گزارش ربع اول سال مالی  1400هـ ش ریاست حج فرضی
 -1ترتیبباجنداببانجاندببرن جندببتیجددبباداتلجتببااهرجناتببیججدعمبب جزییربب ج بب ج یببر جا هبباین ج
دیهیاهاگلجباجیهاستجدفررجددامج اتلجدعاانیتجدامجیهاستجدیهتی .
 -2ترتیببباجانیسبببابجدیربببت جگیرندبببتججاتببباهلجدهبببلجدهبببا جیهبببرب جدی دببباججاد ببب جتبببااهرج
بشیتبجنیسابجنداانجاطرحجها جقاب جب ثجدیدعم جزییر ج

ج یر جا هاین .

 -3ترتیببباجفی بببع جهبببا جزییرببب ج ببب ج یبببر جا هببباین جنعبببیجدا بببتی جددبببامج ببباتلجدعاانیبببتج
دامجیهاستجدیهتی جانیسابجاججدهتجتطبیقجات دقجب جدرندعجدربتط.
 -4نیسابجدیاتیاجدرعادجدیدتیدجدهزنهججبرناد جها جدهرابیسج

جب جدها جیهرب .

 -5نهجبببادجدهربببابیسج ببب جدیهیببباهاگلجاهییبببای جادرهبببتجتیاببباتتدل ججندنی جدعبببلجن

بببا ی ج

انهادجاساججعادت.
 -6ندعببابجا داهشببلجا یعببلجبیانببا جنسبباادجتا ببیبجدردا ببیاججزبببتج ببا ج بب جدرزببزجتتسبب ج
زایداانججیهاستجدیدهرابیسج

.

 -7ترتیببباجدمبببتد جطبببرحج )Entryجندعبببابجبیانبببا جنسببباادجتا بببیبجدردا بببیاججزببببتج بببا ج )34ج
االهتجزشتیجانین جگیشاهادجدیدهتجتطبیقجاججب جددامجد ررمجا نی .
 -8نین ببب جنسببباادج یببباهرلج مببباجدطاتبببب جهیابببتجدیشببباجندنی ج ببباتلجت ربببی جاگاسببب جبببب ج
ستنال جانهاجبراهتجنسرعالدی جها جاججهیات.
 -9بببا نگر جاترتیبباجدمببتد جطر نتعیبب ج یببتدلجگراسبب ج بب جفر ببلجدیب بب جندببرنن جدنعبب ج
زشبببتیجانین ببب جاججدهبببتج بببتیجابریسبببلجافی بببع جنهبببا لجبببب جزییمبببیتججد ربببرمجدنععبببلج
تا یبجندتیج

جفر ل.

 -10ترتیببباجدمبببتد جزربببا جیهایبببا ج ببب جاله ببب جاشببباهاجدمبببتاتیججزییرببب جهبببا جدااسببب ج
دیزشبببتیجسبببعتد جترتیببباجدمبببتد جدعیایهبببا جننر بببا جنببباشییججن جنتببببا جنف بببانلجددبببیبج
ربمبببراججسبببعتد جتردیببب جت اهیاادببب جببببیججا نی جنی ببباد ج ببب جاناقبببااجاندنی جاسببباجج
عببادتجاترتیبباجیهایببتدجزببای جدر بباهججسببابج1400جانین بب جاججدهببتج ببتیجابریسببلجببب ج
زییمیتججد ررمجدنععلجتا یبج

جفر لجانعیجدا تی جددامجد ررمجا نی .

 -11ترتیبباجگیشبباهادجنهجببادجدفبباترجزببای جدعیببای جدیسبباتتججهببا جدجریببعج جببا ج اججدرزببز ج
دطاتبببب جببببراایدجن جبببامجزبببایجن طرهبببقجیهاسبببتجد ربببرمجگاتیمبببلجاگبببالج جزمببباجدا بببتی ج

ددبببامجد ربببرمجا نی جدیقمبببیتجندبببرن جببببراایدجاگیگیبببر ج دببباجقبببرنیدندجن طرهبببقجادرهبببتج
د ررمجتانیزا جباج رزتجها جساعریانل.
 -12تت هبببعجفبببر جدتزبببتجاعییببب جهبببا جدمبببرعی جدتدبببتدجدیجت تهع انببب جنت اقیببب جدجریبببعج
جببا جدطببابقجببب جفی ببع جزییمببیتججد رببرمجدنععببلجتا ببیبجندببتیج بب جفر ببلجاتت هببعجاجج
ب جیهاستجها جدرززجا نی جانی اد ج

جاناقااجاالها ج.

 -13گیگیبببر جن جدرهببباججتبببانییجنیا دابببا جهبببا جگراسببب ج ببب جفر بببلجسبببابج1400جهببببج ج
ن سعمع جادرهتجد ررمجتانیزا جادرندعجدربتط.
 -14ترتیببباجدبببانابجنیا دابببا جدانبببت جانزمبببیجج جبببا ج دااجیبببتجانن عبببتنزن جدتسبببیل)جبببباج
دین ردن بببتجهبببانهتجزییمبببیتججد ربببرمجتبببانیزا جدعبببلجانیسبببابجاججن طرهبببقجادرهبببتج
تانیزا جا نی جب جندنی جد ررمجتانیزا جدعلجدهتجطلجدرن

جتانیزاتل.

 -15ن بببررنیجزایدابببانججدمبببعیلجا نی جاا نی جد ربببرمجلببب تج ادببب جدیدعمبببا جافرتشبببا لج
انی هابلجدانت جانزمیجج جا ج دااجیتجانن عتنزن جدتسیل).
-16تطبیبببقج بببرنه جنی هبببابلجزایدابببانججیهاسبببتجدطبببابقجبببب جهبببانها جهیابببتجیهببببر جا نی ج
ایهاستجد ررمجداابعجبشر .
 -17تیثیبببرجهبببانهتجزییمبببیتججد ربببرمجدنععبببلجتا بببیبجندبببتیج ببب جفر بببلجدیع بببت ج بببامج
ندببرن جزبببتجنببامجداهبباجدردا ببیاجج بب جدیسببابج1400جهبببج جببب جیهاسببتجهببا جنی بباد ج
جاناقااجاالها .
 -18تمبببعیبجتیبببر جزربببا جهبببا جن

بببا ی جدردا بببیاججا جبببا جاالهبببتجت ایافاهببب جنیبببتدججاجج

بعاجن جچ جازاررابجب جدا تیجندعابجبیانا جدیدهرابیس.

