
1

لقـــــــــاءات
م2023حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل
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صاحب السمو الملكي 
الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود
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أمير منطقة حائل
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صاحب السمو الملكي 
الأمير  فيصل بن فهد بن مقرن

نائب أمير منطقة حائل
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مــــــن نــــحــــن؟

لئئئئئ ـأنشئئئنـــئئئئئئميــة الئئئئئ ـلبائئئ لموـلببشئئئر  ـ ا  ئئئئئ ـ ئئئرلمـ  
 ئئئئئئئعم ـووئئئئئ ـ عئئئئئ وـهئئئئئئـ1421/ـ04/ـ29لبئئئئئئئ فملــ ئئئئئئئئ ـةئئئئئ م  ـ

لبخئ  ـةأهلئئلـلبق ىـلبع  ل ـلب ط ل ـية ظلفع ـ  ـلبقطئ  
.يلبقط  ـغلرـلبر ح 

 ـ  ئئئئ ــ ئئئئ ىـو  لئئئئ ـيط لئئئئ ـ ةئئئئرمل  ـ ئئئئ ـلباال ئئئئ ـلبعر لئئئئ
لبةع و  

م ئئئئئئاـ عئئئئئئ ملبـلب ئئئئئئ لومـلببشئئئئئئئر  ـلب ط لئئئئئئ ـية ي ئئئئئئمه ـ  باعر ئئئئئئ ـ
ئب  ـيلبتأهللـي  لئاتع ـ اـلحتل   بـس ــلبعالـيلب ظ ئفـ اـة

ال ـيةقم ئ ـنعجـ ضئاـلب ت ئئجـلباتحققئ ـبلاةرفلمـكاحئ مـ  ـةئص
.ـلبأوا لـيلبخم  ب

نشأة الصندوق

:رؤيتنا

:رسالتنا

سئرو ـلبإن ئئئ ف

ميحـلبفر قلبشئئئئئفئئئئئ  لئئئئئ 

لبئئئئئتئئئئائئئئئئئلئئئئئئ 

لبتركل ـولىـلبعالللبتركل ـولىـلب ئئئت ئج

:قيمنا
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أهدافنا الاستراتيجية

ووئئئئئئئ ـةطئئئئئئئ  رـلبائئئئئئئ لموـلببشئئئئئئئر  ـ
بتت ل ئئئئئئقـ ئئئئئئاـلحتل  ئئئئئئ بـسئئئئئئ ـ

.لبعال

رضـم اـكف ـةـلبا لئا ـ لنـلبع
.يلبطل ـبل ظ ئف

ةا لنـلبت ظلفـلباةرملم
بلفئ بـلبت ـة ل هـةحم  ب

بمخ لـس ــلبعالـأيـلببق ــ
. له
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تشاركية من أجل الوطن... لقاءات
توى يهـــدل القى قـــا الـــا الاســـتاقار فـــش رأ  القـــار الوشـــر ا كرفـــا مهـــارات كســـدرات ال ـــوا ر الوطنيـــةا كالق ـــ

 ية ال ـش القعرفش لأصحاب العىاسة ب وق العقل من خىار كرش العقل كالندكات كالقحاضرات ال وعوية كالإرشـا
طـــا  ســـتعقد خىـــار القى قـــاا الـــا جانـــإ تحقيـــع شـــراكات ايجابيـــة مـــا عـــد  مـــن الجهـــات  ات العىاســـة فـــش الق

كي ضـقن القى قـا .الخـا،ا كاتاةـة فـر، تق ـين كت هيـل كتـدريإ كتوهيـف ت ـه  فـش  عـ  الاس  ـا  الـوطنش
ـــاةاين كاللاةاـــات عــــن عقـــل فـــش الق،شـــشت القشـــاركة فـــش القى قـــاا ككرش عقـــل معــــرص م ـــاةإ ل وهيـــف الل

.توعوية لىقشاركينا اضافًة الا مجقوعة من جى ات ارشا ية كتدريوية

الوطنيـــة كيشـــاري فـــش القى قـــا عــــد  كليـــر مــــن القخ  ـــ ن كالقه قـــين فـــش تنقيـــة القـــوار  الوشـــريةا كال ـــوا ر
 ص القؤهىــةا كمقاىــش القطــا  الخــا،ا كم ــؤكلش الــأجهذا الح وميــة  ات العىاســة ب ــوق العقــلا ا  تــ  تخ ــ

اشــرا كموجهـة م ارات محد ا ل ل شريحة مـن الشرائح الق تهدفة الق تفيدا من القى قا ل قدي  خدمات مل
.ل ل فئة



أهدال الىقاء

ةائلبقنطقةاللطالةن وةتخفيضفشالق اهقة
لإرشـا ية رفا الق توى القعرفش لأصحاب العىاسـة ب ـوق العقـل مـن خىـار كرش العقـل كالنـدكات كالقحاضـرات ال وعويـة كا

.ال ش ستعقد
.تحقيع شراكات ايجابية ما عد  من الجهات  ات العىاسة فش القطا  الخا،

.اتاةة فر، تق ين كت هيل كتدريإ كتوهيف ت اه  فش  ع  الاس  ا  الوطنش
 .بناء ساعدا بيانات بالقخ   ن كأصحاب العىاسة فش سوق العقل

.ال عريف بالقوى الوشرية بالقنطقة لىشركات القشاركة من خارجها لاستقطاب كفاءات مقيذا لأعقاله 



م ارات لقاءات منطقة ةائل

يهدل هذا الق ار الا توعية كتقدي  
الدع  الىازم لاصحاب العقل لق اعدته  

عىا رفا ن إ ال وطين كتهيئة ب ئة
العقل له 

م ار أصحاب العقل

يقدم هذا الق ار الإرشا  القهنش 
فة لىطىلة فش القراةل الدراس ة القخ ى

فش مراةل  راس ة مخ ىفة فيقا يخص 
توجيهه  ك تهيئ ه  ل وق العقل

م ار الطىاب كالطاللات

يدع  هذا الق ار القوهفين 
عىا رأ  العقل من خىار 

ال وعية ك ال طوير ك ال دريإ 
لى قدم فش الق ار القوهيفش

م ار موهفّش كموهفات 
القطا  الخا،

يهدل هذا الق ار ل وجيه كارشا  
اللاةاين عن العقل كم اعدته  فش

ايجا  الفر، القىائقة

م ار اللاةاين عن العقل

:تخ هاال شلرامجالكالخدماتجقيافيهالي ونفئةل لم ارتحديدطريععنك لكمنهال ل  الىازمالدع ل قدي  لككالقج قافئاتمخ ىفلقاءاتي تهدل

يهدل هذا الق ار الا توعية 
كتقدي  الدع  الىازم لاصحاب 

العقل لق اعدته  عىا رفا ن إ
 ال عو ا كتهيئة ب ئة العقل له

م ار ريا ا الأعقار



"لقاءات ةائل"-ةفل الاف  اح

2023فلراير 7الاىاثاء-اليوم الأكر

2023فلراير 8الأربعاء-اليوم الاانش
مى قا كالقعرص الق اةإ

ههراً 12صواةًا الا 9من  الف را ال واةية
م اءً 9ع رًا الا 3:30من  الف را الق ائية 

2023فلراير 9الخق س-اليوم الاالث
مى قا كالقعرص الق اةإ

ههراً 12صواةًا الا 9من  الف را ال واةية
م اءً 9ع رًا الا 3:30من  الف را الق ائية 

برنامج الفعالية



موقع وأوقات الفعالية

الف راالقداالفعالية
م2023/ 9/02–7أيام3كالقعرص الق اةإمى قا 

.لىقعارص كالقؤتقراتالركشنمركذ :موسا ال نفيذ 

م اءً 9-3:30صواةاً 12–9كست العقل



مقيذات الشراكات الاستراتيجية

.الإعىان فش كسائل ال واصل الخاصة بهدل
.مجهذاغير ( م4*م4)م اةة مجانية منح 

.ال  ري  خىار ةفل الاف  اح
.عىا جقيا القوا  القطلوعة كضا الشعار 

.نشر الشعار عىا سنوات ال واصل الاج قاعش



مقيذات القشاركة فش القعرص الق اةإ

(.م1*م2)مجانًا بق اةة بطاكلة كمقعد كستاندخىفش منح جناح مجهذ 
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مشكرا لك
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