚزات األضس.١ٜ
 اضتجُاز إَهاْٝات ٚقدزات املتطٛعني
مت عٌُ َعاٜري ٚأضظ ملػازن ١املتطٛعني يف تٓفٝر بساَر َٚػازٜع ادتُع ١ٝاملدتًف ١نُا مت
تؿُِٝ

ايُٓاذز املتدؿؿ ١بريو ٚ ,سايٝا ٜتِ

ايتكدِٜ

يًتطٛع يف َػازٜع ادتُع ١ٝعرب ارتدَ١
اإليهرت ١ْٝٚمبٛقع ادتُعٚ , ١ٝضاِٖ
ادتُع ١ٝأنجس َٔ َ 3444تطٛع

َع
َٚتطٛع ١ط ١ًٝايطٓٛات املاق ١ٝيتٓفٝر املػازٜع ٚايرباَر.
 تأٖٚ ٌٝتدزٜب ايهفا٤ات َٔ املٛظفني

ٚقعت ادتُع ١ٝعكد غسانَ ١ع غسن ١ارتًٝر يًتدزٜب َٚع عدد َٔ غسنات َٚسانص
ايتدزٜب املتدؿؿ ١يتدزٜب َٓطٛب ٞادتُع , ١ٝسٝح إٔ سؿ ٍٛاملٛظف عً 3 ٢دٚزات يف ايطٓ١
ٜطاعد ٙيف تك ِٝٝأدا ٙ٤ايطٓٚ , ٟٛمت تكد ِٜأنجس َٔ  59دٚز ٠تدزٜبَ ١ٝتدؿؿ ١ملٓطٛب ٞمجع١ٝ
أضست ٞفكط يف ايعاّ ٖ1432ـ بفكٌ َٔ اهلل ٚ ,قد مت تؿُ ِٝبسْاَر خاف بايكٝادات ايػباب١ٝ
بادتُعٚ ١ٝذيو يتأٖ ًِٗٝيكٝاد ٠ادتُع ١ٝخالٍ ايطٓٛات ايكادَ.١

ثايجا  :تطٜٛس اهل١ٜٛ
إٕ اإلعالٕ عٔ اهل ١ٜٛادتدٜد ٠دتُع ١ٝأضست ٖٛ ٞسؿاد دٗٛد سجٝج َٔ ١ايعٌُ ادتاد يتطٜٛس ٖ١ٜٛ
َتهاًَ ١تكدّ دٖٛس عٌُ ادتُع ١ٝبطسٜك ١جترب املطتفٝد يًشؿ ٍٛعً ٢ارتدَٚ ١ايداعِ يدعِ أْػط ١ادتُع١ٝ
ٚ ,مشًت ٖ ١ٜٛادتُع ١ٝعٓاؾس َتعددٚ ٠فست َٓٗذاً ٚتٛدٗاً ٚاقشاً ضت ٛايتكدّ ٚايرتٜٚر يًذُع ١ٝقُٔ
إضرتاتٝذ ١ٝزا٥دٚ , ٠مت تؿُ ِٝغعاز ٜعبَس عٔ عٌُ ٚخدَات ادتُعٚ ١ٝأٜكا ايعدٜد َٔ املطبٛعات اييت تٛقح
ارتدَات ٚايرباَر.

زابعا  :تطٜٛس ارتدَات
قاَت ادتُع ١ٝبتطٜٛس خدَاتٗا ٚتعُُٗٝا بدال إٔ تػٌُ
فَ ١٦ع َٔ ١ٓٝايػباب ٚايفتٝات نُا قاَت بته ٜٔٛفسم عٌُ
عًَُ ١ٝتدؿؿ ١يتطٜٛس سكا٥بٗا ايتدزٜبٚ ١ٝتٜٓٛع بسازتٗا
يتػٌُ ناف ١األضس مبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠فطابكا ناْت ادتُع ١ٝتكدّ خدَ ١إعاْ ١املكبًني
عً ٢ايصٚاز ٚتكد ِٜدٚزات تدزٜب ١ٝيًُكبًني ٚاملكبالت عً ٢ايصٚاز عً ٢سكٝب " ١ايبدا١ٜ
ايسغٝد " ٠باإلقاف ١إىل خدَ ١ايتٛفٝل بني ايساغبني بايصٚاز ٚ ,بعد ايتطٜٛس قدَٓا اآلت: ٞ
أ-

بسْاَر زخؿ ١قٝاد ٠األضس | ٠تدزٜب املكبًني ٚاملكبالت عً ٢ايصٚاز
مت إعداد سكٝب ١عًَُ ١ٝتهاًََٚ ١تطٛز َٔ ٠قبٌ فسٜل عٌُ َتدؿـ نُا مت
تؿُ ِٝمناذز قٝاع قبًٚ ١ٝبعد ١ٜيًربْاَر ٖ ,را باإلقاف ١تعُ ِٝايربْاَر يهاف ١ف٦ات ٚغسا٥ح اجملتُع
بُٓٝا نإ ضابكا سؿسا عً ٢املطتفٝد َٔ ٜٔخدَات اإلعاْ ١عً ٢ايصٚاز فكط  ,نُا مت تدزٜب أنجس
َٔ َ 23دزب َٚدزب ١عً ٢ايربْاَر ٚمت تكد ِٜايربْاَر يف ١٦ايؿِ ٚايبهِ أٜكا.

ب -بسْاَر إعفاف إلعاْ ١املكبًني عً ٢ايصٚاز
مت تطٜٛس بسْاَر إيهرت ْٞٚشتؿـ يإلعاْات َٚستبط بإداز ٠ايرباَر األضسٚ ١ٜاإلداز ٠املاي ١ٝنُا
أْ٘ َستبط بهاف ١فسٚع ادتُع ١ٝمبشافعٜٓ ١بع ٚايعال ٚبدز َٗٚد ايرٖب  ,نُا أْ٘ سايٝا ٜتِ ايتكدِٜ
عً ٢خدَ ١اإلعاْ ١إيهرتْٝٚا بٛاضطَٛ ١قع ادتُع , ١ٝنُا مت تعٝني باسجني ادتُاعٝني يًربْاَر ٚتكدِٜ

خدَات ع ١ٝٓٝتتُجٌ يف أدٗص ٠نٗسبا ١ٝ٥يًُطتفٝد ٜٔباإلقاف ١إىل حتفٝص املطتفٝد ٜٔعرب َٓشِٗ زسً١
سر زتاْا عرب َػسٚع "اذتر غريْٚ , "ٞمت َطاعد ٠ست ٢تازغت٘ أنجس َٔ  11564غاب ٚفتا.٠
ت -بسْاَر تٝطري " ايصٚاز ادتُاع ٞايطٓ ٟٛأليف غاب ٚفتا" ٠
تػذٝعا رتفض تهايٝف ايصٚاز ٚخفض ق ١ُٝاملٗٛز ٜتِ تٓع ِٝشٚاز مجاع ٞضٜٓٛا أليف غاب ٚفتا٠
ٜسعا ٙمس ٛأَري َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠زٝ٥ظ زتًظ اإلداز ٠سفع٘ اهلل ٜتِ َٔ خالي٘ َطاعد ٠ايػباب عً٢
ايصٚاز ٚتأثٝح بٝت ايصٚد ١ٝباألدٗص ٠ايهٗسبا , ١ٝ٥نُا ٜتِ ايصٚاز ضٜٓٛا يف سكٛز أنجس َٔ  15أيف
َدع َٔ ٛأبٓآَ ٤طك ١املد ١ٜٓاملٓٛزٚ , ٠مت تصٜٚر أنجس َٔ  3444غاب ٚفتا ٠يف ناف ١ستافعات املٓطك١
عرب ٖرا املػسٚع ايرٜ ٟطاِٖ يف ختفٝض َؿازٜف ايصٚاز.

خ -بساَر ايسعا ١ٜاألضس: ١ٜ
مت تٜٓٛع ايعدٜد َٔ ايرباَر األنادمي ١ٝاملتدؿؿٚ ١اييت ختدّ ناف ١غسا٥ح األضسٚ ٠أٜكا
يًٛؾ ٍٛإىل أنرب غسعت ١ممهٓ َٔ ١اجملتُع ٖ َٔٚر ٙايرباَر :
َ ػسٚع ضٓ ١أٚىل شٚاز
ٜٗتِ ايربْاَر بتكدَٗٓ ِٜر تدزٜيب يًُتصٚدني سدٜجا " األضس ٠ايٓاغ " ١٦ألدٌ ايٛؾ ٍٛإىل أضس٠
ْادشَٚ ١طتكس َٔ ٠خالٍ ايعدٜد َٔ ايرباَر ٚايتدزٜبٚ ١ٝايتجكٝفٚ ١ٝايرتف ١ٝٗٝاألضسٚ ١ٜاييت تطتُس ملد٠
عاّ ناٌَ باإلقاف ١إىل ختؿٝـ َطتػاز أضس ٟيهٌ  24غاب َٚطتػاز ٠أضس ١ٜيهٌ  24غاب١
ٜك َٕٛٛبايتٛاؾٌ َعِٗ َس ٠نٌ غٗس  ,باإلقاف ١إىل أْ٘ ٜتِ َٓح نٌ أضسْ ٠اغ ١٦زسً ١سر زتاْا
بايػسانَ ١ع أٚقاف أبٓا ٤عبدايعصٜص ايسادش ٞارتريٜٚ , ١ٜتِ يف ْٗا ١ٜنٌ بسْاَر تسغٝح زتُٛعَٔ ١
املػازنني عرب بسْاَر ايكٝاضات املدؿـ يًُػسٚع يٝؿبشٛا األشٚاز ٚايصٚدات َطتػاز ٜٔأضسٜني يف
املطتكبٌ ٚ ,قد مت إعداد سكٝب ١تدزٜب ١ٝشتؿؿ ١هلرا ايربْاَر نُا مت تدزٜب عدد نبري َٔ املدزبني
ٚاملدزبات ٚاملطتػازٚ ٜٔاملطتػازات رتدَ ١املػسٚع.

َ ػسٚع ضت ٛأضسَ ٠طتكس٠
ْطتٗدف َٔ خالٍ ٖرا ايربْاَر َٓطٛبَٓٚ ٞطٛبات ايكطاع اذتهٚ َٞٛايتعًٚ ُٞٝايعطهسٟ
ٚأٜكا طالب ٚطايبات ادتاَعات ٚايًر ٜٔال ٜطتطٝع ٕٛسكٛز ايرباَر ايتدزٜب ١ٝارتاؾ ١بادتُع ١ٝيف
ايفرتات املطا , ١ٝ٥سٝح ٜتِ بايتٓطٝل َع ايكطاع ْفط٘ تكد ِٜستاقس ٠ملدٚ ّٜٛ ٠اسد بٓفظ َكس ايكطاع ,
ٚقد مت تكد ِٜعدد نبري َٔ احملاقسات بايػسانَ ١ع عدد َٔ ايكطاعات املتُٝصَٗٓ ٠ا ايكٛات املطًش١
ٚايطذٔ ايعاّ ٚاذتسع ايٛطين ٚايدفاع املدْٚ ٞإداز ٠املسٚز ٚإداز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝداَع ١طٝبٚ ١ادتاَع١
اإلضالَٚ ١ٝنً ١ٝايتكٓٚٚ ١ٝشاز ٠ايؿش.١
َ ػسٚع بٓا ٤أضس٠
مت ختؿٝـ ٖرا ايربْاَر يألَٗات ٚاألطفاٍ ٜٚتِ تكدمي٘ بايػسانَ ١ع َسانص األسٝا ٤داخٌ
األسٝا ٤ايطهٓ ١ٝعرب بساَر أضبٛع ١ٝأضس ١ٜتٛع ١ٜٛتطتٗدف ايٓطاٚ ٤األطفاٍ َٗٓٚا ٚزغ ١عٌُ بعٓٛإ "
ايفساغ ايعاطفٚ ٞأثس ٙعً ٢األضسٚ " ٠ستاقس ٠بعٓٛإ " أْا ٚأَ ٞقًباً ٚاسداً " ْٚد ٠ٚبعٓٛإ " قٛاعد يف تسب١ٝ
األبٓاٚٚ " ٤زغ ١عٌُ بعٓٛإ " نٝف تػسع ضًٛنا يف طفًو " نُا ٜتِ تٓعَ ِٝعسض زضَٛات أضس١ٜ
تٛع ١ٜٛيألطفاٍ.

َ ػسٚع زتايظ األضس٠
ؾُِ ٖرا ايربْاَر يٝتٓاضب َع ايتذُعات األضس ١ٜيف اجملايظ ٚاالضرتاسات ٚغري ٙسٝح تكّٛ
ادتُع ١ٝبتدؿٝـ ستاقس أضس ٟهلرا ايًكا ٤بٓا ٤عً ٢سذص زتاَْ ٞطبل بايتٓطٝل َع إداز ٠ايرباَر
األضس , ١ٜنُا ٜتِ َٔ خالي٘ حتفٝص اآلباٚ ٤األَٗات عً ٢تٛد ٘ٝأبٓا ِٖ٤املكبًني عً ٢ايصٚاز يًشؿ ٍٛعً٢
زخؿ ١قٝاد ٠األضس ٠قبٌ ايصٚاز باإلقاف ١إىل االضتفاد َٔ ٠املػازٜع األضس ١ٜاملدتًفٚ ,١القٖ ٢را ايربْاَر
إقباٍ نبري َٔ ناف ١األضس مبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز.٠
َ ػسٚع َسغد اذت ٞاألضسٟ
َٔ أدٌ تٛطني خدَات ادتُع ١ٝباألسٝا ٤ايطهٓ ١ٝفكد دا٤ت فهس ٠تدزٜب أٚ ١ُ٥خطبا ٤املطادد
ٚأٖاي ٞاألسٝا ٤ايطهٓ ١ٝايًرٜ ٜٔسغب ٕٛاملػازن ١يف املػسٚع يٝؿبشٛا َسغد ٜٔأضسٜني َعتُدَٔ ٜٔ
مجع ١ٝأضست ٞألٖاي ٞاذت , ٞنُا إٔ ايربْاَر عتح املطادد عً ٢تكد ِٜارتطب ٚاحملاقسات األضس١ٜ

اييت تطاِٖ يف ختفٝض ْطب ايطالم باجملتُع ٚ ,سايٝا داز ٟتدزٜب َ 54سغد أضس ٟيًعاّ ٖ1433ـ
ٚأٜكا تكد ِٜأنجس َٔ  144بسْاَر يف ادتٛاْب األضس ١ٜرتفض املػهالت ْٚػس ايٛع ٞاألضس.ٟ

َ ػسٚع إعداد يتأٖ ٌٝاملطًكات
بسْاَر ادتُاعَٗٚ ٞازٜ ٟطتٗدف ف ١٦املطًكات ٜٚػٌُ عد ٠دٛاْب أضاضَ ١ٝستبط ١باذتٝا ٠بعد
ايطالم نادتاْب ايٓفطٚ ٞاملايٚ ٞاملٗازٚ , ٟذيو يًٛؾ ٍٛباملطًك ١إىل غدؿ ١ٝفاعًَٓ ١تذ ١يف اجملتُع
ٚ ,قد مت تؿُٖ ِٝرا ايربْاَر ْعسا الزتفاع َعدالت ايطالم يف اجملتُع ٚنجس ٠املػهالت ايٓاجت ١عٔ
عدّ َعسف ١املطًك ١عكٛقٗا االدتُاع ١ٝأَٗ ٚازات ايتعاٌَ َع ٚاقعٗا  ,نُا ٜطاِٖ ايربْاَر يف تكدِٜ
اضتػازات أضسْٚ ١ٜفط ١ٝيًُطًكات  ,نُا مت تٛقٝع غسانَ ١ع مجع ١ٝطٝب ١ايٓطا ١ٝ٥يرتغٝح املطًكات
ذتكٛز بساَر فٓ ١ٝتطاعدِٖ يٝؿبشٛا أضس َٓتذَ ١طتكبال.
َ ػسٚع أضست ٖٞ ٞاألِٖ
ٜطتٗدف ٖرا ايربْاَر ناف ١غسا٥ح اجملتُع عرب تٓعًَ ِٝتك ٢زبع ضٜٓ ٟٛكدَ٘ طتب َٔ ١املدزبني
ٚاحملاقس ٜٔاملتدؿؿني يف املٗازات األضس َٔ ١ٜناف ١ارتًٝر ايعسبٚ ٞداخٌ املًُه ١أٜكا َجٌ
ايدنتٛز أٜٛب األٜٛب ٚداضِ املطٛع ٚايدنتٛز عً ٞأب ٛاذتطٔ ٚاألضتاذ أمحد ايػكريٚ ٟايدنتٛز
ستُد ايعسٜفٚ ٞغريِٖ ٜٚ ,عترب ٖرا ايربْاَر مجاٖريٜٗ ٟدف إىل َطاعد ٠ايصٚدني يف ختط ٞأ ٟعكب١
يف طسم سٝاتُٗا ايصٚدٚ ١ٝبايتاي ٞته ٜٔٛأضس ٠ضعٝدَٚ ٠طتكس.٠

 ايدزاضات ٚايبشٛخ األضس١ٜ
مت اضتشداخ ٖرا ايربْاَر إلعداد دزاضات عًُ ١ٝختدّ املػازٜع األضس ١ٜاييت تكدَٗا ادتُع١ٝ
باإلضتفاد َٔ ٠ايهٛادز املتدؿؿٚ ١ذيو يٓدز ٠ايدزاضات املٝداْ ١ٝاملتدؿؿ ١يف ادتاْب األضسٚ ٟذتاد١
ادتُع ١ٝيتك ِٝٝبسازتٗا ٚفل أضظ عًُ ١ٝيٝتِ َٔ خالهلا بٓا ٤بساَر ختدّ األضسٚ ٠تطاعدِٖ يف
االضتكساز األضس ٟاهلدف اير ٟتطع ٢إىل حتكٝك٘ ادتُعٚ , ١ٝسايٝا ٜتِ إعداد دزاضتني : ٖٞٚ
 -دزاض ١أضباب ايطالم يف ايطٓ ١األٚىل َٔ ايصٚاز | بايػسانَ ١ع َؤضط ١ايطبٝع ٞارتري.١ٜ

 دزاض ١تك ِٝٝايربْاَر ايتدزٜيب يًُكبًني ٚاملكبالت عً ٢ايصٚاز خالٍ ثالخ ضٓٛات املاق ١ٝبايػسانَ ١عداَع ١طٝب.١
 بسْاَر املطتػاز املؤمتٔ
تكدّ ادتُع ١ٝاضتػازات ٖاتفٚ ١ٝإيهرت ١ْٝٚعرب َٛقعٗا اإليهرتٖٚ ْٞٚر ٙاالضتػازات َتعًك١
بادتٛاْب األضسٚ ١ٜاالدتُاع َٔ ١ٝسٝح ايبٓاٚ ٤ايٛقاٚ ١ٜايُٓاٜٗٚ ٤دف ايربْاَر إىل زعا ١ٜاألضس يًٛؾٍٛ
إىل سٝا ٠أضسَ ١ٜطتكسٜٚ , ٠كدّ يًُتصٚدني سدٜجا ٚيًساغبني بايصٚاز ٚيعُ ّٛاجملتُع ٚنريو ٜتِ تأٌٖٝ
َ 14طتػازَٚ ٜٔطتػازات ضٜٓٛا ٚ ,تٛع ١ٝاجملتُع بسضاي ١تٛع ١ٜٛأضس ١ٜأضبٛع َٔ ١ٝخالٍ بسْاَر "
ْبكات أضسٚ " ١ٜارتاف بايتٛاؾٌ االدتُاع.ٞ
 بسْاَر إعداد املدزبني ايطٟٓٛ
ٜكدّ ٖرا ايربْاَر ضٜٓٛا دٚز ٠تدزٜب ١ٝيف َٗازات ايتدزٜب ملد 7 ٠أٜاّ ٚدٚز ٠يف املٗازات األضس ١ٜملد٠
 6أٜاّ ٜٚطتٗدف تدزٜب َ 25دزب َٚدزب ١يرباَر ادتُعٜ ١ٝتِ اختٝازِٖ بٓا ٤عًَ ٢عاٜري ستددٜٚ ٠تِ تٛقٝع
اتفاق ١ٝايتصاّ أدبَ ١ٝعِٗ بٓا ٤عًَ ٢عاٜري املٝجام املٗين ارتاف باملدزبني ٚاملطتػاز ٜٔيف ادتُع.١ٝ
 دا٥ص ٠األضس ٠املتُٝص٠
تٗدف ادتا٥ص ٠إىل ْػس أضظ َٚبادئ األضس ٠ايطعٛد ١ٜاملرتابطٚ ١املطتكسٚ ٠تكد ِٜايدعِ املادٟ
ٚايتٛع ٟٛيألضس املتُٝصٚ , ٠تكدّ ادتا٥ص ٠ايدعِ املعٓٚ ٟٛاملاد ٟيألضس ايٓاغ ١٦نُا تطع ٢إىل اضتدساز
منٛذز َجاي ٞيألضس ٠املتُٝصٚ ٠دعًٗا َجاال عتتر ٣ب٘  ,يًذا٥صَ ٠عاٜري ستددٚ ٠أٜكا أقطاّ ٚدتٓ ١عًُ١ٝ
ٚدتٓ ١تك ِٝٝيًطًبات املكدَٜٚ , ١تِ تطً ِٝادتا٥ص ٠ضٜٓٛا يف سفٌ ايصٚاز ادتُاع ٞايطٓ.ٟٛ
 فعايٝات ٚأْػطَ ١تٓٛع: ١
ًَ تكَ ٢أذ ْٞٚاألْهش١
مت تٓعًَ ِٝتك ٢ملأذ ْٞٚاألْهش ١سكس ٙأنجس َٔ َ 124أذ ٕٚبسعا ١ٜفك ١ًٝزٝ٥ظ احملهُ١
ايعاَ ١مبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠ايػٝذ فٗد احملُٝٝد ْٚ ,اقؼ املًتك ٢دٚز َأذ ٕٚاألْهش ١يف اضتكساز األضس٠
ايٓاغٚ ١٦حتفٝص املكبًني ٚاملكبالت عً ٢ايصٚاز ذتكٛز ايرباَر األضس ١ٜاملدؿؿ ١بادتُع.١ٝ
ًَ تك ٢األضس ٠املبدع١

مت تٓع ُ٘ٝايعاّ ٖ1432ـ  ٖٛٚبسْاَر مجاٖري ٟقدَ٘ عدد َٔ املدزبني ٚاحملاقس ٜٔاملتُٝص ٠أَجاٍ
ايدنتٛز داضِ املطٛع ٚايدنتٛز أٜٛب األٜٛب ٚايدنتٛز عً ٞأب ٛاذتطٔ ٚايدنتٛز َٝطس ٠طاٖس ,
ٚسكس املًتك ٢أنجس َٔ  2444زدٌ ٚأَسأ.٠
ًَ تك ٢عامل يف أضس٠
ًَتكْ ٢طاٜ ٞ٥طتٗدف املطتػازٚ ٜٔاملطتػازات األضسٜات عًَ ٢طت ٣ٛاملًُهٜٚ ١بشح ايُٓاذز
املتُٝصٚ ٠اذتً ٍٛاملطتشدث ١يف تكد ِٜاالضتػازات األضس , ١ٜاملًتك ٢بسعا ١ٜسسّ ؾاسب ايطُ ٛاملًهٞ
األَري عبدايعصٜص بٔ َادد بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠زٝ٥ظ زتًظ اإلداز ٠سفع٘ اهلل.
ًَ تكَ ٢الى ايكؿٛز ٚقاعات األفساح
ٖرا املًتك ٢مت اضتشداث٘ ٖرا ايعاّ يتٓفٝر ٙايعاّ ايكادّ بإذٕ اهلل ٜ ٖٛٚطتٗدف َالى ايكؿٛز
ٚقاعات األفساح ٚذيو يتعسٜفِٗ بدٚز ادتُع ١ٝيف خدَ ١اجملتُع خؿٛؾا يف االضتكساز األضسٚ ٟملٓاقػ١
دٚزِٖ يف تٛد ٘ٝايػباب املكبًني عً ٢ايصٚاز يًشؿ ٍٛعً ٢زخؿ ١قٝاد ٠األضس.٠
ٚ زؽ ايعٌُ
تكاّ يف نٌ عاّ ٚزؽ عٌُ َتٓٛعَٗٓ ١ا َا غتـ تطٜٛس اذتكا٥ب ايتدزٜب ١ٝارتاؾ ١برباَر
ادتُعٚ ١ٝأٜكا تك ِٝٝايرباَر  َٔٚ ,ذيو ٚزغ ١عٌُ تطٜٛس سكٝب ١زخؿ ١قٝاد ٠األضسٚ ٠أٜكا ٚزغ ١عٌُ
تك ِٝٝسكٝب ١ضٓ ١أٚىل شٚاز ٚاييت أقُٝت ٖرا ايعاّ عكٛز عدد َٔ األنادميٝني املتدؿؿني.
 اذتُالت اإلعالَ ١ٝايتٛع١ٜٛ
ٜتِ إطالم ضٜٓٛا عدد َٔ اذتُالت اإلعالَ ١ٝايتٛعَ ١ٜٛجٌ محً " ١تكدز تعُّس األزض " ٚمحً " ١أبدأ
سٝاتو ايصٚد ١ٝبال دٚ " ٕٜٛغريٖا ايعدٜد َٔ اذتُالت اييت تطاِٖ يف تٛع ١ٝاجملتُع َٔ خالٍ ناف١
ايٛضا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاإليهرتٚ ١ْٝٚايتكًٝد.١ٜ

خاَطا  :تطٜٛس تُٓ ١ٝاملٛازد ٚاالضتجُاز
تٛفس مجع ١ٝأضست ٞزتُٛع َٔ ١آيٝات ايتربع هلا ضٛا ٤نإ يألفساد أ ٚايػسنات ٚاملؤضطات اييت
تسغب يف دعُٗا َٔ أدٌ َطاعد ٠ايػباب املكبًني عً ٢ايصٚاز أ ٚتأٖٚ ٌٝتدزٜب املكبًني ٚاملكبالت عً٢
ايصٚاز ٚاألضس ايٓاغ.١٦

االستقطاع
الشهري

الزكاة
لدعم
الشباب
المقبل على
الزواج

رعاٌات
الفعالٌات
والمؤتمرا
ت

دعم بناء
أوقاف
جدٌدة كل
عام

َ طازات ايتربع بادتُع: ١ٝ

 آي ١ٝايتربع :

وفق آلية دورة المشاريع بجمعية أسرتي

 oايتربع عرب اإلْرتْت
 oايتربع عرب ْكاط ايبٝع يًذُع١ٝ
 oايتربع عرب خدَ ١ضداد " ايؿساف اآلي" ٞ
 oايتربع عرب اإلٜداع املباغس يًُؿازف
 oايتربع عرب زضا ٌ٥ايـ SMS
 oايتربع بػٝو َؿسيف
 oاالضتكطاع ايبٓه ٞاملباغس
 oزعا ١ٜايفعايٝات
ْ oطب َٔ ١ٜٛ٦َ ١املبٝعات
 ايعُال ٤املطتٗدفني :
 oاملؤضطات ارتري ١ٜاملاضت١
 oايػسنات ٚاملؤضطات
 oنباز ايداعُني
 oعاَ ١اجملتُع

دعم
البرامج
والمشارٌع
مباشرة

ضادضاً  :األٚقاف ٚاالضتجُازات ايعكاز١ٜ
خالٍ ايعػس ضٓٛات املاق ١ٝاضتطاعت ادتُع ١ٝبٓا ٤عدد َٔ األٚقاف ٚاالضتجُازات بك ١ُٝضٛق١ٝ
قدزت بـ  ًَٕٛٝ 155زٜاٍ  ٖٞٚ ,نايتاي: ٞ
1

بسز فٓدق ٞباملٓطك ١املسنص 14 ١ٜدٚز

ايك ١ُٝايطٛق١ٝ
120.000.000

األٚقاف
2

زتُع َدازع أًٖ ١ٝيًبٓات

18.000.000

3

َبٓ ٢إداز ٟيف ايدا٥س ٟايجاْٞ

10.000.000

4

بٓا ١ٜضهٓ ١ٝيف س ٞايفتح

5.200.000

5

ٚقف بػازع املًو عبدايعصٜص 1

600.000

6

ٚقف بػازع املًو عبدايعصٜص 2

600.000

7

ٚقف مبدطط احملٝطٔ

812.420

8

ٚقف تبٛى

12840
 155.225.260زٜاٍ

إمجاي ٞايك ١ُٝايطٛق ١ٝيألٚقاف ٚاالضتجُازات ايعكاز١ٜ
تبٓت ادتُع ١ٝغساٚ ٤قف نٌ عاّ َٔ فا٥ض املٝصاْ ١ٝاملاي١ٝ

ضابعاً :االضتجُازات ايتذاز١ٜ
قاَت ادتُع ١ٝبتبّٓ ٞعدد َٔ االضتجُازات ايتذاز ١ٜايػري َباغسَٗٓٚ , ٠ا أنػاى جتاز ١ٜيف عدد
َٔ املٛاقع َٗٓٚا :
1

َسنص يًتؿٜٛس ٚاالضتػازات داخٌ احملهُ١

دخً٘ ايطٟٓٛ
240.000

األٚقاف
2

نػو يف املٓطك ١املسنص ١ٜادتٓٛب١ٝ

65.000

3

نػو يف املٓطك ١املسنص ١ٜايػُاي " ١ٝبسز طٝب" ١

120.000

4

نػو داخٌ ايٓكٌ ادتُاعٞ

8.000

5

يٛس ١إعالْٚ ١ٝدٗني طسٜل اهلذس " ٠املد – ١ٜٓدد" ٠

120.000
 553000زٜاٍ

إمجاي ٞإظتازات االضتجُازات

سايٝا ادتُع ١ٝتطع ٢الضتجُاز عدد أنرب َٔ األنػاى يف املٓاطل اذتٚ ١ٜٛٝنريو اضتجُاز
األزاق َٔ ٞاألَاْ ١ملد 25 ٠ضٓٚ ١بٓاَ ٤باْ ٞجتاز ١ٜداٖص ٠عًٗٝا.

ايٓتا٥ر :
 تسضٝذ ثكاف ١ايعٌُ املؤضط ٞاييت تدعِ ٚحتافغ عً ٢ايتشطني املطتُس.
 شٜاد ٠يف اإلْتاد.١ٝ
 شٜاد ٠يف ثك ١املاضتني ٚايداعُني.
 تطٛز يف َكاٜٝظ األدا.٤
َ صٜد َٔ ايتهاٌَ ٚاإلتكإ يًعٌُ ارتري.ٟ
 تكً ٌٝإدسا٤ات ايعٌُ ايسٚتٚ ١ٝٓٝاختؿازٖا َٔ سٝح ايٛقت ٚايتهًف ١بطسٜكَٗٓ ١ذ.١ٝ
 اختاذ ايكسازات عً ٢أضاع اذتكا٥ل ال االفرتاقات.
 تك ١ٜٛايٛال ٤يًعٌُ.
 شٜاد ٠يف اإلٜسادات.

ايتٛؾٝات َٚكرتسات ايتطٜٛس ضت ٛعٌُ َؤضطَ ٞتهاٌَ
متٗٝد :
ْٛؾ ٞايكاُ٥ني عً ٢ادتُعٝات ارتري ١ٜبتبّٓ ٞايعٌُ املؤضطٚ ٞاالبتعاد عٔ ايعٌُ ايفسد ٟايرٟ
ٜعتُد عً ٢أغداف ٜٚتطبب يف تدَري املؤضطٚ , ١نريو اختٝاز املتدؿؿني سطب أعُاٍ ادتُع ١ٝفإٕ
ٖرا اجملاٍ ال ٜؿًح ي٘ إال أْاع تٛفست يدَ ِٜٗعاٜري ذاتَٛٚ ١ٝاؾفات َعٓ , ١ٜٛأبسشٖا تكد ِٜارتدَ١
يآلخسٚ ,ٜٔإٜجاز زاستِٗ ٚضعادتِٗ عً ٢زاستِٗ ايػدؿٖٚ , ١ٝرَ ٙعاْ ٞتتطًب تٛفس َكداز َٔ سب
اآلخسٚ ٜٔإضعادِٖٚ ,تكد ِٜزاستِٗ ٚايطٗس عً ٢خدَتِٗ َ ,ع َا ٜالشّ ذيو َٔ األَاْ ١عً ٢سكٛقِٗ
ٚسكٛم املتربعنيٚ ,ايؿدم يف ذيوٚ ,ايتفاْ َٔ ٞأدً٘.
ٚيٝطت ٖر ٙاملعاْ ٞغسٜب ١عً ٢زتتُعات املطًُني ,إذ أْٗا َٔ ؾُ ِٝد ِٜٗٓسٝح قاٍ زض ٍٛاهلل
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف سدٜج٘ ادتاَع املػٗٛز ,اير ٟأخسد٘ ابٔ أب ٞايدْٝا يف (قكا ٤اذتٛا٥ر) ,عٔ ابٔ
عُس ٚسطٓ٘ األيباْ" : ٞأسب ايٓاع إىل اهلل أْفعِٗٚ ,أسب األعُاٍ إىل اهلل عص ٚدٌ ضسٚز تدخً٘ عً٢
َطًِ ,أ ٚتهػف عٓ٘ نسب ١أ ٚتكك ٞعٓ٘ دٜٓاً ,أ ٚتطسد عٓ٘ دٛعاًٚ ,ألٕ أَػَ ٞع أخ ٞاملطًِ يف
ساد ,١أسب إي َٔ ٞإٔ أعتهف يف املطذد غٗساً َٔٚ ,نف غكب٘ ضرت اهلل عٛزت٘ َٔٚ ,نعِ غٝعاً

ٚي ٛغا ٤إٔ ميك ٘ٝأَكاَ-ٙأل اهلل قًب٘ زق ّٜٛ ٢ايكٝاََ َٔٚ ,١ػَ ٢ع أخ ٘ٝاملطًِ يف سادت٘ ست٢ٜجبتٗا ي٘ ,أثبت اهلل تعاىل قدَ٘  ّٜٛتصٍ األقداّٚ ,إٕ ض ٤ٛارتًل يٝفطد ايعٌُ ,نُا ٜفطد ارتٌ
ايعطٌ"(.)8
فُا تسنت اآلٜات ٚاألسادٜح أ ٟضب ٌٝألٖداف أَ ٚكاؾد يًعٌُ ارتري ,ٟإال ٚتطسقت إي ,٘ٝفإذا
أدزى ايكا ُٕٛ٥عً ٢ايعٌُ ارتريٖ ,ٟر ٙاملعاْٚ ,ٞاَتجًٛا هلاٚ ,ؾدقٛا َع اهلل فٗٝاٚ ,فكِٗ اهلل ٚأعاِْٗ
عًَ ٢ػهالت َٚ ,ػام َٚعاْا ٠ايعٌُ ارتري ٟايهجري.9٠
ايتٛؾٝات :
 تبّٓ ٞاألْعُ ١اإلداز ١ٜاذتدٜج١
ٚذيو َٔ أدٌ َٛانب ١املتػريات ايعاملٚ ١ٝاحملًٚ , ١ٝإعاد ٠ايٓعس يف اهلٝانٌ اإلداز ١ٜاييت
تسنص عً ٢املٗاّ ٚاالصتاشات  ,أنجس َٔ ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ,ست ٢تتشَٓ َٔ ٍٛعُات تكًٝد١ٜ
إىل َٓعُات سدٜج ١ذات ٖٝانٌ ستدد ٠يف َطتٜٛاتٗا ايتٓعٚ ١ُٝٝاإلدازٚ , ١ٜتعٌُ بسٚح ايفسٜل,
ٚإىل َٓعُات َتعًُ , ١تعٌُ بايتعًِ َٔ جتازبٗا  َٔٚجتازب املٓعُات ايسا٥دٜٚ ,٠ك ّٛعًٗٝا
َدزاٚ ٤عاًَ ,ٕٛيد ِٜٗدٚافع ذات ١ٝيًتعًِٚ ,انتطاب املعسفٚ ,١ايبٓا ٤عًٗٝآَ َٔٚ ,عُات
تعتُد َسنص ١ٜايكساز ,إىل َٓعُات تعٌُ بايالَسنصٚ ,١ٜمتهٔ املدٜسٚ ٜٔاملؤًٖنئَ ,
ايعاًَني نؿٓاع قسازات ,يف َطتٜٛاتِٗ اإلداز َٔٚ ,١ٜاإلداز ٠باألٚاَس ,إىل اإلداز ٠باملػازن,١
 َٔٚاإلداز ٠بايتدُٓٝات ,إىل اإلداز ٠باملعًَٛات َٔٚ ,اإلداز ٠ايهطٛي ,١إىل اإلداز ٠باالبتهاز.
 تبّٓ ٞايتدطٝط اإلضرتاتٝذٚ ٞحتطني دٛد ٠ارتدَات
إٕ َٔ أِٖ اإلدسا٤ات اييت ٜٓبػ ٞإٔ تك ّٛبٗا قٝاد ٠املٓعُات ارتري ٖٞ ,١ٜايتدطٝط
االضرتاتٝذ ٞاملبين عً ٢حتدٜد ايسؤ ١ٜاملػرتنٚ ١األٖداف ٚاالضرتاتٝذٝات ,اييت تعهظ
تطًعات املؤضط ١املطتكبً ١ٝعً ٢املد ٣ايبعٝدٚ ,جتعًٗا أنجس ٚقٛسا ٚتسنٝصاٚ ,أضٌٗ فُٗا
ٚحتكٝكا َٔ ,قبٌ مجٝع ايعاًَني.
ٚعًٗٝا إٔ تطع ٢النتطاب َٗازٚ ٠قع ايرباَر ٚارتطط ط ١ًٜٛاألدٌ ,املعتُد ٠عً٢
دزاضٚ ١حتً ٌٝاملعٛقات ٚايطًبٝاتْٚ ,كاط ايكٚ ٠ٛايكعف ,اييت تؤثس عً ٢أدا ٤املٓعُ ٚ ,١زفع
ايهفا ٠٤امل ؤضط َٔ ,١ٝخالٍ إعطا ٤أُٖ ١ٝبايػ ١يًتدطٝطٚ ,ؾٝاغ ١األٖداف ٚتؿُ ِٝارتطط
ٚايرباَر  َٔٚ ,ثِ تٓفٝر ذيو َٔ خالٍ آيٝات ٚاقشٚ ,١برٍ ادتٗد ايهبريٚ ,ايٛقت ايهايف,
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يف تدزٜب ايعاًَني عً ٢ايتٓفٝر ايطً ,ِٝثِ تك ِٝٝاإلصتاشات َٔ خالٍ َعاٜري ٚاقشَ ١ستبط١
بارتطط ٚاألٖدافٚ ,يٝطت َٔ خالٍ َعاٜري َسجتً ١أ ٚعاطف ١ٝأ ٚغدؿ.١ٝ

 االٖتُاّ بايًٛا٥ح ٚايٓعِ اإلداز١ٜ
ٚتٓع ِٝاذتكٛم ٚايٛادبات ٚنتاب ١ايطٝاضات ايالشَٚٚ ,١قع األديٚ ١اإلدسا٤ات ٚقٛاعد
ايعٌُ َع ٚقٛح املٛاشْاتٚ ,نٌ َا َٔ غأْ٘ إٔ غتسز املؤضط َٔ ١زؤٚع املؤضطني ٚايكاُ٥ني,
إىل ايٛاقع املهتٛب ,ايرٜ ٟطتطٝع إٔ ٜطرتغد ب٘ َٔ ٜأت ٞبعدِٖ ,إذا غابت تًو ايسؤٚع.
 االضتفاد َٔ ٠ايتكٓٝات اذتدٜج١
ْٛؾ ٞايكاُ٥ني عً ٢املٓعُات ارتري ١ٜباالضتفاد َٔ ٠ايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜجٚ ,١بٓا ٤قاعد٠
بٝاْات َٚعًَٛات سدٜجٚ ,١االْتكاٍ إىل َسسًَ ١تكدَ َٔ ١ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ,خالٍ ايكٝاّ بعًُ١ٝ
تػٝري درزٚ ٟسكٝك ٞيهٌ ايعٓاؾس امله ١ْٛهلاٚ ,إعاد ٠ؾٝاغتٗاٚ ,فكا ملفاَٖٚ ِٝتطًبات
عؿس املعًَٛاتٚ ,ايتش ٍٛمبفٗ ّٛاملعًَٛات َٔ نْٗٛا ٚؾفٚ ١ٝإسؿا ١ٝ٥تازغت ,١ٝإىل اعتبازٖا
سسنَ ١تدفك َٔ ١اذتكا٥ل ٚاملؤغسات ٚايعالقات ٚايفسف ٚاملعٛقات.
 تسضٝذ ايعٌُ املؤضطٞ
إٕ ايفسدٚ ١ٜسب ايتًُو ٚايطٝطس ٠فطس ,٠فطس اهلل ايٓاع عًٗٝاَٚ ,امل تتٛفس قٓاعات
ذاتْ ١ٝابع َٔ ١عُل فهس ٟبأُٖ ١ٝاملؤضطٚ ١ايبٓا ٤املؤضطَٚ ,ٞعسف ١دٚز ايفسد يف املؤضط,١
ٚعالق ١املؤضط ١بايفسد ,فطٝعٌ ايفسد ٖٛ ,املطٝطس ٚاملتشهِ باملؤضطٚ ,١بٓػاط٘ تٓػط,
ٚبتػري أفهاز ,ٙتتػري ثكاف ١املؤضطٚ ,١مبٛت٘ متٛت.
ستٚ ٢إٕ نتبت أٖداف ٚاضرتاتٝذٝاتٚ ,زمست اهلٝانٌٚ ,فؿًت املٗاّ ٚايؿالسٝات ,نٌ
ذيو ضٝبك ٢سربا عًٚ ٢زمَ ,ا مل تطتٛي ٞاملؤضط ١عً ٢شَاّ ايكٝادٚ ,٠يٝظ األفسادَ ,ع
االضتفاد ٠ايهبري َٔ ٠األفسادٚ ,طاقاتِٗ ٚإبداعاتِٗ ,يهٔ البد إٔ تعٌ ايسٚح املؤضطٖٞ ,١ٝ
املٗٚ ١ُٓٝال تتأثس بتػري األفساد.
 االٖتُاّ بكٝادات ايعٌُ ارتريٟ
ٚذيو َٔ سٝح اختٝاز ايهفا٤ات اييت متتًو ايٛقٛح يف ايسؤٚ ٣االضرتاتٝذٝاتٚ ,يدٜٗا
ايكدز ٠ايهاف ١ٝيف حتً ٌٝايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢أدا ٤املٓعُٚ ,١تػذٝع االبتهازَٚ ,ػازن١
ايعاًَنيٚ ,تعٌُ عً ٢تطٜٛس ذاتٗا ٚاآلخس.ٜٔ

 ايعٓا ١ٜباملٛازد ايبػس١ٜ
اختٝازاًٚ ,تدزٜباًٚ ,حتفٝصاً ,ثِ احملافع ١عً َٔ ِٗٝخالٍ زفع َطتٜٛاتِٗ املعٝػ ,١ٝست٢
ال ٜكطس ٕٚيرتى أعُاهلِ َٓٚعُاتِٗ ,اييت تعبت عًٚ ِٗٝأْفكت األَٛاٍ يف تٗ٦ٝتِٗ ,ثِ ٜكطف
ايجُس ٠غريِٖٖٚ ,را ٜدٍ عً ٢ض ٤ٛيف ايتدطٝطٚ ,عدّ اإلدزاى ألُٖٖ ١ٝرا املٛزد ارتطري يف
املٓعُات.
 االٖتُاّ باملٛازد املايٚ ١ٝاالضتجُاز
ْٛؾ ٞاملٓعُات ارتري ١ٜبتػٝري ايطٝاض ١يف املٛازد املاي ,١ٝايكا ١ُ٥يدٜٗا اي, ّٛٝ
باعتُادٖا عًْ ٢فكات املتربعني ٚؾدقات احملطٓني ,ؾشٝح اْ٘ ال ميهٔ ألَٓ ٟعُ ١خري١ٜ
االضتػٓا ٤عٔ ٖرا املٛزد املِٗ ددا ٚ ,قد حتتاز ٖرا يف أ ٍٚاألَس ,يهٔ ْٓؿح بإٔ ٖرا االستٝاز
ٜهَ ٕٛسسً ١تأضٝظ فكط ,تٓتكٌ بعدٖا إىل ايتدطٝط ذتٝاش ٠األٚقاف ٚاملػسٚعات
االضتجُاز ,١ٜاييت متهٓٗا َٔ سس ١ٜايتدطٝط ٚاختٝاز االضرتاتٝذٝات املٓاضبٚ ,١تأد ١ٜزضايتٗا
اييت تساٖا ٖ ,ٞال اييت ٜساٖا املتربعٚ ٕٛايداعُٚ ,ٕٛتٓفر ايطٝاضات اييت تفسقٗا قٝاداتٗا ,ال
اييت ٜفسقٗا عًٗٝا اآلخسٚ ,ٕٚدعٌ ذيو َٔ ؾًب اضرتاتٝذٝاتٗا ٚخططٗاٚ ,تفسد ي٘ ايتهٜٓٛات
اإلداز ١ٜايالشَٚ ١تٓتدب ي٘ ايهفا٤ات اإلدازٚ ١ٜايدعِ املاي ٞايالشّ.

