
 (: متكني املواطنني من احلج والعمرة بأقل تكلفة وأفضل خدمة ممكنة5اهلدف االسرتاتيجي )

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

تمكين المواطنين من 
رة بأقل الحج والعم

 التكاليف

 وقفية الحاج والمعتمر الفلسطيني

الشررررررررررررركاع والنااميف الق ا شرررررررررررراع فنا   العمل مع كافة 
وقفية لحجاج قطاع غزة في المملكة العربية السررررررررررررررع   ة 
ليع   ريعهرررا الق الحجررراج والمعتمريف فمرررا   ف  انه  

 تكاليف الحج والعمرة

 تط ير  ظام حج البنل 
القررا ريف  حج البررنل كبررنغررل ل ير العمررل الق تعزيز  ظررام
خالل تط ير  ظرررام حج ارررنا  مف الق الحج وزيرررا ة اأ

 البنل مع الجمعيات المت صصة في المجال

 زيا ة أانا  الحجاجالعمل الق 
العمل مع وزارة الحج السررررررع   ة لزيا ة حصررررررة قطاع غزة 

 مف الحجاج

تكامل منظومة 
الخدمات في موسم 
الحج لتقديم أفضل 

 بأعلى جودةتجربة 

 تط ير آليات تأهيل شركات الحج والعمرة
، ب، أ)ال نمات تصنيف الشركات وفق مست يات ج  ة 

ج( وفقا لمعاغير تصررررررررررررنيف الشررررررررررررركات النولية والمعتمنة 
 وطنيا

 مبا رة البيا ات المفت حة للجمه ر  إطال 
تط ير البر رررررامج اولكترو ي للحج مف خالل تصررررررررررررررمي  

 ات المفت حة التي تتيح للجمه ر منصرررررررررررة الكترو ية فالبيا
 كافة المعل مات المتعلقة فالحج.اوطالع الق 

 مبا رة وثيقة الحاج والمعتمر إطال 
العمل الق صرياغة وثيقة تتمرمف واجبات وحق   الحاج 

 والعمرة وال رررنمررراتوالمعتمر وكررر لرررد ارشرررررررررررررررررا ات الحج 
 المقنمة له 

الحج تعزيز التميز او اري واورشا ي في م اس  
 والعمرة

 ا  وتعزيز التميز في اوشرررررررررررراى او اري الق م اسررررررررررر  
الحج والعمرة وك لد النور ال اظي واورشرررررررررررا ي للحجاج 
والمعتمريف خالل مراحل ا اع المناسرررررد مف خالل تط ير 
معاغير الترشيح واوختيار والتنريب العملي للجن ، لتعزيز 
ج  ة اأ اع وتط ير ال رررررررنمرررررررات المقرررررررنمرررررررة للحجررررررراج 

 المعتمريفو 

 تقن   خنمات ذات ج  ة االية للحجاج والمعتمريف

ت فير ال نمات الرئيسرررررررررررية للحجاج مف سررررررررررر ف واااشرررررررررررة 
اصرررررررررري وج  ة تحظق  ر رررررررررا  فأسرررررررررل بوم اصرررررررررالت 

منة تمرررررمف سرررررالمته  والتفر  آ ررررري ى الرحمف في  ي ة 
 وطمأ ينةمناسد الحج فس ينة  أ اع

النا ة  ع البعثات كا ر شراي مؤهل فياتط ير أ  
 فتاع لم س  الحج والعمرةواإل

ت فير كا ر شرررررررراي مؤهل  رررررررمف لتنريب الكا ر الجنغن 
اررنا  إ فعثررة الحج وتحررنغرر  وئحررة اختيررار فعثررات الحج، و 

 ارييف مع المتررافعررة والتقيي   ليررل تفصرررررررررررررريلي لل اررا  واإل
 لأل اعالمستمرة 

 
  


