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 سم وا 8444سبتمبر  41هـ الموافق  4141شوال  82المدينة المنورة 

الجوانب :" نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة يوم أمس ورشة عمل تدريبية بعنوان

 ".التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة محمد علي بن إسماعيل مصلوخ أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن 

مبينًا أنه تم خالل , ج إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب رئيس مراكز ومكاتب الخدمة الميدانية والمساندةبرنام

الورشة شرح الخطة التشغيلية لهذا العام والتي ارتكزت على منهجية جديدة تطبقها المؤسسة ألول مرة ومن أبرز 

ة لتوديع الحجاج الكرام وآليات عمل الموظف الشامل وآليات مالمحها تطبيق ثالثة محاور رئيسية وهي اآلليات الجديد

 .تسجيل بيانات جوازات الحجاج

وأضاف مصلوخ أن الورشة اختصت بتأهيل الكوادر القيادية بمكاتب المؤسسة فيما سيتم تطبيق سلسة برامج تدريبية 

مؤكدًا أن الخطة التشغيلية , ة موظفعلى رأس العمل للموظفين الموسمين الذين يربو عددهم على ثالثة آالف وخمسمائ

تطوير آليات العمل مما ينعكس إيجابا على راحة ضيوف  -بعون اهلل تعالى  -الجديدة لموسم حج هذا العام تضمن 

 .الرحمن

حضر ورشة التدريب مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة 

.دالء الدكتور يوسف حوالة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسةاألهلية لأل
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 سم وا 8444سبتمبر  41هـ الموافق  4141شوال  82جـدة 

بن محمد حجار بمكتبه بمحافظة جدة اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية  التقى معالي وزير الحج الدكتور بندر

 .والمسؤول عن شؤون الحج الهندي سيد أيه أحمد والوفد المرافق له

  .وفي بداية اللقاء روجعت الموضوعات التي نوقشت في االجتماع الذي عقد في شهر جمادى األولى الماضي

الجهود واإلنجازات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل  وأوضح معاليه أن جميع االستعدادات و

  .بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه اهلل ـ أصبحت جاهزة الستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام

بجميع من جانبه أشاد الوزير الهندي بالرعاية واالهتمام التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن و

كما أبدى معاليه تفهم بالده للقرار الذي اتخذته ,اإلنجازات والمشروعات التي تنفذ في الحرمين الشريفين والمطاف 

حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقليص نسبة الحجاج مراعاة لما يشهده بيت اهلل الحرام والمطاف من مشروعات توسعية 

 .م بكل يسر واطمئنانكبيرة تصب في مصلحة الحجاج ألداء فريضته
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 سم وا 8444سبتمبر  41هـ الموافق  4141شوال  82جـدة 

التقى معالي رئيس مجموعة البنك اإلسـالمي للتنميـة الدكتور أحـمد محمـد علي , اليوم في مقر البنك بجدة بالمسؤولين عن شؤون 

الحج في سفارات وقنصليات الدول المعتمدة لدى المملكة , إلطالعهم على األهداف السامية لمشروع لإلفادة من الهدي واألضاحي 

  .هـ4141لموسم حج هذا العام 

عامًا ( 48)وتحدث معاليه في كلمة له في بداية اللقاء عن األهداف النبيلة لهذا المشروع اإلسالمي المهم الذي أنشأته المملكة قبل 

لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام لتيسير أداء نسكهم تعظيمًا , ضمن سلسلة الجهود التي أنشأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين 

  .شعيرة العظيمة وحفاظًا على نظافة البيئةوتقديرًا لهذه ال

إن األهداف الرئيسة للمشروع تتمثل في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام من خالل توفير األنعام التي تستوفي " وقال رئيس البنك 

ح العشوائي في جميع الشروط الشرعية والصحية, والمحافظة على نظافة البيئة في المشاعر المقدسة وسالمتها واالبتعاد عن الذب

  ".منطقة المشاعر

إن هذا المشروع قد نجح أيضا, وهلل الحمد, في إيصال لحوم الهدي واألضاحي للمحتاجين من فقراء " وأضاف الدكتور أحمد علي 

قد  مبيننا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين" الحرم, وإلى المستحقين في العديد من الدول والمجتمعات المسلمة خارج المملكة,

  .أنفقت ما يزيد على ملياري ريال سعودي , إلنشاء المجازر اآللية الحديثة, وتجهيزها بأحدث المعدات واآلالت الالزمة

طبيب بيطري , ( 044)ألف فرد من جزار , ومساعد جزار وإداري , ونحو( 14)وأشار إلى أنه يعمل في هذا المشروع نحو 

معنيين بالكشف على سالمة األغنام , للتأكد من توفر جميع الشروط الشرعية والصحيـة من طلبة العلم الشرعيين وال( 044)ونحو 

( 04)هـ , حيث تمت اإلفادة من 4144موضحًا أن البدايات األولى للمشروع كانت في موسم حج عام ,في جميع أنعـام المشروع 

بفضل الحرص والرعاية التامة التي توليها حكومة المملكة إنه بفضل من اهلل, ثم " وقال رئيس البنك اإلسالمي للتنمية .ألف ذبيحة

, تطور هذا المشروع عامًا بعد عام واتسع نطاق توزيع لحوم الهدي واألضاحي على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين والالجئين 

ذبيحة من األغنام ,تم ( 804ر 288)اإلفادة من ( هـ4144)وأبان أنه قد تم خالل موسم الحج الماضي  ".في شتى بقاع المعمورة

توزيعها على مستحقيها من فقراء الحرم , وما فاض عن حاجتهم تم توزيعه على جمعيات البر والمؤسسات الخيريـة المنتشرة في 

 .دولة( 48)المملكة وعلى مستحقيها في

لتعاون في توجيه وتوعية الحجاج وناشد رئيس مجموعة البنك المسؤولين عن شؤون الحج في السفارات والقنصليات بالمملكة , ا

لشراء سندات الهدي واألضاحي من األماكن المخصصة لذلك حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي 

 .منطقة المشاعر المقدسة , ومنافذ المملكة المختلفة, 

في جميع مدن ومناطق المملكة, أو عن طريق  إنه يمكن شراء السندات عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة" وأضاف 

مصرف الراجحي بجميع فروعه أو شركة العمودي للصرافة وكذلك عن طريق جمعية الحاج والمعتمر في مكة المكرمة, أو عن 

ي , علما بأن قيمة السند الواحد لهذا العام ه  www.adahi.orgطريق اإلنترنت على مدار العام من خالل الموقع االلكتروني

يورو , حسب أسعار اليوم لصرف العمالت, كما حث على ( 88)دوالر أمريكي أو ( 444)ريااًل, أي ما يعادل نحو ( 184)

  .تفادي التزاحم في المجازر في أوقات الذروة خالل أيام النحر

, باإلضافة إلى حوالي عشرة  وأوضح رئيس مجموعة البنك أن الترتيبات الالزمة قد تم اتخاذها لإلفادة من مليون رأس من األغنام

داعيًا اهلل عز وجل أن يجزل مثوبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود , آالف رأس من اإلبل واألبقار

 .وسمو ولي عهده األمين , والحكومة الرشيدة, لما يقدمونه من خدمات جليلة لحجاج بيت اهلل الحرام
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 سوا         م8444سبتمبر  1هـ الموافق 4141شوال  82  مكة المكرمة

تنظم جمعية الكشافة العربية السعودية يوم غد دورة تخصصية لقادة الفرق الكشفية والجوالة المشاركة في معسكرات 

  .مكرمة وتستمر خمسة أيامالخدمة العامة بالحج وذلك بمركز التدريب الكشفي بمكة ال

مين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الجمعية ?وبين ا

من منطلق حرصها على تقديم خدمة مميزة لضيوف ييت اهلل الحرام تسعى جاهدة لتأهيل القيادات الكشفية المشاركة 

  .مات واآلليات التي تضمن نجاح عملهاوتوفير جميع المستلز

قائدا كشفيا يشتمل على مواضيع متعددة نظرية وعملية حيث سيطبق  484وأوضح أن برنامج الدورة التي يشارك بها 

ولية و ?زمات والكوارث واإسعافات ا?رشاد وإدارة ا?القادة ما يتعلمونه ميدانيا في المشاعر المقدسة مثل أعمال المسح وا

  .والتعرف على بئية معسكرات الخدمة والتطبيق الميداني لعملية المسح واإلرشاد لدفاع المدنيأعمال ا

من خالل هذه المعسكرات في الحج إلى تعزيز الجوانب التربوية لكشافيها بوضعها  الجدير ذكره أن جمعية الكشافة تسعى

حتسا  األجر والثوا  من اهلل سبحانه وتعالى, لجملة من األهداف من أهمها تقديم الخدمة لحجاج بيت اهلل الحرام ال

واإلسهام مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام, وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة 

اآلخرين في نفوس الكشافة والجوالة, باإلضافة إلى تنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة من خالل العمل في هذا 

جال وإظهار الدور المنير الذي تسلكه جمعية الكشافة العربية السعودية بصفة عامة والكشاف السعودي بصفة خاصة الم

 .أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع األرض
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 أدالء المدينة تعقد ورشة عمل تدريبية لمنسوبيها 

الجوانب ” :نة المنورة يوم أمس ورشة عمل تدريبية بعنواننظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدي

وأوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة محمد علي بن . ”التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن

إسماعيل مصلوخ أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن برنامج إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب رئيس 

مبينًا أنه تم خالل الورشة شرح الخطة التشغيلية لهذا العام والتي ارتكزت , الخدمة الميدانية والمساندةمراكز ومكاتب 

على منهجية جديدة تطبقها المؤسسة ألول مرة ومن أبرز مالمحها تطبيق ثالثة محاور رئيسية وهي اآلليات الجديدة 

وأضاف مصلوخ أن الورشة . جيل بيانات جوازات الحجاجلتوديع الحجاج الكرام وآليات عمل الموظف الشامل وآليات تس

اختصت بتأهيل الكوادر القيادية بمكاتب المؤسسة فيما سيتم تطبيق سلسة برامج تدريبية على رأس العمل للموظفين 

عام مؤكدًا أن الخطة التشغيلية الجديدة لموسم حج هذا ال, الموسمين الذين يربو عددهم على ثالثة آالف وخمسمائة موظف

حضر ورشة التدريب . تطوير آليات العمل مما ينعكس إيجابا على راحة ضيوف الرحمن –بعون اهلل تعالى  –تضمن 

مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور 

 NNNNت م 40:80// تهى ان. // يوسف حوالة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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لحجاج الخارج منًعا للتكدس« الداخل»من مخيمات % 05وزارة الحج تخصص   
ألف حاج 055شركات حجاج الداخل تقدم خدماتها لـ: قاضي  

 

وجه وزير الحج الدكتور بندر الحجار بتخصيص الجزء الفائض من المساحة المخصصة لمؤسسات وشركات حجاج 

وكشف .. ة ومجموعات الخدمة الميدانية التابعة لها منًعا لتكدس حجاج الخارج في المخيماتالداخل إلى مؤسسات الطواف

تقريًبا من المساحة التي كانت % 05أن : «المدينة«وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسمها حاتم بن حسن قاضي لـ

التوجيه الكريم بتخفيض أعداد حجاج  مخصصًة لحجاج الداخل سيتم في هذا العام تخصيصها لحجاج الخارج تمشًيا مع

الداخل من المواطنين والمقيمين هذا العام بنسبة خمسين في المائة مراعاًة لمشروع توسعة المطاف الذي أمر به خادم 

الحرمين الشريفين والذي يجري به العمل على قدم وساق وستكون له نتائج إيجابية كبيرة في المستقبل على راحة الحجاج 

 .آالف حاج في الساعة( 550) ألًفا إلى ( 84)ع الطاقة االستيعابية للمطاف من إذ سيرف

وأشار قاضي إلى أن الوزارة بدأت اآلن في عملية توزيع الفائض من المساحة المخصصة لحجاج الداخل على مؤسسات 

خالل وجود ضيوف الرحمن في الطوافة لتوزيعها على مجموعات الخدمة الميدانية التابعة لها لمنع التكدس في المخيمات 

مشعر منى، مبيًنا أن لجان المراقبة والمتابعة للوزارة سوف تتابع ميدانًيا خالل أيام الحج مدى االستفادة من المساحات 

الجديدة إلسكان الحجاج ومراقبة عمليات التكدس بشكل دقيق، مبيًنا أن المساحات ستوزع على مؤسسات الطوافة الست 

، وفًقا لعدد (ـ جنوب آسيا ـ جنوب شرق آسيا ـ إيران ـ إفريقيا غير العربية ـ تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكاالدول العربية )

وأوضح وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسمها أن والوزارة ستقوم بتسليم المخيمات لمؤسسات . حجاج كل مؤسسة

حجاج قبل صعودهم إلى المشاعر المقدسة، كما أن رجال الطوافة في وقت مبكر للعمل على تجهيزها بكل احتياجات ال

المراقبة والمتابعة ستقوم بجوالت ميدانية على مخيمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل للتأكد من مدى التزامها بالعدد 

سة المحدد لها وفًقا لتصريح كل شركة أو مؤسسة بعد خصم نسبة التخفيض البالغ خمسين في المائة وأي شركة أو مؤس

مخالفة ستتم إحالتها إلى اللجنة الثالثية المشكلة من وزارات الداخلية ـ الحج ـ التجارة والصناعة للنظر بتحديد العقوبة التي 

وأشار قاضي إلى أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل ستقوم في هذا العام بخدمة قرابة مئة ألف حاج . سيتم تطبيقها بحقها

 .من المواطنين والمقيمين
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« تبحث محاور وخطتها التشغيلية في الحج« دالءاأل  

, من خالل (الثالثاء)بحثت المؤسسة األهلية لألدالء ممثلة بقطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة مساء أمس األول 

بقاعة أحد ( الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن)ورشة التي تم تنظيمها تحت عنوان 

المنورة, الخطة التشغيلية الجديدة وثالثة محاور المنهجية التشغيلية, بحضور مدير عام فرع الفنادق بالمدينة 

وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف 

ء محمد علي بن إسماعيل وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدال. حوالة وأعضاء المجلس

مصلوخ, أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن برنامج إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب بمراكز ومكاتب 

الخدمة الميدانية والمساندة, وأضاف تم خالل الورشة شرح الخطة التشغيلية لهذا العام والتي ارتكزت على 

برز مالمح هذه المنهجية تطبيق ثالثة محاور رئيسية وهي منهجية جديدة تطبقها المؤسسة ألول مرة ومن أ

اآلليات الجديدة لتوديع الحجاج الكرام وقد تحدث عن هذا المحور خالد حبش عضو مجلس اإلدارة, فيما تحدث 

فهد شحاته عضو مجلس اإلدارة عن محور آليات عمل الموظف الشامل, وتناول المحور الثالث آليات تسجيل 

الحجاج وقدمها عبدالرحمن بن فهد شمس, مشيرا إلى أن هذه الورشة تختص بتأهيل الكوادر بيانات جوازات 

القيادية بمكاتب المؤسسة فيما سيتم تطبيق سلسة برامج تدريبية على رأس العمل للموظفين والذين يربو عددهم 

العمل مما ينعكس  موظف, وأكد على أن الخطة التشغيلية الجديدة تضمن بإذن اهلل تطوير آليات 4044عن 

إيجابًا على راحة ضيوف الرحمن, مضيفا أن المؤسسة األهلية لألدالء بتوجيه من رئيس مجلس اإلدارة تعمل 

بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة الحاج الكريم تطلعا ألداء األمانة التي شرفها بها اهلل تعالى وتحقيقا لتطلعات 

 .ات للحاج الكريمالقيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدم
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« تتدَرب على خطة الحج« أدالء المدينة  

 

نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة يوم أمس ورشة عمل تدريبية بعنوان: 

»الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن«. وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة محمد 

مصلوخ إن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن برنامج إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب رئيس مراكز ومكاتب 

الخدمة الميدانية والمساندة, مبينًا أنه تم خالل الورشة شرح الخطة التشغيلية لهذا العام التي ارتكزت على منهجية جديدة 

تطبقها المؤسسة ألول مرة ومن أبرز مالمحها تطبيق ثالثة محاور رئيسة وهي اآلليات الجديدة لتوديع الحجاج الكرام 

 .وآليات عمل الموظف الشامل وآليات تسجيل بيانات جوازات الحجاج
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 الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن

 ورشة عمل باألدالء

 

 

دينة المنورة االستاذ محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية بحضور مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة الم
) لألدالء الدكتور يوسف حوالة وأعضاء المجلس نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة ورشة عمل تحت عنوان 

لك نائب هـ أوضح ذ92/41/4141وذلك مساء الثالثاء ( الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن 
رئيس مجلس االدارة االستاذ محمد علي بن اسماعيل مصلوخ والذي أضاف بأن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن برنامج 
إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب بمراكز ومكاتب الخدمة الميدانية والمساندة حيث تم خالل الورشة شرح الخطة 

جية جديدة تطبقها المؤسسة ألول مرة ومن ابرز مالمح هذه المنهجية تطبيق التشغيلية لهذا العام والتي ارتكزت على منه
ثالث محاور رئيسية وهي اآلليات الجديدة لتوديع الحجاج الكرام وقد تحدث عن هذا المحور االستاذ خالد حبش عضو 

شامل وتناول المحور مجلس اإلدارة فيما تحدث االستاذ فهد شحاته عضو مجلس اإلدارة عن محور آليات عمل الموظف ال
الثالث آليات تسجيل بيانات جوازات الحجاج وقدمها االستاذ عبدالرحمن بن فهد شمس وبين مصلوخ بأن هذه الورشة 
تختص بتأهيل الكوادر القيادية بمكاتب المؤسسة فيما سيتم تطبيق سلسة برامج تدريبية على رأس العمل للموظفين 

  ثة آالف وخمسمائة موظف مؤكدًا على أن الخطة التشغيلية الجديدة تضمن بإذن اهللالموسمين والذين يربو عددهم عن ثال
تطوير آليات العمل مما ينعكس ايجابًا على راحة ضيوف الرحمن مضيفًا أن المؤسسة األهلية لألدالء بتوجيه من رئيس 

داء األمانة التي شرفها بها اهلل تعالي مجلس اإلدارة تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة الحاج الكريم تطلعًا أل
  .وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للحاج الكريم
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ةورشة عمل بأدالء المدين" الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن"

بحضور مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة االستاذ محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة 
األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة وأعضاء المجلس نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة ورشة عمل تحت 

هـ 92/41/4141وذلك مساء الثالثاء ( الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن )  عنوان
أوضح ذلك نائب رئيس مجلس االدارة االستاذ محمد علي بن اسماعيل مصلوخ والذي أضاف بأن تنظيم هذه الورشة 

دمة الميدانية والمساندة حيث تم يأتي ضمن برنامج إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب بمراكز ومكاتب الخ
خالل الورشة شرح الخطة التشغيلية لهذا العام والتي ارتكزت على منهجية جديدة تطبقها المؤسسة ألول مرة ومن 

ابرز مالمح هذه المنهجية تطبيق ثالث محاور رئيسية وهي اآلليات الجديدة لتوديع الحجاج الكرام وقد تحدث عن هذا 
حبش عضو مجلس اإلدارة فيما تحدث االستاذ فهد شحاته عضو مجلس اإلدارة عن محور آليات  المحور االستاذ خالد

عمل الموظف الشامل وتناول المحور الثالث آليات تسجيل بيانات جوازات الحجاج وقدمها االستاذ عبدالرحمن بن فهد 
سة فيما سيتم تطبيق سلسة برامج شمس وبين مصلوخ بأن هذه الورشة تختص بتأهيل الكوادر القيادية بمكاتب المؤس

تدريبية على رأس العمل للموظفين الموسمين والذين يربو عددهم عن ثالثة آالف وخمسمائة موظف مؤكدًا على أن 
الخطة التشغيلية الجديدة تضمن بإذن اهلل تطوير آليات العمل مما ينعكس ايجابًا على راحة ضيوف الرحمن مضيفًا أن 

الء بتوجيه من رئيس مجلس اإلدارة تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة الحاج الكريم المؤسسة األهلية لألد
 .تطلعًا ألداء األمانة التي شرفها بها اهلل تعالي وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للحاج الكريم
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