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 سم وا1114سبتمبر  11هـ الموافق 1141ذو القعدة  11جدة 
 :صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه

 مبسم اهلل الرحمن الرحي
 411/ أ : الرقم

 ـه1141/  11/  11: التاريخ
 ىبعون اهلل تعال

 دنحن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعو
 ةملك المملكة العربية السعودي

بتاريخ ( 01/أ) من النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم ( الثامنة والخمسين) بعد االطالع على المادة 
 .هـ12/8/1111

( 11/م)نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم  وبعد االطالع على
 .هـ18/4/1401بتاريخ 

من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( الثالثة والعشرين ) وبعد االطالع على المادة 
 .هـ1/6/1111بتاريخ ( 8/م)

 .هـ1/4/1141بتاريخ ( 1/أ)ى األمر الملكي رقم وبعد االطالع عل
 .هـ4/4/1111بتاريخ ( 11/أ)وبعد االطالع على األمر الملكي رقم 

 .وبناًء على ما عرضه علينا معالي وزير التعليم العالي
  :أمرنا بما هو آت

  .هيعفى معالي الدكتور محمد بن علي فراج العقالء مدير الجامعة اإلسالمية من منصب: أواًل 
  .يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل بن محمد السند مديرًا للجامعة اإلسالمية بالمرتبة الممتازة: ثانيًا 
  .يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصه العتماده وتنفيذه: ثالثًا 

دعبداهلل بن عبدالعزيز آل سعو

 لدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل بن محمد السندلالذاتية لسيرة ا

  دكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -

  «أحكام تقنية المعلومات»لشرف والرسالة بعنوان الدكتوراة في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة ا-

  المعهد العالي للقضاء: التخصص الدقيق

  ماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-

  البكالوريوس من جامعة الملك سعود في الحاسب اآللي-

  إلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ا -بكالوريوس في الشريعة  -

 . نيةوله عدة مؤلفات لها عالقة بالشريعة وأمور التق. له عدة أبحاث علمية رصينة
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 وجهت قياداتها والعاملين إلى الميدان

 وفر التجهيزات وتكمل نواقص السكناألدالء تعاقب المخالفين وت

 (المدينة المنورة)عكاظ  

جهود المؤسسة األهلية لألدالء في خدمة ضيوف » المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة محاضرة بعنوان  نظمت

 .في المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة العاصمة« الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف

بن أحمد حوالة أن المؤسسة إحدى وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف 

الجهات التنفيذية التي تؤدي خدماتها لحجاج بيت اهلل الحرام مستشعرة عظم المسؤولية وحرصها الدائم على أن تكون 

 .واجهة مشرفة للقيادة والوطن

ميدانية لحركة وبين حوالة البرامج واألهداف التي تحرص المؤسسة على تحقيقها من خالل الدراسة والبحث والمعايشة ال

العمل وخططها، والعمل المؤسساتي الشامل الذي يحمل في طياته كافة مراحل األعمال التنفيذية والتقنية واإلدارية 

 .ومتطلبات التفاعل مع المستجدات الميدانية

من جهة أخرى، وجهت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة كافة قيادات المؤسسة والعاملين فيها إلى الميدان 

مكتب خدمة ميدانية ( 41)لخدمة الحجاج الكرام من خالل مرافق المؤسسة الميدانية والمتمثلة بثالثة مراكز استقبال و

مكاتب للمساندة والدعم ومجلس المنسق العام على مكاتب الخدمة ( 9)فة إلى وثالثة مراكز إرشاد للحجاج التائهين باإلضا

الميدانية، والتي جهزت بأكثر من ألف وخمسمائة جهاز تقني ما بين أجهزة كمبيوتر محمولة وثابتة وأجهزة اتصال ال 

آالف ( 3)بالمؤسسة مركبة صغيرة وميكروباص ودراجات نارية فيما تجاوز عدد العاملين ( 461)سلكية إضافة إلى 

موظف ما بين دائم وموسمي، كما استنفرت المؤسسة كل طاقاتها وأجهزتها ومراكزها ومكاتبها الستقبال الحجاج 

 .هـ4131القادمين إلى المدينة المنورة الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 

حمد حوالة، أن مجلس إدارة المؤسسة عقد وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أ

اجتماعا مع مكاتب شؤون الحجاج المختلفة، من أجل وضع الترتيبات األخيرة لتقديم كل ( 61)خالل األشهر الماضية 

الخدمات والتسهيالت للحجاج الكرام وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة والخطط البديلة في حال ظهور أي طارئ ال سمح 

ة إلى المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة اهلل، باإلضاف

األخرى الستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد الرسول صلوات اهلل عليه، والعمل على راحتهم 

ثف قطاع الطوارئ والسالمة من جوالته على الدور وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة دون أي تأخير، وأضاف ك

السكنية قبل وصول الحجاج وكذلك أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة، ونفذت زيارات ميدانية على الدور السكنية للتأكد من 

لفات توفر المتطلبات األساسية للحجاج الكرام وجميع وسائل السالمة، مشيرا إلى أن تلك الجوالت أسفرت عن رصد مخا

على بعض الدور السكنية تضمنت نواقص في تجهيزات الدور السكنية، وعلى الفور قامت المؤسسة األهلية لألدالء 

بتأمين النواقص وخصم قيمتها من تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور السكنية وتوفير جميع الخدمات المنصوص عليها 

 .إقامتهم في المدينة المنورةبنظام إسكان الحجاج والعمل على راحة الحجاج أثناء 
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 المشتكون من الخسائر مدعون والتخصيص اإللكتروني أرحم من نقل القدم: الحج

 

مكة المكرمة)علي بن غرسان   ) 

رئيس المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل المهندس فضل الجهوري أنهم تقدموا بمقترحين لوزارة الحج إلنها أكد 

مخيما مشتركا يمكن أن يتم  41مخيما، فيما يتبقى نحو  481الجدل الدائر بينهم، يقضي المقترح األول بتخصيص نحو 

فيكمن في اإلبقاء على مواقع العام الماضي والمساحات ذاتها الدمج فيها وفق آلية تمنع التداخل، أما المقترح الثاني 

 .(علما أن وكيل الوزارة المساعد أفاد بأن المجلس قدم مقترحا وحيدا غير قابل للتطبيق)وضبطها لصالح المخيمات، 

ود وقال إن ما عمدت اليه وزارة الحج هو تخصيص مختلف يجعل أغلب المخيمات بال خدمات وفي دمج مشترك قد يق

ال نزال غير راضين عما جرى، وليست لدينا إحصائية »لمشاكل عدة، مبينا أن اآللية المتبعة لم تشكل حال، مردفا 

 .«بمستوى القبول والرفض لكن سنعمل على استطالع رأي يحدد ذلك

التباين يذكر أنه في الوقت الذي أنهت وزارة الحج آليات تخصيص مخيمات شركات حجاج الداخل، ال تزال عالمات 

أ، )والتخوف مسيطرة على عدة شركات سيما أن بعضها قفز لذيل قائمة التخصيص بنزوله من مواقع متقدمة في فئتي 

وهو ما تراه الوزارة خارج مسؤوليتها كون التخصيص اعتمد على برنامج الكتروني ( هـ)ليستقر هذا العام في فئة ( ب

 .مخيماتبحت معتمد على التقييم والعدد والمتاح من ال

% 01يذكر أن الجدل القائم بين شركات حجاج الداخل ووزارة الحج جاء بعد قرار األخيرة تخفيض نسبة الحجاج بنحو 

من أصل عدد الحجاج المسموح به في % 14إلى % 34لتكون نسبة تخصيص كل شركة هذا العام مراوحة بين 

ء مفتوح في الغرفة التجارية للمشاورة في التخصيص التصريح الرسمي للخدمة مع منع الوزارة الشركات من عقد لقا

المقترح وعدت ذلك مخالفة صريحة توجب العقوبة الفورية وهذا ما أثار حفيظة المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل 

 .واللجنة الوطنية للحج والعمرة

على المصلحة العامة وحماية حقوق وبرر وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي المنع بالمحافظة 

الذي يجري كل عام بين الشركات في تالعب مخالف للنظام، ما دعاهم « نقل القدم»الحجاج والخروج من مأزق 

 .لالحتكام للنظام الحاسوبي لعدم ظلم أحد

ل خاص ويمكن الدمج ال يعني االشتراك في المخيم، وضعنا حلوال لكل مخيم الستقالليته بشكل كامل مع مدخ»وأضاف 

 .«معالجة أي مالحظات في هذا الشأن لكن الشركات تريد الحصول على مساحات خاصة لها وهذا مرفوض
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 يقدمون اإلرشاد إلكترونيا ويهتمون بالمسنين

 كشاف يباشرون أعمالهم لخدمة ضيوف الرحمن 200

 

 (المدينة المنورة)سامي المغامسي  

باشر المعسكر الكشفي في المدينة المنورة أعماله للموسم األول لخدمة ضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة من 

كشاف في  411فرقة كشفية تضم أكثر من  41مدير التربية والتعليم ناصر بن عبداهلل العبدالكريم، وتعمل 

 .الحجاج ساحات المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية والمستشفيات على خدمة

وأوضح مدير إدارة النشاط الطالبي في تعليم المدينة حسين عويضة أن األعمال التطوعية التي يقدمها 

الكشافة في معسكر خدمة الحجاج لهذا الموسم تشكل بعدا إنسانيا أساسه المشاركة في خدمة المجتمع وتقديم 

ترافق الكشافة المشاركين في تقديم  الصور المشرفة لشباب هذا الوطن، باعتبار أن أدوارا نبيلة ومهاما جليلة

أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، حيث يتجسد عمل الكشافة خالل هذا الموسم كجهة مساندة تعمل تحت 

 .مظلة لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة

المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي : وبين أن المواقع المخصصة المعنية في تقديم خدماتهم هي

يف، مسجد الميقات، مسجد قباء، مسجد القبلتين، مسجد بالل، وتقديم الخدمة على شكل اإلرشاد الشر

اإللكتروني والتوجيهي وإيصال المسنين بعربات الغولف والكراسي المتحركة، كما تنضم للمراكز الصحية 

ة األدالء وإدارة ومساندة وزارة التجارة في مراقبة األسعار وصالحية المنتجات الغذائية ومساندة موسس

 .المرور في تنظيم السير وعبور الحجاج، وأيضا مراكز التفويج وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة
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 ماليين حاج 8خيام مقاومة للحريق بعرفة تستوعب : ذكري
 دراسة المسار الشمالي لقطار المشاعر ضمن مشروع النقل العام

إدارة تنفيذ المشروعات بالمشاعر المقدسة باإلدارة المركزية  كشف المهندس سعود بن حمدان الذكري مدير عام

للمشروعات التطويرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية عن انه تجري حاليًّا الدراسة لمشروع تنفيذ خيام دائمة مقاومة 

 .العزيز بجدةللحريق بمشعر عرفات ذات ارتفاعات عالية مماثلة لما تم تنفيذه بمدينة الحجاج بمطار الملك عبد

مليون حاج، أو استخدام خيام من دورين تزيد الطاقة ( 7)ماليين متر مربع تستوعب حوالى  8وذلك لمساحه تبلغ حوالى 

وأضاف انه تمت الموافقة على مشروع . مليون حاج( 8،8)بحيث يمكن أن يستوعب %( 77)االستيعابية للمشعر بحوالى 

توسعة خادم الحرمين )بية لمنطقة الجمرات بالمنطقة الشمالية للمسجد الحرام إنشاء نفقين للمشاة لربط الساحة الغر

 .(الشريفين الملك عبداهلل الجديدة

مشيًرا إلى اتخاذ إدارته حزمة من اإلجراءات فيما يتعلق بقطار المشاعر حتى ال يتكرر ما حدث العام الماضي ومن ذلك 

  .م عمل لضبط ومراقبة التتفويجالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير طواق

 .وكذلك إقامة مشروعات مصاطب جديدة واسوار لحماية مسار قطار المشاعر المقدسة

 
 تبحث مع رؤساء المكاتب رفع مستوى الخدمة« حجاج جنوب آسيا»

 
عضو مجلس اإلدارة والمسؤول عن تقنية المعلومات ومنسق مكتب شؤون حج الهند عمر أكبر، اجتماًعا برؤساء رأس 

 .مكاتب حجاج الهند بمقر المؤسسة لمناقشة خطط وبرامج التوعية لموسم حج هذا العام وإيصالها للحجاج بشكل مباشر

ة المقدمة لحجاج بيت اهلل الحرام، كما طرح رؤساء وتم تقديم عدد من المقترحات التي تساهم في رفع مستوى الخدم

 .المكاتب عدًدا من األسئلة واالستفسارات التي تمت اإلجابة عنها خالل اإلجتماع

إن هدف اللقاء بجميع رؤساء مكاتب : وعقب اإلجتماع قال عمر أكبر عضو مجلس اإلدارة ومنسق مكتب شؤون حج الهند

لوصول للصيغ النهائية في توحيد أداء الخدمة لتسهيلها على الحجاج والبعثة وتعريف حجاج الهند هو التشاور والتباحث ل

الحجاج بالبرامج التوعوية ألن المؤسسة بمتابعة من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أعددنا برنامًجا توعوًيا للحجاج 

 .ونحرص على إبالغ الحجاج بمضامين البرنامج في وقت مبكر

مكتًبا لحجاج الهند وسبق هذا  43عزز ويرفع من مستوى التعاون مع رؤساء المكاتب وعددها إن اللقاء ي: وقال أكبر

البرنامج زيارات ميدانية على مكاتب حجاج الهند بصحبة قنصل حج جمهورية الهند وهناك تأكيد على تبادل الخبرات بين 

 .المكاتب واإلطالع على أبرز المستجدات التي دخلت الخدمة هذا العام

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/428662.jpeg
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 ألف حاج 022بين ” كورونا“ال إصابة واحدة بـ.. ر الصحة وزي
 ووعد بموسم آمن.. طمأن الجميع 

طمأن وزير الصحة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة الحجاج من جميع الدول بموسم حج امن صحيا ، وقال خالل 

ت من خالل تجربتها الطويلة في مجال صحة افتتاحه أمس المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود بالرياض أن المملكة تمكن

وطب الحشود من التعامل بسرعة وإيجابية مع الطوارئ والمستجدات والمتغيرات المفاجئة التي تواجهها ونجحت بكفاءة 

 .واقتدار في مواجهة تحديات صعبة مثل فيروس كورونا وأنفلونزا الطيور وغيرهما

، أوضح بأن الوزارة في المملكة حريصة جدا على التعاون مع كل وحول موقف وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا

الجهات العلمية والعالمية والبحثية، وأن وزارته تقوم باجراء بحوث عن فيروس كورونا التاجي وآخرها الدراسة التي 

 .نشرت أمس األول في مجلة النست و أكدت أن نمط الفيروس متغير حتى بين أفراد العائلة نفسها

الربيعة أن تجمع الخبراء العالميين في هذا المؤتمر سوف يساعد في وضع آليه لمزيد من البحوث للوصول . دوأوضح 

ليس فقط لحقائق عن هذا الفيروس ولكن الفضل الطرق للوقاية منه، متمنيًا ان يتم الوصول وايجاد لقاح يقي الجميع من 

 .هذا الفيروس

وضعتها وزارته قال وزير الصحة، بان الوزارة مرت بتجربة قريبة جدا  وفي سؤال حول اإلجراءات االحترازية التي

وهي موسم العمرة وتجمع اكثر من خمس ماليين معتمر قدموا وأتموا مناسك العمرة في مكة المكرمة وانتهى الموسم 

 .بنجاح متميز ولم يسجل انتقال أي مرض وبائي أو محجري بين المعتمرين

ألف حاج  022ف الحج حيث وصل عدد ال بأس به من الحجاج وبحسب المعلومات نحو نحن اآلن على مشار«:وأضاف 

 .«حتى اآلن وهلل الحمد الى هذه الساعة لم يتم تسجيل اي حاالت من االمراض محجرية أو وبائية

بوضع  وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بعمل دراسات كبيرة جدا مع الهيئات العلمية سواء داخل المملكة او خارجها

اشتراطات صحية وتوصيات وزعت على كافة دول العالم وهي على موقع وزارة الصحة االلكتروني باللغتين العربية 

واالنجليزية وسيتم خالل هذا المؤتمر مراجعة هذه التوصيات وإذا رأى الخبراء أن نقوم بتعديل بعض منها سنقوم بتعديلها 

كة العربية السعودية من اكثر الدول في العالم التي تقوم بعمل استقصاء وبائي ونتابع الوضع بشكل دقيق جدا وتعتبر الممل

 .دقيق جدا حرصا على سالمة أواًل مواطنيها ثم من يفد الى هذه المملكة وفي مقدمتهم الحجاج والمعتمرين

اكن المزدحمة وبال شك ان وذكر ان التوصيات دائما تكون للحجاج القادمين وخاصة في التعامل والوقاية واالبتعاد عن األم

هذه التوصيات التي تسهم في نشرها وسائل االعالم المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي التي ستستعين بها الوزارة لكي 

 .توصل رسالتها وجميع المعلومات للمتلقين وبأي لغة

ود والتي اكتسبتها عبر تاريخها وأكد الربيعة أن المملكة حريصة على تعزيز تجربتها الثرية في مجال صحة وطب الحش

الطويل من خالل استشعارها بمسئوليتها تجاه الحشود الكثيفة التي تفد إليها في موسمي الحج والعمرة من جميع أنحاء العالم 

وأشار إلى أن وزارة الصحة دشنت البرنامج العلمي والتدريبي المخصص للدبلوم السعودي لصحة طب الحشود . 

نة واحدة تزامنًا مع إنشاء المركز العلمي لطب الحشود المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بوزارة والكوارث ومدته س

الصحة بالمملكة والذي من أبرز مهامه إثراء البحث العلمي في مجال طب الحشود وتدريب الكوادر الصحية في هذا 

 .المجال وتقديم االستشارات للدول األخرى

ام العالم لدراسة ما يواجه هذه التجمعات من مخاوف صحية وفي مقدمتها فيروس كورونا وتطرق وزير الصحة الى اهتم

النمطي وغيره من الفيروسات واألمراض بمعيار علمي محايد يحقق الهدف العملي الذي يصب في مصلحة الشعوب دون 

البراهين وتلتزم بالتعاون مع الهيئات أي اعتبارات إخرى ، الفتًا أن وزارة الصحة تؤكد نهجها العلمي المبني على األدلة و

والمنظمات الصحية العالمية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ، كما تؤمن بمبدأ الشفافية الذي هو نهج هذا الوطن 

 . الطاهر
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 جهود المؤسسة االهلية لألدالء بخدمة ضيوف الرحمن

 
 المحسن محمد – المنورة المدينة

 
جهود المؤسسة “الء بالتعاون مع األمانة العامة لعاصمة الثقافة اإلسالمية محاضرة بعنوان نظمت المؤسسة األهلية لألد

قدمها الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس ” األهلية لألدالء في خدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف

 .مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء

وجزة عن مهنة األدالء وتاريخها منذ أن كانت عمل فردي يعتمد على التقارير التي واستهل حوالة المحاضرة بتقديم نبذة م

هـ إلى العمل المؤسساتي بإنشاء المؤسسة األهلية لألدالء، موضحًا أهم 7328تمنح لكل دليل إلى أن تحولت في عام 

زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة  الخدمات التي تقدمها المؤسسة األهلية لالدالء لضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام

 . والسالم واهتمامها بالحاج الكريم من وصوله للمدينة وحتى مغادرته

وبين الدكتور حوالة أن المؤسسة األهلية لألدالء إحدى الجهات التنفيذية ألداء الخدمات للحجاج الكرام تستشعر عظم 

ويشهد كل موسم حج برامج وأهداف تحرص . الوطن المسؤولية وتحرص دائما ألن تكون واجهة مشرفة للقيادة و

المؤسسة على تحقيقها من خالل الدارسة والبحث والمعايشة الميدانية لحركة العمل ومتطلباته، والعمل من خالل خطط 

 وعمل مؤسساتي شامل يحمل في طياته كافة مراحل العمل التنفيذية و التقنية واإلدارية ومتطلبات التفاعل مع المستجدات

 . الميدانية

    
 

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86


 
 

 
9 

 
 

 "طيبة أدالء"بـ الحجاج لخدمة محاضرة

 

 (الوطن) النبوي المسجد ساحة في حجاج

 

  PM 11:01 21-09-2013     الوطن: المدينة المنورة

جهود المؤسسة األهلية لألدالء في خدمة "نظمت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة محاضرة بعنوان 

 .في المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة العاصمة" ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف

سف بن أحمد حوالة، أن وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يو

المؤسسة إحدى الجهات التنفيذية التي تؤدي خدماتها لحجاج بيت اهلل الحرام مستشعرة عظم المسئولية 

 .وحرصها الدائم على أن تكون واجهة مشرفة للقيادة والوطن

قارير التي تمنح لكل واستهل حوالة المحاضرة بتعريف مهنة األدالء وتاريخها منذ أن كانت عماًل فرديًا يعتمد على الت

هـ إلى العمل المؤسساتي بإنشاء المؤسسة األهلية لألدالء، مشيرًا إلى أهم 5041دليل، إلى أن تحولت في عام 

الخدمات التي تقدمها المؤسسة لضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه، عليه أفضل الصالة 

 .ه المدينة المنورة وحتى مغادرتهوالسالم، واهتمامها بالحاج الكريم منذ وصول

وبين البرامج واألهداف التي تحرص المؤسسة على تحقيقها من خالل الدراسة والبحث والمعايشة الميدانية 

لحركة العمل وخططها، والعمل المؤسساتي الشامل الذي يحمل في طياته كافة مراحل األعمال التنفيذية 

 .ع المستجدات الميدانيةوالتقنية واإلدارية ومتطلبات التفاعل م
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 نالرحمجهود المؤسسة االهلية لألدالء بخدمة ضيوف 
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 جهود المؤسسة االهلية لألدالء بخدمة ضيوف الرحمن

ليات المدينة عاصمة الثقافة االسالميةضمن فعا  

 

 
 

ضمن فعاليات المدينة عاصمة الثقافة االسالمية نظمت المؤسسة األهلية لألدالء بالتعاون مع االمانة العامة لعاصمة الثقافة 

اإلسالمية محاضرة بعنوان جهود المؤسسة األهلية لألدالء في خدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف قدمها 

إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الذي استهل المحاضرة بتقديم نبذة موجزة عن  الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس

هـ 7328مهنة األدالء وتاريخها منذ أن كانت عمل فردي يعتمد على التقارير التي تمنح لكل دليل إلى أن تحولت في عام 

قدمها المؤسسة األهلية لالدالء لضيوف إلى العمل المؤسساتي بإنشاء المؤسسة األهلية لألدالء موضحًا أهم الخدمات التي ت

الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم واهتمامها بالحاج الكريم من وصوله للمدينة 

وحتى مغادرته وبين الدكتور حوالة أن المؤسسة األهلية لألدالء إحدى الجهات التنفيذية ألداء الخدمات للحجاج الكرام 

ويشهد كل موسم حج برامج وأهداف . تشعر عظم المسؤولية وتحرص دائما ألن تكون واجهة مشرفة للقيادة والوطن تس

والعمل من خالل ، تحرص المؤسسة على تحقيقها من خالل الدارسة والبحث والمعايشة الميدانية لحركة العمل ومتطلباته 

مل التنفيذية و التقنية واإلدارية ومتطلبات التفاعل مع خطط وعمل مؤسساتي شامل يحمل في طياته كافة مراحل الع

 . المستجدات الميدانية

 . وفي ختام المحاضرة تم طرح االسئلة واالستفسارات التي ارتكزت في مجملها على أعمال المؤسسة وآليات تطويرها
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