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أتت  و�ي
���ة

��
 

المقدمة

الرؤیة والرسالة 

واالطار االستراتیجي –الھدف االستراتیجي 

المرجعیات 

تاریخ الحج والعمرة 

المھام واالختصاصات 

اعمال التقویم والتقییم ألعمال الحج والعمرة 

جھات التنسیق

وازامانھا -مراحلة الخطة التشغیلیة 

أعمال التفاوض

تأھیل النواقل 

اعمال حزم الخدمات 

ومكونات التكلفة الكلیة للحاج –الرسوم الحكومیة 

الترتیبات القبلیة للحجاج بالمملكة

مقارنة تكلفة الحج 

الرعایة الصحیة للحجاج

وضوابط امتعة الحاج  -الزي الموحد للحجاج

والمشاعر المقدسة –خدمات النقل  واالطعام 

توفیر مستلزمات الحجاج وارشاد التائھین

اختیار أعضاء البعة من الداخل

التأمین التكافلي 

أوجھ القصور 

عوامل النجاح 

الخاتمة 
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ةة  ��رٔوبي

تفرغ الحاج الداء المناسك  
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��ر�أ�ةة 

واضحةطریق فعالة بخارطة إدارة 
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ن

ىي ��هدف �ج �ي بة
رأ أ��س�ة

تحقیق الحج المبرور
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ىي  �ج �ي
بة
رأ  أ���أر أ��س�ة

:األھداف 
.تحقیق الكفاءة اإلداریة -1
.توفیر البیئة ألداء النسك -2

توفیر المعلومة الشاملة  -3
.واإلحصائیة

الرعایة التامة للحاج
تسجیل واختیار الحجاج •
تسھیل االجراءات باستخدام التقانة•
تجھیز وثائق السفر والتأشیرات•
تنظیم عملیات المغادرة والعودة•

توفیر البیئة المناسبة
بالمملكةتقدیم افضل الخدمات •
متابعة توفیر كافة الخدمات والتسھیالت الالزم توفیرھا •

من مزودي الخدمات

اداء نسك الحج بسھولة ویسر
توفیر متطلبات السالمة والراحة•
.التوعیة وارشاد التائھین والشكاوى ومتابعتھا ومعالجتھا•
التصعید للمشاعر•

:النتائج المتوخاة
 وتجھیز الحجاج اختیار•

 إجراءاتھم وإكمال
 مغادرتھم عملیة وتنظیم

 المقدسة األراضي إلى
.ونقلھم وعودتھم

 كل على الحاج حصول•
 الخدمات حزم عناصر
 حسب علیھا المتعاقد
 والضوابط الشروط

 والمواصفات
.القانونیة واإلجراءات

 الشاملة بالتوعیة القیام•
 ً ُ  شرعیا  واجتماعیا

ً  وسلوكیا  فیما وتنظیمیا
 وواجباتھ الحج یخص
وآدابھ وسننھ
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و�ً� 
ٔ
أتت : أ ��ي  ���ر�ج

الوثیقة الدستوریة 

قرارات مجلس الوزراء 
ھـ 2020االنتقالي للعام 

الخاصة بإجازة سیاسات 
ھـ1441الحج للعام 

الخطة العامة  لوزارة 
الشئون الدینیة واألوقاف 

م2020للعام 

الوثیقة المبرمة مع 
السلطات السعودیة للعام 

ھـ 1441

توصیات الورش الوالئیة 
والمتخصصة والرئیسیة

التقاریر الختامیة 
الحج في  العمال

السنوات الماضیة
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�أ�أتت 
�ة
 :  ����أم وأ���ن

یتولَى المجلس األعلى للحج  
-: والعمرة 

عملیات التخطیط واإلشراف والرقابة على أعمال الحج بالسودان والمملكة •
كافة األعمال السیادیة، والعالقات الخارجیة،•
توزیع حصة السودان والتفاوض مع السلطات السعودیة حولھا، •
وضع المعاییر للخدمات والعاملین، •
اختیار حزم خدمات الحج بالمملكة العربیة السعودیة  •
أعمال التقییم والتقویم، •
وضع الموازنة وتكلفة الحج، •
متابعة التحویالت المالیة لتكلفة الحج مع بنك السودان المركزي ،•
.دفع أجور الخدمات عبر المسار االلكتروني للحج•
العقود وتوثیقھا بواسطة اإلدارة القانونیة  إعتماد•

تتولَى الوالیات 

.  كافة األعمال التنفیذیة•
عملیات اختیار الحجاج والعاملین •
االشراف على تنفیذ خدمات الحجاج بناء على المعاییر الموضوعة•
اختیار النواقل الجویة والبحریة المؤھلة بواسطة المجلس األعلى للحج والعمرة •

.أعمال الحج، ُكلٌّ حسب تخصصھ•وتتولَى الجھات ذات الصلة 
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����رةة 
ججج و

�
م �ٔ���أل  و�ي

قة م و���ة يي بي
�ة ���ة

ٔ��أل 
التقییم األولي عقب  أ

موسم الحج

انعقاد ورش 
التقییم بالوالیات

عقد الورش 
المتخصصة

حصر وتبویب 
التوصیات

عقد الورشة 
الرئیسة وتشكل 
توصیاتھا خارطة 
طریق للموسم 

الجدید

 

�أ�بب /أ
أتت  �ة ����ي

ججج  
��

رأتت   �ي
�ن
ةة  نة �ن �ي ددةة  �بش �ج

��ة
م و

يت ����أ بت
ر �ن �ي دأبج دةة  بة رأءأتت  �دبي و�ةة  وٕأ�ج �ن ررن   .�بة �ج أ وبي رورةة  ه�ن

م �ن يي بي
�ة ���ة

يي ( 
ٔ
  أ

ن
وف

 ��وفة

م أ�ٔ���أل ��ى
ة و�أ�ة أرن �ج �أ ٕأ�ن �ي

�ن
م ،)

م �ش و�ي
قة أتت  �كل ���ة ������ي

ل�  �ع ودن �ج �ج
�����و�أتت  

أتت   أ�ن �ي ��أ و��بج ���ي
�ة
د و �دبي

��ة
ةة   قة  در�ج �ي

��ة
�ة

  
ن

 و�نن  أ�ٔ�هدأف

م
أدن  �ش �ن رأرأتت  أ�ة

ل �نن  ���ة ٔ�ج
ج أ ���ي

���ة
بب   �وبي و���ة

أع/2 �ج هجج  أبة
���ن

ىي  
�م
���

ىي  
ن ىي  ���بب  أ�ٔ���أل كل �

�أ�
ٔ
ىي  أ

ن ورةة  �
ر نش �ي بي

�ن أ ���ة �س �رض �دن ����ج
ججج  أ�ٔ���ى 

ل�
����رةة  

ةة  ��ى و دأبي أ ���و�م بج هدن �ج
�أتت    ���رأ�ج

بت  و��أ ���أ�ةة 
أتت  ك�بن ىي  ��و���ي

أنن  ������ةة  ��و�دأتت  � �ي نن ويي  أ�ٔ�دأء �بج ججج  ����أل ��ش�ن
��

 ، ����رةة
ةة  و أ�ن أ�ٕ��ن ص�ةة  ��و�دأتت  ٕ��ى �ج

ن
�
����ة

ةة   �أ�ن �أ �ج ��ج
�ش

 

�أ
أ�ة ��ي

ٓ
و�
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أتت  ٕأدأرةة  -2 ����ي
ججج  

��
 

م
يت ر بت أ�س ��ج ةة  ��ج بي

�ة ش�ي
نن بة

م  
�ن

�ة
�أتت  كل   أتت  ���ج ٔ��أل ����ةة  دن

أ ججج  �ج
��

ةة   �أدبي
 ٕأ�ة

ةة  :  وو��ٔببي

مجلس األمناء 

المجلس 
التنفیذي

مجلس 
اإلرشاد 
والتوعیة

مجلس 
التفویج

مجلس 
المسارات 
اإللكترونیة

مجلس  
التدریب 

وقیاس األداء

مجلس 
اإلعالم 

المجلس 
الفني لتأھیل 

النواقل

مجلس 
اإلطعام 
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وزارة الدفاع  
سلطة الطیران (

)المدني

وزارة الخارجیة 
إدارة (

)القنصلیات

وزارة الداخلیة 
) إدارة السجل(

) + إدارة الجوازات(
اإلدارة العامة (

)للمرور

وزارة العدل

وزارة مجلس 
وزارة المالیةوزارة الصحةالوزراء

وزارة النقل 
ھیئة الموانئ (

)  البحریة

وزارة العلوم وزارة السیاحةوزارة اإلعالموزارة العمل
واالتصاالت

بنك السودان 
المراجع العامالمركزي

وزارة التعلیم  
العالي 

)الجامعات(

الوزارات 
المختصة بشئون 
الحج بالوالیات

مجمع الفقھ 
اإلسالمي

البنوك 
والمصارف

دیوان الحكم 
اإلتحادي

شركات النقل 
البحري والجوي 

والبري

المؤسسات 
العلمیة والدعویة

شعبة وكاالت 
السفر والسیاحة

سفارة خادم 
الحرمین 
بالخرطوم

شركات التأمین 
وإعادة التأمین

قة  ش�ي
نن ��بة

�أتت   �ج

أ��ودأنن ) 24( �ج ةة ) 16(  ���عودبي
ةة  بي �م�ل�ةة ���ربج

أ �ج  

وزارة الشئون وزارة اإلعالموزارة الحج
الصحیة

المؤسسة األھلیة 
لمطوفي حجاج 

الدول العربیة بمكة 
المكرمة

النقابة العامة 
مكتب الزمازمةللسیارات

المؤسسة األھلیة 
لألدالء بالمدینة 

المنورة

إدارة مطار الملك  
دمحم بن عبد العزیز 

بالمدینة المنورة
مكتب الوكالء 

الموحد

إدارة میناء جدة 
اإلسالمي

إدارة مطار الملك 
عبد العزیز 
الدولي بجدة

ھیئة الطیران 
المدني

ھیئة الموانئ 
البحریة

مشروع المسار 
اإللكتروني

البنك اإلسالمي 
للتنمیة بجدة

القنصلیة العامة 
للسودان بجدة
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ذو الحجة

شوال

ذو القعدة

رجب

 
الورشة الرئیسة

اعالن التقدیم للحج
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توقیع الوثیقة الرئیسة 
لتنظیم شؤون حجاج 

ھـ1440السودان للعام 

 السودان حجاج حصة تحدید
 على بناء ) 32.000 ( بعدد

 المؤتمر منظمة مقررات
 بتحدید م1987 للعام اإلسالمي
 اإلسالمي العالم حجاج حصص

 ملیون لكل فرصة 1000 بعدد
حاج

أٔ�جج  �ة ٔ�م ��بن
 -:أ

  
ن

أوض �ن ٔ��أل ���ة
ةة (أ ���عودبي

ججج 
��
أرةة  روع ورن

أتت و�ن ةة �ع �ٔوس�س بي بن
�أ�أتت ���ن

ية م أ���ج
ىي و�نن �ش

� �أع ��رٔبني
ية ر أ���ج ���عوديي ��ج

ججج 
��
ر  �ي أتت �ع ورن أ��ش  ����ج

ٔ
دأ بج بة

مفاوضات مع بعثات الدول اإلسالمیة سنویاً  باجراءتقوم المملكة 
) 5(لتوقیع الوثیقة الرئیسة لتنظیم شئون حجاج الدول بوفد یضم 

أفراد

 
ن

أوض �ن د ���ودأنن ل��ة
م و�ن

:�ن

ص -1•
�ة
��ن
��
ر  �ي  ��ورن

����رةة  -2•
ججج و

ل�
�س أ�ٔ���ى  ���ج

ل

نن ���أم   أ���ني

����رةة  -3•
ججج و

��
ر ٕأدأرةة   �د�ي

ىي  -4•
ن روي ةة و����أر أ�ٕ�ل��ة بي بن

�ة ر ٕأدأرةة ���ة  �د�ي

أتت ���أ�ةة -5• ر أ�����م و������ة  �د�ي

��م�ل�ةة 
د �نن 

م ل�و�ن
�ن

�ن
 :وأ

دةة   -1• �ج �ل ���أم �ج �ن
 ���ة

��قة  -2•
���

 أ�ٕ�دأريي 

ىي  -3•
ل ��و�ين أ�ة ر ���ن  .�د�ي

 

تم االتفاق على 
أسس وترتیبات 

شئون حجاج 
السودان للعام 

 المؤسسات عقود على التوقیع
 تقوم والتي .والرسمیة األھلیة
.الحجاج بخدمة
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ةة  �ربي ���ج
ةة و وبي ل ���ج وأ�ة ل ���ن ٔه�ي

أ �ة

الخطوط الجویة  

شركة بدر للطیران

شركة تاركو للطیران

الخطوط الجویة السعودیة

شركة ناس للطیران

الخطوط الجویة السودانیة

الخطوط البحریة   

باعبودشركة 

شركة نما العالمیة

  لجان عبر التأھیل یتم
 وتحت مختصة فنیة

 الطیران سلطة إشراف
 الموانئ وھیئة المدني

األسعار وتحدد البحریة

 باختیار الوالیات  تقوم
 النواقل من الشركات
  اإلدارة قبل من المؤھلة

یتم إعداد جداول 
التفویج جواً وبحراً 
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�م�ل�ةة 
أ أجج �ج ج�ج

��
د�أتت 

م �ن ٔ��أل �رن
 أ
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ةة   ��ر�وم ����و�بي

جنیھالرسمم
  1500للعمرة األعلى المجلس رسوم1

  5000  للحج األعلى المجلس رسوم2

1725والتطعیم الصحي الكرت ورسوم األمصال قیمة3

 50000 السیاحیة الشركات تاھیل رسوم5

50للحاج التكافلي التأمین6

2151  الجملــــــــــة

قیمة األمصال 
ورسوم التطعیم 
حسب فاتورة 

اإلمدادات الطبیة 

رسوم المجلس األعلى للحج 
والعمرة تمت اجازتھ بواسطة 

.  مجلس األمناء

التأمین التكافلي حسب 
العقد المبرم مع شركة 

التأمین اإلسالمیة 
وبموافقة وزارة المالیة
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��أجج 
ل
ةة  ةة ��ك�بي ���ن

���ة

ةة  ةة ���أ�بي ���ن
���ة

أتت  ��و�ن

�م�ل�ةة 
أ  �ج

��ةة ����ر�ةة   %20.67����نن �ج

ورةة  ةة ����ن بن أ��دبي   ����نن �ج

11.53% 

دةة  �ج �ر �ج ���ج
أجج   %1.0 ��نن ج�ج

�أتت ���أجج  �رن �ش�ة
أتت و �ن  %0.87��بي

ك ��وك��ء ���و�د  �ي سش

19.76% 

ل بج  �ة أ�ر ���ن نن ���دنن و����ش ني نج

����وأتت 
 %10.47و

أ�ر أ�ٕ���أم  ةة و����ش بن ��ةة و���دبي �ج

10.96% 
أ�ر  د�أتت ����ش

ىي �ن
�ين �ج

أتت   %13.94و�ر�ن

أتت ��هديي  و�ن  %5.94��ج

ججج 
��
ر أ��أل  �ي شني

�ة

5.04% 

�م�ل�ةة 
أ أل �ج أ�ر�ي ��أجج �ج

ل
ةة  ةة ���أ�بي ���ن

���ة

ىي ل�ٔ�عوأم 
ن ة ���ودأي بي بن ل ���ج أ�ج أل ��ة  ��ر�ي

ن
ةة ��ر �رف أربن هـ 1440/هـ 1439��ة

النسبةالزیادةھـ 1440ھـ 1439
7.84512.064.21554%
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أجج  أتت ج�ج �ة قن ةة ��ن ��تت ���أ�بي �و�ي
���ة

 :���ودأنن 

 اإلنتقالي العسكري المجلس صادق
بمبلغ الحج خدمات تمویل على
 225 یعادل بما دوالر ملیون 60

األولیة التقدیرات حسب لایر ملیون

 لخدمات الفعلیة الكلیة التكلفة بلغت
  دوالر 56,059,297 مبلغ الحج

یعادل بما
سعودي لایر  210,222,363
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ةة  �بي �ج ���ة
أتت  �ج ني ربة ���ة

 

الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة

عقد اللقاءات واالجتماعات التنسیقیة مع المؤسسات السعودیة ومزودي 
الخدمات 

استالم الفنادق وتجھیز المطابخ وإیجار السیارات 

بكل من مكة المكرمة والمدینة المنورة وجدة  اإلشرافیةتجھیز المراكز 
ومطاري جدة والمدینة ورئاسات الحمالت

توفیر المعینات المطلوبة 

اختیار أعضاء مكتب شؤون حجاج السودان من داخل المملكة وتدریبھم 
وتوزیعھم على المراكز
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ةة  ���ن
�ة
ةة  أربن ججج �ع ��ة

��
ىي  14

� أ�دو��ر أ�ٔ��ر�ي ةة �ج بي  دو�ةة �ربج

ةة ���ودأنن *  ���ن
�ة

ونن ��هديي  �ةة ��ج يي
م �ة

�ن
�ة

. 

ججج * 
��
أرةة  ةة ����در ورن ���عودبي

. 
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أجج  ج�ج
ل�
ةة  �بي

���
ةة   ��ر�أبي

����ةة 
أرةة  �ر �ع ورن قة ����ج ش�ي

نن ��بة
ةة  �أدبي

أ  أ�ٕ��ة أٔ��ةة �ورو�ن ةة ��ج ����بي
رأ�أتت  �ة دن أ��سش بي

�ن �ن �بة

ةة  ةة أ�ٕ�����بي و�بي رأ�أتت ���ة �ة أ�ٕ�سش ��م�ل�ةة  �ج
ةة ���أدرةة �نن  ����بي

م  ��يي ���ة
�أدةة  )���رتت أل���قة (�ش

ججج 
��
�دةة �ٔ�دأء 

����ية
ةة  بي �أدةة ���بج رأجج ���ش

�ن
س�ة

أ

�رأ ةة وأ�ٔ���أل ��ج بي �أتت ���بج �رن ���ش�ة
ةة و ر أ�ٔ�دوبي �ي

و�ن
نة

ةة  ����بي
ةة  �بش ةة ل��ج بي نج دربي د دورةة بة

ع�ة

ةة  ���عودبي
ةة  بي �م�ل�ةة ���ربج

أ ةة �ج ����بي
�����أتت 

قة �ع  ش�ي
نن ��بة
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أجج   ج�ج
ل�
ةة  �بي

���
ةة   ��ر�أبي

أ��ودأنن  :�ج

����ةة •
أرةة  ر�ةة �ع ورن �ة أتت ���شش �ج ني ربة ةة ���ة �أدبي

.أ�ٕ��ة

ىي •  ���يج
ن

ف
أ����ش �ي روبن ر  ����ة ونن ��ج �ش�ي

���ة
أجج   ج�ج

ل�
أتت  أ�و���ي �ج

أتت • �ن �ي �بن
��ة
أ ججج �ج

��
�دةة �ٔ�دأء 

����ية
ةة  بي �أدةة ���بج رأجج ���ش

�ن
س�ة

، تب ، جج ، د(أ
ٔ
أ

م • ��يي ���ة
�أدةة  )���رتت أل���قة (�ش

�ر• بت ��ج
ىي و�ة

ن أجج � ج�ج
ل�
ةة  �ة

ةة ���رأفن �نن أ�ٔ�دوبي
�ش
رأء و �ش

ةة • بي وأ��ةة أ�ٕ��دأدأتت ���بج ةة وأ�ٔ���أل نج بي �أتت ���بج �رن ���ش�ة
ر  �ي

و�ن
نة

�م�ل�ةة 
أ :�ج

ةة • �بش أء ���ج ٔ��ن
�عن �دد أ ةة  43�ج أ�ن أ�ٕ��ن ىي �ج

ل 19 �� ك�در �نن ��دأ�ن

رن �دد • ه�ي �ج
�ة

أدةة  17 ةة و  13��ي ر�بي
ةة  4�ن �ر�رنبي

رن �دد • ه�ي �ج
�ة

أتت  10 ةة  أ��أ�ن بي �����أتت ���بج
��أ �نن �����ل أ�ٔ���ر و �ي

ر�ن دةة و�ة ةة و�ج بن ��ةة و���دبي �ج
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أجج  ج�ج
ل�
يي ���و�د 

 ��رن

 عام عطاء عبر الموحد الزي لتطبیق جدیدة موجھات اصدار
.الصحف في عنھ اإلعالن یتم

  السودان علم یحوى الجودة من عالي بمستوى الزي تنفیذ یتم

مبكراً  تنفیذه یتم
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�ةة ���أجج  ٔ��ة
ظ أ وأ�ج

:�ن

الحقیبة األولى الكبیرة
والمتوسطة

یتم استخدامھا في المملكة عند 
العودة

الحقیبة الثالثة للمستندات 

مواصفات عامة ألمتعة الحجاج اصدار

یتم التوعیة باستخدام وسائل اعالمیة ودرامیة

الشنطة المتوسطة تكون داخل الشنطة الكبیرة 
في مرحلة الذھاب

تكون الحقائب بلون واحد لكل والیة علیھا 
صورة الحاج ورقم جوالھ

كیلو حسب متطلبات  32الوزن ال یزید عن 
شركات الطیران

تكون ھناك حقیبة للمستندات 

العفش الزائد یتم شحنھ عبر البرید السعودي
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ل  �ة د�أتت ���ن
 :�ن

خوقیر  النقل للصلوات 

النقل الجماعي  الوسام

تطبیق نظام الرد 
الواحد

تم التعاقد مع  
شركات نقل حدیثة

التعاقد مع حافالت 
نقل للصلوات

مقاعد فايواي 
وجبات بدون توقفمریحة

تكییفدورات میاهشاشاتاطعام
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د�أتت 
 أ����أم�ن

التأھیل

 )7( مع االطعام تنفیذ تم
  مطابخ

 )80( بین من اختیارھا تم
 السلطات من مؤھلة مطبخ

. السعودیة

القبلیة الترتیبات

 عن المبكر الكشف
ً  المطابخ .میدانیا

 الجافة المواد استالم
.الحجاج بمباني بالمخازن

 بمكة االطعام
والمشاعر والمدینة

 یومیا وجبات )3( قدمت
 المفتوح البوفیھ بنظام
 الحاج مكوث فترة طیلة

بالمملكة

 تم )منیو( إطعام قائمة
 العقد في علیھا االتفاق
 الذوق تراعي المبرمة

السوداني

البحر حجاج وجبات

 البیك مطاعم مع التعاقد
 لحجاج وجبات لتقدیم
البحر

 عند وجبة وجبات )3(
 ووجبتین الحجاج استقبال

 المغادرة عند

والمتابعة االشراف

 مراقبین تعیین
 بالمطابخ
. )16( وعددھم

 مراقبین تعیین
 بالمباني إطعام

.)30(وعددھم



 1440عقد الخدمات اإلضافیة مع المؤسسة األھلیة على الخدمات المذكورة أدناه للعام  انفاذ
:ھـ على التوالي 

.الخیمة المطورة بعرفة

)دوالب(زیادة وحدات التكییف 

.الحوائط الجبصیة

المراتب

.الحمامات اإلضافیة

.البیئة اصحاحعملیات 

دسةة 
أ�ر ����ة أ���ش د�أتت �ج

���ن

تركیب أجھزة 
الصوتیات من 
مكتب شئون 
حجاج السودان
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�أتت  �رن �ش�ة
ر  �ي

و�ن
 ���أجج نة

تسلیم الحجاج عند القدوم المستلزمات  
وتشمل 

)علیھا علم السودان( االحرامات•
شباشب رجال•
شباشب نسائیة•
جوارب نسائیة•
المصالیة•
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نن  هني
�ٔ

أ أد ���ة د�أتت ٕأر�ش
 �ن

مرشد للعمل بوحدة التائھین) 30(استیعاب عدد •
سیارات ) 10(توفیر عدد •
.برافوجھاز ) 10(توفیر •
شریحة موبایل) 30(توفیر •

تعتبر عملیة إرشاد الحجاج التائھین من أھم الخدمات عند دخول الحاج إلى األراضي 
المقدسة، لذا تولي البعثة اھتماما كبیرا بھذه الخدمة وتوفر لھا كافة المتطلبات وتتخذ 

التدابیر الالزمة عبر خطة متكاملة حیث تم 

.على مرشدین حول الحرم المكي وتوزیع البقیة ) 10(تخصیص عدد •
.«اتجھ نحو باب الملك فھد «تطبیق مبادرة •
توزیع البیانات وأرقام الھواتف الخاصة بمرشدي التائھین بالفنادق السكنیة للحجاج•

:تم تنفیذ الخطة على النحو التالي 

إلى  ارجاعھمحالة تم ) 271(ھـ عدد  1440التائھین خالل موسم  احصائیات جاءات
فنادقھم السكنیة أو مخیماتھم في المشاعر في وقت وجیز
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ل  ةة �نن ��دأ�ن �بش أء ���ج ٔ��ن
أر أ �ي بة  أ�ن

تحدید الھیكل حسب 
احتیاجات العمل 
. وتطور الخدمات

فتح باب التقدیم 
بموجب اشتراطات و 
وصف وظیفي لكل 

وظیفة

معاینات و  اجراء
مقابالت و اختبارات 

توقیع عقود عمل 
موسمیة مؤقتة مع 

العاملین 

تصمیم استمارات 
.تقییم األداء

عقدت دورة تدریبیة 
لكل اللذین تم اختیارھم 

و تلقي من خالھا 
المشاركون محاضرات 

: فى 

رسائل للعاملین في خدمة الحجاج•
.التواصل الفعال وفقھ النسك•
HSPاإلطعام وسالمة الغذاء •
.عمل مجموعات•
.حل المشكالت و اتخاذ القرارات•

شرف الدورة القنصل 
العام بجمھوریة 

السودان بجدة و رئیس 
.منظمة سفراء المعرفة
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ةة   أ�ٔ���أل أ�ٕ�����بي

 موسم لفي اإلعالم أعمال شھدت
 تحت  جاءت والتي السابق الحج
 التغطیة أساس الحاج( شعار

 مع وثیق وبتعاون )اإلعالمیة
 القومیة اإلعالمیة المؤسسات

 والنشر الصحافة ودور
 الكبیرة المنتدیات إلى باإلضافة

 الصحفیة والمؤتمرات

.التغطیة الشاملة ألعمال الحج•
توظیف البرامج اإلعالمیة في أعمال التقدیم اإللكتروني للمواطنین لجمیع والیات السودان•
.المنتدى اإلعالمي حول تعظیم الشعائر بالتعاون مع وزارة اإلعالم واالتحاد العام للصحافیین السودانیین•
ھـ 1440التغطیة المباشرة لوقائع المؤتمر الصحفي إلعالن ترتیبات حج •
.وداع الفوج األول من الحجاج المغادرین لألراضي المقدسة•
.نشر صفحات متخصصة في الصحافة السودانیة الیومیة•
.مجلة الحج  انتاج•

:أعمال السودان

لقاء رؤساء تحریر الصحف بمكة المكرمة•
اللقاء اإلعالمي الجامع بمكة المكرمة•
).منى وعرفات(البث المباشر بالمشاعر المقدسة •
تغطیة البرامج المصاحبة بالمملكة•
انتاج أفالم وثائقیة•
.رسالة الحج الیومیة•
.رفد المواقع اإللكترونیة باألخبار والمعلومات•

:أعمال المملكة 
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ةة  وعوبي ةة و���ة أدبي  أ�ٔ���أل أ�ٕ�ر�ش

بالسودان

البرامج اإلعالمیة  
المقروءة  والمسموعة 
والمشاھدة ودراما 
الحج

فتوى الھاتف السیار 
والفالش الشامل

القوافل اإلرشادیة 
والدعویة والتدریب 
العملي

إعداد وطباعة وتوزیع  
مطبقات الحج 

بالمملكة

 التفاكريالمنتدى 
لتطویر أعمال 
اإلرشاد بمكة 

المكرمة

محاضرات وبرامج 
من سفراء  ارشادیة
المعرفة

الطواف على 
الحمالت المختلفة 

.المراكز فى

برنامج  انفاذ
.النسوىاإلرشاد 
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أجج  ج�ج
ل�
ىي 

� �أ�ن
نن ���ة �ني

ٔ
أ  ���ة

 قد التي الحوادث ضد الحجاج تأمین
 عبر الحج رحلة خالل لھا یتعرضون
 الحجاج لتأمین التكافلي المشروع

والمعتمرین

 بتقدیم  التأمین شركة تقوم
 التكافلي التأمین خدمات

 بتقدیم التأمین شركات إحدى فازت
 العام لھذا والمعتمرین الحجاج خدمات

 الصحف في عنھ أعلن عام عطاء عبر
 المالیة وزارة وبإشراف الیومیة

جنیھ 60 مقابل وذلك االتحادیة
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�ور 
���ة

ة  و�ج
ٔ
أ

ضعف االستراتیجیة المالیة وعدم المقدرة على توفیر تحویالت الحجاج  

عدم تقدیم الخدمات  بمدینة سواكن

عدم التزام الوالیات بالمعاییر والمواصفات فیما یتعلق 
باختیار حزم الخدمات وأعضاء البعثات

والبحریة ) سودانیر(خروج النواقل الجویة 
الوطنیة من تقدیم خدمات نقل الحجاج 

والمعتمرین 
عدم تطبیق الزي الموحد 
للحجاج لجمیع والیات 

السودان
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أتت   ��دأ��ةة �����و�ج

ھـ 1442الحج والعمرة للعام  العمالالبدایة المبكرة 

إلى المملكة العربیة السعودیة مبكراً  التكلفة وتحویل وتحدید سعر الصرف اعتماد تكالیف حزم الخدمات

دعم وتطویر األوقاف بالمملكة واالستفادة من ریعھا وتنفیذ شرط الواقف للحاج والمعتمر  

االتفاق مع شركات نقل بحریة وجویة للعمل في موسم الحج واالستفادة من المجال الجوي لدخول شركات أخري 

للحاج والمعتمر  إدخارصندوق  انشاء

تطویر الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرین  بمیناء سواكن

.إنشاء فضائیة  الحج  والعمرة لتوعیة الحجاج والمعتمرین بالمناسك 
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الرعایة واالھتمام من مجلس السیادة والوزراء 
ألعمال الحج والعمرة 

التعاون الكبیر للمؤسسات السعودیة الرسمیة 
واألھلیة العاملة في الحج والعمرة 

مصادقة مجلس السیادة على التحویالت المالیة 
لخدمات الحج مبكراً 

األداء اإلعالمي المتمیز لألجھزة اإلعالمیة وتنوع 
برامجھا خالل الموسم 

التسھیالت الكبیرة التي تقدمھا 
القنصلیة العامة بجدة والترتیبات 

القبلیة المحكمة من الملحقیة 
احكام التنسیق مع الوزارات السیادیة والمؤسسات 

القومیة ذات الصلة 

إحكام التنسیق مع الوزارات السیادیة والمؤسسات  التطور التقني المضطر في كافة عملیات الحج 
القومیة ذات الصلة

 مبانىالتأشیرات االلكترونیة من داخل  أصدار
المجلس األعلى للحج والعمرة 
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 متغیرات المجیدة دیسمبر ثورة بعد والعمرة الحج أعمال شھدت لقد
 العربیة والمملكة بالسودان المعنیة الجھات مع كشفیھ وانشطة

 الحج أعمال النجاح السلمیة األسس وضع أجل من السعودیة
 تتسم التي الخدمات معدالت رفع علي التركیز تم كما . والعمرة

 المسارات كافة وتصحیح , المرسومة األھداف وتحققت بالمعقولیة
  والعمرة للحج الذھنیة الصورة وتحسین النظام عھد في المغلوطة

 وشكلت الموضوعات لكل والطرق والوضوح الشفافیة خالل من
. والعمرة الحج عملیات في األكبر الحیز التقنیة

 ھذا أجل من واحد بسھم رمي من لكل الجزیل بالشكر نتقدم كما
 القانون دولة عھد في العظیم اإلنجاز

الخاتمة

http://www.time.com/time/photoessays/2006/hajj/5.html
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