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فكرة 
البرنامج

الهدف 
العـــــام 

ــات  ــدة لغ ــة بع ــواد ديني ــة وم ــات توعوي ــات ومطوي ــع كتيب توزي
واملعتمريــن  احلجــاج  مــن  الرحمــن  علــى ضيــوف  مختلفــة 

واجلاليــات املقيمــة مبنطقــة احلــرم

رفــع مســتوى الثقافــة اإلســامية واملجتمعيــة واحلــث علــى 
اتبــاع التعليمــات وجتنــب الســلوكيات واملمارســات اخلاطئــة.
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أهــداف البرنامج بعــض  وتصحيــح  اجلاليــات  أفــراد  توعيــة 
األخطــاء واملفاهيــم لديهــم مــن خــال توزيــع 

كتيبــات ومطويــات تغــرس القيــم النيلــة.

نشــر العلــم الصحيــح بــن احلجاج 
واملعتمريــن و أفــــراد اجلالـــيـــــات 

املقيمــة باحلــرم املكي.

جتنــب املعتقــدات والتعلقــات املخالفــة للشــرع 
وتوجيههــا وفــق العقيــدة الصحيحــة.

ــي بالوســطية  التحلـــ
واالعتـــــدال وجعلــــه 
منهــجــاً والبعـــد عن 
اإلفــــراط والتفريــط 
والغلــــــو واجلفـــــاء.
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املعتمرون

ســكان منطقــة احلــرم احلجاج
ــة ــات املقيم ــن اجلالي م

الفئات املستهدفة
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أعداد 
املستفيدين

عدد اللغات

مستفيد

لـغــة

العربية

الفلبينية

الفرنسية

الصينية

األردية

الهوسا

البنجاديشية

التركية

املليبارية

التاميلية

اإلجنليزيةالروسيةالبرتغاليةاألورميةاملجرية

اإلندونيسية

اإلسبانية

257014

17
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أنشطة البرنامج
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توزيع 
كتيبات

عبــارة عــن توزيــع كتيبــات دعويــة يف العقيــدة والتفســير والفقــه وأحــكام عامــة 
يف احلــج والعمــرة بعــدة لغــات مختلفــة .

مستفيدعدد املستفيدين  27200
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توزيع 
مطويات

طباعــة مجموعــة مــن املــواد الدعويــة املتنوعــة يف مواضيــع مختلفــة وتوزيعهــا 
على املســتفيدين.

مستفيدعدد املستفيدين  118000
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احلقائب 
الدعوية 

هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن املـــواد الدعويـــة الشـــاملة حتـــوي ) 12 ( كتيـــب 
ـــدة ،  ـــة رســـائل يف العقي ـــة احلـــاج ، حقيب ـــة ، حقيب ـــة الرمضاني منهـــا )احلقيب

حقيبـــة املـــرأة املســـلمة ، حقيبـــة زاد املســـلم (

مستفيدعدد املستفيدين  10600
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تفسير
العشر األخير

ـــزة تشـــمل ســـورة الفاحتـــة واألجـــزاء  ـــة متنوعـــة ومتمي ـــارة عـــن مـــادة علمي عب
الثاثـــة األخيـــرة مـــن القـــرآن الكـــرمي مـــع تفســـير ذلـــك كلـــه ، باإلضافـــة ألهـــم 
ــات  ــل ومنهيـ ــات وفضائـ ــكام ومعامـ ــد وأحـ ــن عقائـ ــلم مـ ــه املسـ ــا يحتاجـ مـ

وغيرهـــا.

مستفيدعدد املستفيدين  4560
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مواد دينية 
ودعوية متنوعة

عدد املستفيدين 

عبــارة عــن توزيــع مــواد دعويــة وتوعويــة وتعليميــة وشــرعية بعــدة لغــات 
مختلفــة علــى ضيــوف الرحمــن مــن احلجــاج واملعتمريــن واجلاليــات املقيمــة 

مبنطقــة احلــرم .

مستفيد 96654
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أماكن إقامة 
البرنامج 

داخل احلرم املكي الشريف بالتعاون مع الرئاسة 
العامة لشؤون املسجد احلرام .

ساحات احلرم.

املنطقة املركزية .

جامع البغدادي باملسفلة.

جامع الكنكار باملسفلة .

جامع البخاري باملسفلة.

جامع املصايف بأجياد .

جامع محمد السبيل بريع بخش .

جامع الكعكي بجرول .

الفنادق املجاورة للحرم .

مجمع الفنادق مبخطط البنك )حي العزيزية (.

مواقف سيارات املعتمرين بكدي.

مقر املكتب بحي الهجرة .
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