
تقرير برنامج حج الفريضة
أليتام البلد الحرام لعام 1440هـ 

بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة 





قال تعالى:

ِ َعَ انلًّاِس ِحُجّ اْلَيِْت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْهِ َسبِيًلۚ (  )َوِلَّ

قال صلى الله عليه وسلم:
ز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا( )من جهَّ
رواه مسلم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ا فقد حج, وإذا كانت فريضة كان للذي  ز حاجًّ من جهَّ

زه مثل أجره، ألن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. جهَّ
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صاحب السمو الملكي األميرخادم الحرمين الشريفين
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صاحب السمو الملكي األميرصاحب السمو الملكي األمير

مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة

بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعودخالد الفيصل

3



معالي الدكتورمعالي الدكتور

نائب وزير الحج والعمرةوزير الحج والعمرة

عبدالفتاح بن سليمان مشاطمحمد صالح بن طاهر بنتن
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المستفيدون من البرنامج 

200 يتيم ويتيمة وأرملة

األبناء

63

البنات

83

أمهات األيتام

54

عدد المستفيدين من البرنامج 
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التكلفة التقديرية

1,720,400 ريال
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مشاعر األسر

كافــل.  ألبنــاء  الشــاملة  والرعايــة  االعتنــاء  علــى  أشــكركم 
اتجــاه مؤسســة كافــل  التعبيــر عــن مشــاعري  وال يســعني 
أشــكرهم علــى جميــع مــا بذلــوه معــي فــي خدمتــي وخدمــة 

أهلــي وجميــع أســر كافــل

الجهــود التــي يقومــون بهــا واضحــه ونالمســها مــن حســن 
يذكــر فيشــكر،  راحتنــا فعلهــم  أجــل  مــن  واهتمــام  تنظيــم 

فشــكرًا لــكل مــن ســاهم فــي نجــاح حــج هــذا العــام

واللــه أشــكر مؤسســة كافــل كل الشــكر والتقديــر جزاكــم اللــه 
خيــر واللــه يعطيكــم العافيــة اللــه يقويكــم ويطــول أعماركــم

ال أدري كيــف أعبــر عــن الخدمــات فــي الحــج والتيســير والراحة 
ولمــن نجــد أي ملالحظــات .. اللهــم لــك الحمد

انهم طيبين واسلوبهم اجمل ومعاملتهم مع الحاج

شــكرًا للــه رب العالميــن علــى نعمــه العظيمــة، والشــكر لكــم 
علــى كل مــا تبذلــون فــي هــذه المؤسســة مــن الحــرص علــى 
الديــن والدنيــا، وألننــا نعجــز عــن شــكركم نــوكل مثوبتكــم للــه
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شكًرا معالي الوزير .. شكًرا معالي نائب الوزير
شكًرا لكافة منسوبي وزارة الحج والعمرة

على هذه المبادرة الكريمة لخدمة أيتام البلد الحرام
رزقكم الله مرافقة سيد األيتام في جنات النعيم

شكرًا لكم

صورة جماعية لألبناء مع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط
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