
حصـاد هـدية
برامج ومبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك



     نحمــد اهلل علــى كرمــه ومنــه علينــا، بــأن شــرفنا بخدمــة ضيــوف الرحمــن يف أحــب البقــاع إليــه »مكــة املكرمــة« 
التــي حباهــا اهلل مكانــة خاصــة وقدســية عظيمــة ماجعلهــا أهــم املــدن يف منظومــة التطويــر واخلدمــات بقيــادة 
ســيدي خــادم احلرمــن الشــريفن وولــي عهــده األمــن، وبإشــراف مباشــر مــن صاحــب الســمو امللكي مستشــار 
خــادم احلرمــن الشــريفن أميــر منطقــة مكــة املكرمــة وســمو نائبــه، واملتابعــة املســتمرة ملــا فيــه راحــة احلجــاج 
واملعتمريــن والــزوار وال أدل علــى ذلــك مــن تخصيــص بــاٍب كامــٍل مــن اخلدمــات املســتقبلية املنتظــرة يف 
رؤيــة 2030 حتــت عنــوان »ضيــوف الــر حمــن أوالً« مــن خــال مبــادرات مبتكــرة تتســم بأعلــى معاييــر اجلــودة 
وتخضــع املؤسســات املنفــذة لهــا للحوكمــة والرقابــة، وهــذا ماجعلنــا نحــرص يف جمعيــة هديــة علــى إطــاق 
حــزم مــن املبــادرات املباركــة خــال شــهر رمضــان املبــارك بالشــراكة مــع القطاعــات العاملــة ضمــن منظومــة 
احلــج والعمــرة، يف تقــدمي برامــج وخدمــات نوعيــة وإبداعيــة للمصلــن واملعتمريــن يف مراكــز النقــل والتجمــع 
ومحطــات قطــار احلرمــن ومســاعدة كبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة للعنايــة بهــم ورعايتهــم ليــؤدوا 

مناســكهم بــكل يســر وســهولة إلــى جانــب تنفيــذ برنامــج حتفيــز العاملــن خلدمــة ضيــوف الرحمــن.
فالشــكر كل للشــركاء وعلــى رأســهم إمــارة منطقــة املكرمــة والهيئــة امللكيــة ملكــة املكرمــة واملشــاعر املقدســة 
ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة احلــج والعمــرة والرئاســة العامــة لشــؤون املســجد احلــرام 
واملســجد النبــوي والنقابــة العامــة للســيارات ومعهــد خــادم احلرمــن الشــريفن ألبحــاث احلــج والعمــرة وجلنــة 
الســقاية والرفادة وإدارة تشــغيل قطار احلرمن الســريع ومكتب الزمازمة املوحد واملجلس الفرعي للجمعيات 

األهليــة مبنطقــة مكــة املكرمــة ومنصــة احســان وبقيــة اجلهــات املتعاونــة والشــريكة.

معالي المهندس
أسامة بن عبد العزيز الزامل

رئيس مجلس إدارة جمعية هدية



 رجـــال

على قلب رجل



إحصائيات مبادرات هدية في رمضان 1442هـ

سلة هدية

إطعام أيتام البلد الحرام

رفادة

زكاة الفطر

هديتكم
20,000

8,749

1,061,082

100,000

20,000
خدمة

خدمة

خدمة

خدمة

بطاقة



معالي المهندس
أسامة بن عبد العزيز الزامل

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ
أحمد بن حمد الراشد
عضو مجلس اإلدارة

سعادة المهندس
عبدالرحمن بن عبدالكريم الخراشي

عضو مجلس اإلدارة

ليتشرف بكل حب في إسعاد أكثر من

مــليــــــــــــــــــــــون
خدمة

خدمات مليـونيــة.. قدمها فريق هدية

1,209,8311,209,831

اح
نج

 ال
كاء

شر



مبادرة سـلــة هدية
تأمين سالل غذائية وســـالل إفطــــار الصائمين لتغطيـة 40 حــيًا بالشراكة 
 مــع 16 جمعيــة خيريــة خدمــة ألهــالـــي مـــكة المكرمــة والمقيميــــن بهـــا

وتحتوي كل سلة على 17 صنفًا و 134 منتجًا متنوعًا.

شاهد فيلم
سالل الخير

امسح هنا
أو انقر على الرمز

https://www.youtube.com/watch?v=I5uCT8nS9Po


استفادت مـن مبــادرة ســــالل هـدية

جــمــعــــية خــــيرية بمـكـــة المكـــرمة

حـــيــًا بمـكـة

بالتعاون مع

40
16

 األحياء المستفيدة:
 أجياد - األندلس - البيان - التيسير - الجـــامعة - الحجــــون - الحمراء وأم الجود - الخالدية - الرصيفة والستين- الزاهـــر - الزهـــراء
السليمانية - الشرائع - الششة - الشهداء - الشوقيــة - الضيافة - العتيبية - العزيزية - العمرة - العـــوالي - الحسينية - الغزة 
المرسالت - المسفلة - المعـــابدة - النـــزهة - النسيــــــم - الهنـــداوية - بطحـــــاء قريش - جــــرول - وادي جلـيــــل - ولــــي العــهـــد



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 8

 ســــــــالل
هـــــديــــة

عدد المستفيدين عــــدد الســــــالل
برنامج سالل اإلفطار

50,122 20,000



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
9مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

 ســــــــالل
هـــــديــــة

نخدمهم بإحسان
للحفاظ على خصوصية المستفيد



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 10

نـصـــــل إلـيـــهــــم
في النقاط القريبة من منازلهم



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
11مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

تـطبـيــق هـدية
جسر للتواصل مع المستفيد



مبادرة رفادة

شاهد فيلم
توزيع وجبات اإلفطار

امسح هنا
أو انقر على الرمز

حزمة من خدمات برنامجي غذاء البدن والعناية المتضمنة وجبات اإلطعام 
والسقـيا والعــناية بكبار السن وذوي االحتــياجات الخاصة وتحفيـــز العاملين 

في خدمة ضيوف الرحمن. 

https://www.youtube.com/watch?v=FHo6du1uiY4


نقاط الخدمة

 مواقع
النقابة العامة 

للسيارات

الشبيكة

الزاهــرأجـيـــاد

أنفاق طريق
األمير متعب

الششةالغــزة

كدي

محطــات القطــار
محطة القطار بالمدينةمحطة القطار بمكة محطة القطار بجدة



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 14

عدد الخدمات
برنامج إفـطـــار صــائــم

200,000



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
15مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك فـــي محطـــــات قطــــــار الحـــرمـيـــــن 

نستقبلهم بترحاب



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 16

بجوار ساحات الحرم 
نقدم لهم وجبات إفطار الصائمين



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
17مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

نتواجد لخدمتهم
في مراكز النقل والتجمع التابعة للنقابة 



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 18

نخدمهم بإتقان
في ســاحـــات المسجـد الحــرام 



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
19مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

مضيــفــــــات هــديـة
فــي خدمــة المعتمــرات والمصليــات



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 20

عدد الخدمات
برنامج الــســقيــا

830,257



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
21مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

عـنــــــــــايـــة بـهــم
نقدم لهم عبوات سقيا مبردة



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 22

بـــرادات مــــاء
في مراكز النقل والتجمع



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
23مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

نـخـــفف عليــهــم
بعــــــد أداء منـــــــــاســـك الــعمــــــرة



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 24

عدد الخدمات
برنامج الـســحــــور

30,825



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
25مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

في السحور بركة
وجبات السحور في مواقف النقل



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 26

نخـتـــــارهــا بـعنــايـة
لتلبي احتياج كل االعمار والجنسيات



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
27مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

نعمل بدقة
في إدارة الحشود لنحقق االحترازات



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 28

عدد الخدمات
برنامج مساعدة كبار السن وذوي اإلعاقة

7,182



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
29مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

نتكــامــــل لخـــدمتهــم
مع القطاعات العاملة في منظومة واحدة



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 30

اطمئن وتفرغ للنسك
لـخـــدمـتــــــك فـفـــــــريــقــنـــــا مجــنـــــد 



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
31مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

ســــواعدنا تســـاعـــدهم
في أهبة االستعداد لخدمة ذوي اإلعاقة



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 32

أخي�املعتمر�/�أختي�املعتمرة:�
ــي  ــات التـــ ــراءات واخلدم ــن اإلجـ ــوف الرحمن ع ــد مســتوى رضــا ضي ــاس حتدي ــذا املقي يســتهدف هـ

تنفـــــذها اجلهـــات اخلـــدمية والتنظيمـــية فـــــي موســم العمــــرة لشهــــر رمضــــان املبــارك 1442هـــ.
نرجــو مــن ســعادتكم االســتجابة لعبــارات هــذا املقيــاس بــكل مصداقيــة وشــفافية، ونحــن إذ نشــكر لكم 
اقتطــاع جــزء مــن وقتكــم ونؤكــد لســعادتكم أن إجاباتكــم هــي يف موضــع ســرية تامــة ولــن تســتخدم إال 

يف أغـــــراض التطوير والتحســـن املستمر.

https://uqu.edu.sa/hajj/App/Forms/Show/38466


حـصــــــــــاد هــــديـــــة
33مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

أخي�املعتمر�/�أختي�املعتمرة:�
ــي  ــات التـــ ــراءات واخلدم ــن اإلجـ ــوف الرحمن ع ــد مســتوى رضــا ضي ــاس حتدي ــذا املقي يســتهدف هـ

تنفـــــذها اجلهـــات اخلـــدمية والتنظيمـــية فـــــي موســم العمــــرة لشهــــر رمضــــان املبــارك 1442هـــ.
نرجــو مــن ســعادتكم االســتجابة لعبــارات هــذا املقيــاس بــكل مصداقيــة وشــفافية، ونحــن إذ نشــكر لكم 
اقتطــاع جــزء مــن وقتكــم ونؤكــد لســعادتكم أن إجاباتكــم هــي يف موضــع ســرية تامــة ولــن تســتخدم إال 

يف أغـــــراض التطوير والتحســـن املستمر.

https://uqu.edu.sa/hajj/App/Forms/Show/38438


مبادرة هديتكم
الشــريفين الحرميــن  خــادم  مــن مستشــار  كريمــة  برعايــة  المبــادرة   اطلقــت 
إلــى إســعاد الفيصــل، وتهــدف  المكرمــة األميــر خالــد   أميــر منطقــة مكــة 
يحتــاج مــا  شــراء  مــن  المحتــاج  وتمكــن  المكرمــة  بمكــة  المحتاجــة   األســر 

من مواد غذائية ومستلزمات منزلية بالتعاون مع كبرى المتاجر.

شاهد فيلم
هديتكم

امسح هنا
أو انقر على الرمز

https://www.youtube.com/watch?v=RjPHjx9DbBU


قدمت هدية

بقيمة إجمالية
20,000

2,000,000ريال
بطاقة تسوق



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 36

برنامج بطاقات التسوق
عــــدد البطاقات

20,000



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
37مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

قدمت إلسعادهم
ــراء احتيـــاجـــاتهـــم وتمكينهــم مــن شـــ



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 38

حرصًا على راحتهم
وفــرنـــــا فريــق مـــــيداني لخدمتهــم



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
39مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

طـوعـنـــا التقنية
لضمــان خصــــوصية المستفـيــــد



مبادرة إطعام أيتام البلد الحرام
نفــذت جمعيــة هديــة الحــاج والمعتمــر الخيريــة وكاالت الكفــارات والصدقــات 
ودم الجبــران بالنيابــة عــن ضيــوف الرحمــن وتوزيعهــا علــى أيتــام البلــد الحــرام 

بالتعــاون مــع جمعيــة كافــل لرعايــة األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة.

شاهد فيلم
إطعام أيتام البلد الحرام

امسح هنا
أو انقر على الرمز

https://www.youtube.com/watch?v=yfSt0HFsc7E


ذبيحة

 مــن هــديـة :
 إلــى  كافل : 

1,152



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 42

برنامج وكاالت كفارات اإلطعام ووكاالت الدم
عدد المستفيدين عــــدد الخدمات

2,435 1,152



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
43مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

انتقينا أجود اللحوم
فوقف فريقنا علــــى تفاصيــل التنفيذ



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 44

وتأكدنا من صالحيتها
بإشـــــراف شرعـــــي وطبـــــي متخـــصــــص



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
45مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

ولتكون آمنة
رابط فريقنا في المسالخ النموذجية



زكـــاة الـفـطــر
علــى مســاحة منطقــة مكــة المكرمــة المتراميــة األطــراف ، نفــذت هديــة 
برنامــج زكاة الفطــر بالشــراكة مــع المنصــة الوطنيــة للعمــل الخيــري »إحســان«
البشــرية  المــوارد  وزارة  فــرع  إشــراف  تحــت  الواقعــة  الخيريــة  والجمعيــات 

المكرمــة. مكــة  بمنطقــة  االجتماعيــة  والتنميــة 



13بالتــعاون مع أكثر من
جهة خيرية في أرجاء منطقة مكة المكرمة 



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 48

عدد الخدمات
زكــاة الـفـطـــر

100,000



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
49مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

وفتـحــت مـكــــاتـبنــا
الستقبال زكاة الفطر على مدار الساعة



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك 50

نــصـــــل للمستحـــقـــيــن
بالشراكة مع 13 جمعية بمنطقة مكة المكرمة



حـصــــــــــاد هــــديـــــة
51مبادرات نفذت خالل شهر رمضان المبارك

فتكـــون زكــاتكـــم
بين أيديهم فــــي وقتـهـــا الشــرعي



هدية.. أياٍد ندية
وللتميز بـقــيــة



 شرف الخدمة االستثنائية
هدية في موسم حج 1442 - 2021

وإشــراف فـنـيبـإشـــراف إداري



حظيت الحكومية  والهيئات  الوزارات  من  وبدعم  وفضله،  وتيسيره  الله  من   بتوفيق 
ومبادراتها  خدماتها  تقديم  في  المشاركة  بفرصة  الخيرية  والمعتمر  الحاج  هدية  جمعية 

اإلبداعية لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1442هـ.
فكان شرف الخدمة االستثنائية هو شعار مضيفي الجمعية في الميدان بعد أن اصطفاهم 

الله في عام حج الستون ألف حاٍج في رحلتهم االيمانية؛ ألداء مناسك الحج.
رافقناهم طيلة الرحلة بدءًا من مراكز االستقبال األربعة التابعة لوزارة الحج والعمرة مرورًا 
بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم في مراكز التوديع وهم راجين األجر 
المكرمة  مكة  في  المعدودات  لأليام  قضائهم  بعد  وتعالى  سبحانه  الله  من  والثواب 

والمشاعر المقدسة.
تواجدنا في نقاط اتصال مختلفة؛ لنوفر احتياجاتهم في الوقت المناسب من مواد وبرامج 
إثرائية ومعرفية، وخدمات ومبادرات نوعية بالشراكة مع منظومة من القطاعات العاملة 

في خدمة ضيوف الرحمن.

مهام تعبر عنها أرقام



o]

839,381839,381
خدمة ُقدمت لضيوف الرحمن

في موسم حج 1442هـ
بالشراكة مع



الدعم اللوجستي
 سواعد بشرية وأسطول ناقالت

307
موظف

124
نقطة اتصال

15
سيارات المعاقين

15 
متطوع

32,913 
ساعة عمل

35 
أسطول نقل

100 
كرسي متحرك

667 
ساعة تطوعية



نقاط اتصــال 
هدية بحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج

مراكز االستقبال

مشــعــــر منىمشـعـــــر مــزدلـفـة

المنطقة المركزية

مشعر عرفــــات

مراكز التوديع



البرامج والخدمات





ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مركـز االستقبال والترحـيب التابع لوزارة الحج والعمرة بطريق جدةمركـز االستقبال والترحـيب التابع لوزارة الحج والعمرة بطريق جدة

خــدمات جـمعية هديـة المقدمة لحجاج
بيت الله الحرام بطريق جدة ) الـزايـدي ( 

إجــمالــي الخـــدمــات  

77,21077,210
إثراء تجربة الحاجالوجبات الخفيفة

 الضيافــة العربيــة عبوات عصائر منوعة

عبـوات ماء مبردة

منتجـات العنايــة

8-7
ذو الحجة 1442هـ





ــة
ـــــــ

طـ
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ــــر
خــــ
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عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مركـزمركـز  االستقبالاالستقبال  والترحـيبوالترحـيب  التابعالتابع  لوزارةلوزارة  الحجالحج  والعمرةوالعمرة  بطريقبطريق  المدينةالمدينة

خــدمـات جـمعية هديـة الحاج والمعتمـر المقدمـة 

لحجاج بيت الله الحـرام بطريق المدينة ) النوارية (

إجــمالــي الخـــدمــات  

51,14051,140
الوجــبـات الخفيـفــــــة

 الضيافــة العربيــة عبوات عصائر منوعة

عبـوات ماء مبردة منتجــات العنايـــة

8-7
ذو الحجة 1442هـ



مركـزمركـز  االستقبالاالستقبال  والترحـيبوالترحـيب  التابعالتابع  لوزارةلوزارة  الحجالحج  والعمرةوالعمرة  بطريقبطريق  المدينةالمدينة
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ــو
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مركـزمركـز  االستقبالاالستقبال  والترحـيبوالترحـيب  التابعالتابع  لوزارةلوزارة  الحجالحج  والعمرةوالعمرة  بطريق الطـائفبطريق الطـائف

خــدمات جـمعية هديـة الحاج والمعتمر المقدمة 

لحجاج بيت الله الحـرام بطريق الطائف ) الشرائع (

إجــمالــي الخـــدمــات  

43,03243,032
الوجــبـات الخفيـفــــــة

 الضيافــة العربيــة عبوات عصائر منوعة

عبـوات ماء مبردة منتجــات العنايـــة

8-7
ذو الحجة 1442هـ



مركـزمركـز  االستقبالاالستقبال  والترحـيبوالترحـيب  التابعالتابع  لوزارةلوزارة  الحجالحج  والعمرةوالعمرة  بطريق الطـائفبطريق الطـائف
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ــو

مـــ
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مركـزمركـز  االستقبالاالستقبال  والترحـيبوالترحـيب  التابعالتابع  لوزارةلوزارة  الحجالحج  والعمرةوالعمرة  بطريق الطـائفبطريق الطـائف

خــدمات جـمعية هديـة الحاج والمعتمر المقدمة 

لحجاج بيت الله الحـرام بطريق الطائف ) الـهــــدا (

إجــمالــي الخـــدمــات  

26,52426,524
الوجــبـات الخفيـفــــــة

 الضيافــة العربيــة عبوات عصائر منوعة

عبـوات ماء مبردة منتجــات العنايـــة

8-7
ذو الحجة 1442هـ



مركـزمركـز  االستقبالاالستقبال  والترحـيبوالترحـيب  التابعالتابع  لوزارةلوزارة  الحجالحج  والعمرةوالعمرة  بطريق الطـائفبطريق الطـائف
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مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) مسجد نمرة مسجد نمرة ((

خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحــجـــــــــاج بيـت الله الحـــــرام بـمســـجـــــــــــــد نــــمــــــــرة

إجــمالــي الخـــدمــات  

101,660101,660
عبوات عصائر منوعةعبـــوات مـــاء مبـردة

حــقيــبـــــــة ُســـــــــقـــيــــا منتـجـــات العنـايــــــة

9
ذو الحجة 1442هـ



مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) مسجد نمرة مسجد نمرة ((
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خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحــجـــــــــاج بيـت الله الحـــــــرام بـمشـعـــــــر عـــرفـــــــــــات

مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) جـبل الرحـمـة جـبل الرحـمـة ((

إجــمالــي الخـــدمــات  

108,640108,640
عبوات عصائر منوعةعبـــوات مـــاء مبـردة

حــقيــبـــــــة ُســـــــــقـــيــــا منتجــــات العنــايــــــة

9
ذو الحجة 1442هـ



مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) جـبل الرحـمـة جـبل الرحـمـة ((
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خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحــجـــــــــاج بيـت الله الحـــــرام بـمشـعـــــــر عـــرفـــــــــــــات

متــــرجــــــــــــمــيـــــن

معــرض تقـنـي إفتــراضيمعــرض إثـرائـي ميـدانــي

مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) معرض الصخرات معرض الصخرات ((

إجــمالــي الخـــدمــات  

3,0383,038

9
ذو الحجة 1442هـ



مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) معرض الصخرات معرض الصخرات ((
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خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحــجـــــــــاج بيـت الله الحـــــرام بـمشـعـــــــر عـــرفــــــــــــات

مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) برنامـج التحـفيـز برنامـج التحـفيـز ((

إجــمالــي الخـــدمــات  

10,62110,621
عبوات عصائر منوعةعبـــوات مـــاء مبـردة

مظـالت شمســيــــــة منتـجـــات العنــايـــــة

9
ذو الحجة 1442هـ



مشعـر عــرفـات ) مشعـر عــرفـات ) برنامـج التحـفيـز برنامـج التحـفيـز ((



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مشعــر مزدلـفـــة ) مشعــر مزدلـفـــة ) مسجـد المشعر الحـراممسجـد المشعر الحـرام ( (

خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحــجـــــــــاج بيـت الله الحـــــرام بمشـعــــــر مزدلـــفـــــــــــة

إجــمالــي الخـــدمــات  

59,40059,400
عبوات عصائر منوعةعبـــوات مـــاء مبـردة

حــقيــبـــــــة ُســـــــــقـــيــــا منتـجـــات العنــايـــــة

9
ذو الحجة 1442هـ



مشعــر مزدلـفـــة ) مشعــر مزدلـفـــة ) مسجـد المشعر الحـراممسجـد المشعر الحـرام ( (



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مشعــر مزدلـفـــة ) مشعــر مزدلـفـــة ) استراحــات الحـجــــاجاستراحــات الحـجــــاج ( (

خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحــجـــــــــاج بيـت الله الحـــــرام بمشـعــــــر مزدلـــفـــــــــــة

إجــمالــي الخـــدمــات  

67,90067,900
عبوات عصائر منوعةعبـــوات مـــاء مبـردة

حــقيــبـــــــة ُســـــــــقـــيــــا منتـجـــات العنــايـــــة

9
ذو الحجة 1442هـ



مشعــر مزدلـفـــة ) مشعــر مزدلـفـــة ) استراحــات الحـجــــاجاستراحــات الحـجــــاج ( (



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مشعــر مزدلـفـــة ) مشعــر مزدلـفـــة ) برنـامـج التحــفيـزبرنـامـج التحــفيـز ( (

خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحــجـــــــــاج بيـت الله الحـــــرام بمشـعــــــر مزدلـــفـــــــــــة

إجــمالــي الخـــدمــات  

عبـــوات مــــاء مبـــردةعبوات عصائر منوعة11,50011,500

9
ذو الحجة 1442هـ



مشعــر مزدلـفـــة ) مشعــر مزدلـفـــة ) برنـامـج التحــفيـزبرنـامـج التحــفيـز ( (



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

خــدمـــات جــمعيـة هـديـــــــة الحــــاج والمعتمـــر 

المقدمة لحجاج بيت الله الحـرام بمشعر منى

مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) الحـالقـــة اآلمنــة الحـالقـــة اآلمنــة  ( بمشاركة حالقين سعوديين   ( بمشاركة حالقين سعوديين  

إجــمالــي الخـــدمــات  

4,4204,420

10
ذو الحجة 1442هـ

حـــــــــــالقـــيــــن مريلــــة بــالستـيـــــك مسحـــــة طبـيــــة

أدوات حـــالقــة إستــخــــدام مـــرة واحــــــدة



مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) الحـالقـــة اآلمنــة الحـالقـــة اآلمنــة  ( بمشاركة حالقين سعوديين   ( بمشاركة حالقين سعوديين  



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) برنامـج تحـت أمركبرنامـج تحـت أمرك ( (

خــدمـــات جــمعيـة هـديـــــــة الحــــاج والمعتمـــر 

المقدمة لحجاج بيت الله الحـرام بمشعر منى

عربات ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن
إجــمالــي الخـــدمــات  

11,15011,150

11-10
ذو الحجة 1442هـ

منـتــجــــات العـنــايـــــــــــةحــــــصـى الجــــــمــــرات



مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) برنامـج تحـت أمركبرنامـج تحـت أمرك ( (



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

خــدمـــات جــمعيـة هـديـــــــة الحــــاج والمعتمـــر 

المقدمة لحجاج بيت الله الحـرام بمشعر منى

مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) معرض ما بين ثبير والصابح معرض ما بين ثبير والصابح  ( (

إجــمالــي الخـــدمــات  

8,2408,240

11-10
ذو الحجة 1442هـ

متــــرجــــــــــــمــيـــــن

معــرض تقـنـي إفتــراضيمعــرض إثـرائـي ميـدانــي



مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) معرض ما بين ثبير والصابح معرض ما بين ثبير والصابح  ( (



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

خــدمـــات جــمعيـة هـديـــــــة الحــــاج والمعتمـــر 

المقدمة لحجاج بيت الله الحـرام بمشعر منى

عبـــوات عـصـــائــر منــوعةالوجبـــــــــــات الخـفـيـفـة

صورة وذكرى منتجات العنايـــــة  الضيافــة العربيــة 

عبـــوات مــاء مبــردة

إثراء تجـربـة الحاج

مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) برنامــج الضيافــــةبرنامــج الضيافــــة ( (

إجــمالــي الخـــدمــات  

198,192198,192

11-10
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مشـعـر مـنـى ) مشـعـر مـنـى ) برنامــج الضيافــــةبرنامــج الضيافــــة ( (



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مركز توديع الحجاج بمواقف الشبيكةمركز توديع الحجاج بمواقف الشبيكة

خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحـجـــــاج بيت الله الحـــــرام بمركـــــز توديـــــع الحجـــاج

) الشبيــكــــــــــة (

إجــمالــي الخـــدمــات  

7,8987,898
الوجــبـات الخـفيـفـــــة

منـتــجــــــات العنـايـــــة

عبـــوات مــــاء زمـــــزم

عبـــوات مـــــاء مبردة

13-12
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مركز توديع الحجاج بمواقف الشبيكةمركز توديع الحجاج بمواقف الشبيكة



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مركـز توديـع الحجـاج بـمواقف كـــــديمركـز توديـع الحجـاج بـمواقف كـــــدي

خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحـجـــــاج بيت الله الحـــــرام بمركـــــز توديـــــع الحجـــاج

) كــــــــــــــــدي (

إجــمالــي الخـــدمــات  

23,69423,694

13-12
ذو الحجة 1442هـ

الوجــبـات الخـفيـفـــــة

منـتــجــــــات العنـايـــــة

عبـــوات مــــاء زمـــــزم

عبـــوات مـــــاء مبردة



مركـز توديـع الحجـاج بـمواقف كـــــديمركـز توديـع الحجـاج بـمواقف كـــــدي



ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

مركز توديع الحجاج بمواقف طريق األمير متعبمركز توديع الحجاج بمواقف طريق األمير متعب

خــدمـات جــمعيـة هـديــة الحــاج والمعتمــر المقدمة 
لحـجـــــاج بيت الله الحـــــرام بمركـــــز توديـــــع الحجـــاج

) طريـق األميــر متــعــــب (

إجــمالــي الخـــدمــات  

15,79615,796

13-12
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الوجــبـات الخـفيـفـــــة

منـتــجــــــات العنـايـــــة

عبـــوات مــــاء زمـــــزم

عبـــوات مـــــاء مبردة





ــة
ـــــــ

طـ
يــــ

ــــر
خــــ

 ال
ى

لـــــ
عــ

ع 
ـــــــ

قــ
ــو

مـــ
الــ

األضاحــي وكفـــارات الـدم واإلطــعــــاماألضاحــي وكفـــارات الـدم واإلطــعــــام

خــدمات جـمعية هديـة الحاج والمعتمر
في تـنفـيذ األضاحي وكفارات الدم واإلطعام

إجــمالــي الخـــدمــات  

9,3269,326

13-10
ذو الحجة 1442هـ

عقيقـــــــةذبائح البنك اإلسالمي

نـــــــــــــذر دم جـــــــــــــــبــــران

صـــدقــــــــــــة دمالــكــــــفــــــــارات





التشريفات والزيارات





 فريق هدية
في مقدمة مستقبلي سمو أمير المنطقة وسمو ونائبه



زيارة معالي أمين العاصمة المقدسة
 للمسلخ النموذجي بمكة بمشاركة جمعية هدية

 تمهيدًا لالستفادة من مخرجات المشروع



 برعاية معالي نائب وزير الحج والعمرة
  هدية تقدم الضيافة في ورشة عمل

»ضوابط وآليات عمل موسم حج ١٤٤٢هـ«



وزارة الحج والعمرة توكل لهدية تشغيل مراكز االستقبال 
 و٦٥موقـــع بمنــى ووكـيـــل وزارة الحـــج والعمــرة لشؤون الحـج

يرأس االجتماع.



 وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج
يطلع على خدمات هدية بصالة الترحيب



 مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
 بمنطقة مكة المكرمة

 يشارك في استقبال حجاج بيت الله الحرام
في مركز استقبال الحجاج



مدير مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة
يطلع على جاهزية هدية في موسم الحج االستثنائي



 إدارة المسؤولية المجتمعية بوزارة الحج والعمرة
 في زيارة لمقر جمعية هدية الموسمي

لالطالع على برامج موسم الحج االستثنائي



 سعادة نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة
 وسعادة مساعدة المحافظ للخدمات المشتركة

ومدراء العموم »في مقر هدية«



 مدير عام إدارة المصروفات العامة بوزارة المالية
في زيارة لمقر هدية الموسمي



 كدانة وهدية 
إثراًء لتجربة ضيف الرحمن

يوقعان عقد الشراكة والتعاون في موسم الحج االستثنائي



توقيــع شــراكة مــع شــركة أميــرال إلدارة الجانــب 
الخيــري لتشــغيل مدينــة األنعــام النموذجيــة



اجتماع تنسيق استالم مراكز االستقبال والتوديع
بحضور وكالء وزارة الحج والعمرة ومستشاريهم



استقبال ضيوف المبــادرة الحــكــوميـــــة لوزارة الحج والعمـرة 
والوزارات ذات العالقـــــة لـذوي اإلعـــاقــــة واأليتـــــام والمسنيــن
 بالتنسيق مع إدارة المسؤليــة االجتماعية بوزارة الحج والعمرة 



ممثل اإلدارة الطبية بمكة
في ضيافة هدية



 منسوبي ٕادارة المنافذ الحدودية بوزارة الحج
في زيارة لمقر جمعية هدية الموسمي



حفل توديع  ضيوف المبــادرة الحــكــوميـــــة لوزارة الحج والعمـرة 
والوزارات ذات العالقـــــة لـذوي اإلعـــاقــــة واأليتـــــام والمسنيــن
 بالتنسيق مع إدارة المسؤليــة االجتماعية بوزارة الحج والعمرة 



جـمعيـــة هديـــة الحاج والمعتمر 
 تشارك في توزيع اللحوم المجمدة باستخدام الثلج الجـاف

التابعة للبنك اإلسالمي للتنميـة



 تكريم نعتز به
من مساعد مدير األمن العام لشؤون اإلمداد والتموين



 تكريم نعتز به
من المتحدث األمني لوزارة الداخلية



جمعية هدية تحتضن االجتماع الرابع
 ألعضاء اللجنة التنفيذية بلجنة السقاية والرفادة

 بأمارة منطقة مكة المكرمة



 بإمضاء الفيصل وبحضور حكومي وخيري
تشـرفت هدية بإشادة وتقـديــر بعــد تحقيقها المركز األول  

على مستوى الجمعيات المتخصصة



 شركاء نجاح الحج االستثنائي.. 14جهة
في حفل تكريم هدية



تكريم فرع وزارة الشؤون االسالمية للجمعية



أعيان ووجهاء المجتمع المكي رجااًل ونساًء
يشاركــون هديــــة نجــــاح الحـــج االستثنــــائي
بــــحـــــــضـــــــور ســــعــــــــــــادة نــائــب الرئــــيـــــــس



هدية تكرم الجهات المشغلة
لمقر مجمع الدوائر الحكومية



 هدية تكرم 25 إعالميًا
من مختلف منصات الوطن اإلعالمية





نـتطلــــع لحــــج أنــفــــع
Looking Forward  to an Acceptable  Hajj


