
خطى األوفياء
عضوية مكية تطوعية نسائية

حيث يدوم األجر واألثر 





عهد األوفياء 
كان الميـــالد األول للبشـــرية جمعـــاء فـــي وادي نعمـــان بعرفـــة وحـــول الحـــرم؛ حيـــث أخـــذ العهد 

والميثاق لعبادة هللا جل وعال، وتعظيم الشعائر.

عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم " إنَّ هللا أخذ الميثاق من ظهر آدم، 

َبال 
ِ
عليه السالم، بَنعمان.- يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم ق

فقال: إنَّ ألست بربكم ؟ قالوا :  بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كّنا عن هذا غافلين - أو تقولوا 

إنما أشرك آباؤنا من قبل وكّنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) مسند اإلمام أحمد .

٢



مشروع تعظيم البلد الحرام 

يتطلع مشـــروع تعظيم البلد الحرام إلى تأصيل معنى تعظيم مكة المكرمة في قلوب المســـلمين 
المقيميـــن فـــي مكة والوافديـــن إليها لتبقى بلـــًدا آمًنا، وليكـــون مجتمعها مثاًال ُيحتـــذى في الحفاظ 

على األرواح واألموال واألعراض .

اكـــز األحياء بمكـــة المكرمة إلى تقوية مشـــاعر  يســـعى مشـــروع تعظيـــم البلد الحـــرام بجمعية مر
اد المجتمع المكـــي وزوار البيـــت العتيق لتفعيـــل دور المجتمع ؛  تعظيـــم البلـــد الحـــرام ؛ لدى أفـــر
فـــي إشـــاعة التواصل والتراحم واإلحســـان فيما بينهـــم ؛ حتى ينعم الجميـــع باألمن واألمان فيه، 
امـــج واألنشـــطة التفاعليـــة التـــي تتوّخـــى اإلبـــداع فـــي الفكـــرة واالحتراف في  باعتمـــاد بعـــض البر

التنفيذ ، مع شـــمولية هـــذه البرامج لجميع شـــرائح المجتمع.

رؤيتنا :

رسالتنا :

٣



العطاءات المعرفية
والمادية 

خدمة ضيف الرحمن  المناشط التطوعية وبرامج
المسؤولية المجتمعية 

األوقاف الخيرية

عضوية تطوعية، ومبادرة مجتمعية تتضمن خدمة:

عضوية (خطى األوفياء) وفاء في عطاء معرفي .. إيماني .. إنساني يروي عنكنَّ أعظم األثر.

٤

خطى األوفياء



أقسام عضوية
(خطى األوفياء)

تمنـــح لمـــن لديها مســـتوى معرفي مميـــز لقضية تعظيـــم البلد الحرام وتســـاهم 
بنشرها. 

عضوية (سفيرة تعظيم البلد الحرام): ١

مميزات العضوية:

تحصل العضوة على بطاقة العضوية:

   وهي بطاقة مميزة تمثل عضوية "خطى األوفياء" تحوي:

       نوع العضوية "استشارية – تدريبية – فخرية ".

       بيانات العضوية "االسم والنوع وتاريخ االنتهاء".

       رقم العضوية.

إدراج االسم ضمن دليل أعضاء المشروع.

١

٢

األولوية في استالم إصدارات المشروع يدوًيا أو إلكترونًيا إن وجدت.

تزويد العضوة بفعاليات المركز ونشاطاته عبر رسائل الجوال.

إتاحة الفرصة للعضوة لحضور كل فعاليات وأنشطة المشروع مثل 

اللقاءات السنوية والندوات واألمسيات والدورات التدريبية والرحالت.

إتاحة الفرصة لتنفيذ المبادرة تحت مظلة المشروع ودعمها من قبل 

المشروع .

تحصل العضوة على هدية خاصة في نهاية العام.

٣

٤
٥

٦

٧
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مبادرات عضوة
(سفيرة تعظيم البلد الحرام)  

المشاركة في إعداد الخطة التشغيلية للقسم النسائي "هاجر".
التفاعل الدائم لنشـــر ثقافة تعظيم البلد الحرام وحضور الدورات العلمية  

والتدريبية واللقاءات الدورية.
توســـيع دائرة التفكير لمســـتقبل تعظيم البلد الحرام وتجسيد المطلوب  

على أرض الواقع مثل:

١
٢

٣

مخرجات معرفية حقائب تدريبيةإقامة ورش عمل

نـــدوات ودورات ومحاضـــرات علميـــة وفـــق منهجية مشـــروع تعظيم 
البلد الحرام.

المســاهمة في نشــر عضوية "خطى األوفياء ".

تقديـــم اقتراحات لمعـــارض متنقلة ومبـــادرات لتعزيز قيم 
التعظيم من  خالل نموذج مبادرة.

المساهمة بشكل فاعل في تنفيذ المبادرة.

٤

٥

متطلبات العضوية:
تحقيق ماال يقل عن ٣ من المهام الخاصة بالعضوية.

٦



تمنح للراغبات والمحســـنات ماديًا في دعم أوقاف وبرامج ومشـــاريع مشروع 
الحرام  البلد  تعظيم 

عضوية (الكرم): ٢

البذل المكيالسخاء المكيالجود المكياإليثار المكيأنواعها

المتطلبات
استقطاع شهري يبدأ من 700 ريال

أو بقيمة 8000 ريال سنويًا .
أو نصف سنوي بقيمة 4000 ريال.

استقطاع شهري يبدأ من 500 ريال 
أو بقيمة 6000 ريال سنويًا .

أو نصف سنوي بقيمة 3000 ريال. 

استقطاع شهري يبدأ من 200 ريال
أو بقيمة 2400 ريال سنويًا .

أو نصف سنوي بقيمة 1200 ريال.

استقطاع شهري يبدأ من 50 ريال
 أو بقيمة 600 ريال سنويًا .
أو نصف سنوي 300 ريال. 

بطاقـــة  علـــى  العضـــوة  تحصـــل 
العضوية "خطى األوفياء" تحوي:

بيانـــات العضويـــة "االســـم والنـــوع 
وتاريخ االنتهاء".

رقم العضوية.

األولويـــة فـــي اســـتالم إصـــدارات 
المشـــروع يدويـــًا أو إلكترونًيـــا إن 

وجدت.

تزويـــد العضوة بفعاليـــات المركز 
ونشاطاته عبر رسائل الجوال.

إتاحـــة الفرصـــة للعضـــوة لحضور 
والـــدورات  الســـنوية  اللقـــاءات 

التدريبية.

بطاقـــة  علـــى  العضـــوة  تحصـــل 
العضوية "خطى األوفياء" تحوي:

بيانـــات العضويـــة "االســـم والنوع 
وتاريخ االنتهاء".

رقم العضوية.

إصـــدارات  اســـتالم  فـــي  األولويـــة 
إن  إلكترونًيـــا  أو  يدويـــًا  المشـــروع 

وجدت.

تزويـــد العضـــوة بفعاليـــات المركز 
ونشاطاته عبر رسائل الجوال.

إتاحـــة الفرصـــة للعضـــوة لحضور 
والـــدورات  الســـنوية  اللقـــاءات 

التدريبية.

تحصـــل العضـــوة علـــى بطاقـــة 
العضوية "خطى األوفياء" تحوي:

بيانـــات العضوية "االســـم والنوع 
وتاريخ االنتهاء".

رقم العضوية.

األولويـــة فـــي اســـتالم إصـــدارات 
المشـــروع يدويـــًا أو إلكترونًيـــا إن 

وجدت.
تزويد العضـــوة بفعاليات المركز 

ونشاطاته عبر رسائل الجوال.

إتاحـــة الفرصة للعضـــوة لحضور 
والـــدورات  الســـنوية  اللقـــاءات 

التدريبية.

مميزات
العضوية

بطاقـــة  علـــى  العضـــوة  تحصـــل 
العضوية "خطى األوفياء" تحوي:

بيانـــات العضويـــة "االســـم والنـــوع 
وتاريخ االنتهاء".

رقم العضوية.

إصـــدارات  اســـتالم  فـــي  األولويـــة 
إن  إلكترونًيـــا  أو  يدويـــًا  المشـــروع 

وجدت.

تزويـــد العضـــوة بفعاليـــات المركز 
ونشاطاته عبر رسائل الجوال.

إتاحـــة الفرصـــة للعضـــوة لحضور 
كل فعاليات وأنشـــطة المشروع 
مثل اللقاءات الســـنوية والندوات 
واألمســـيات والـــدورات التدريبيـــة 

والرحالت.

تبنـــي فكـــرة للداعمـــة تخـــدم قيـــم 
التعظيم وتشكيل فريق عمل لها 

تحت مظلة المشروع.

٧



٨

للبرامـــج وتخضـــع هـــذه العضويـــة  التطوعـــي المفعـــل  الفريـــق  تمنـــح ألعضـــاء 
الشخصية.                     للمقابلة 

عضوية (جيل معظم): ٣

مميزات العضوية:

تحصل العضوة على بطاقة العضوية:

       نوع العضوية "تميز – همة ".

       بيانات العضوية "االسم والنوع وتاريخ االنتهاء".

       رقم العضوية.

إدراج االســـم ضمـــن دليـــل أعضـــاء الفريـــق التطوعي 

ببرنامج هاجر.

األولويـــة فـــي اســـتالم إصـــدارات المشـــروع يدويـــًا أو 

إلكترونًيا إن وجدت.

١

٢

٣

تزويد العضوة بفعاليات المركز ونشاطاته عبر رسائل الجوال.

الحصول على تكريم سنوي.

تمنح شهادة خاصة بعدد الساعات التطوعية.

إتاحة الفرصة للعضوة لحضور كل فعاليات وأنشطة المشروع مثل 

اللقاءات السنوية والندوات واألمسيات والدورات التدريبية والرحالت.

٤

٥
٦

٧



٩

وجود مستوى معرفي جيد لقضية تعظيم البلد الحرام.

حضور الدورات العلمية والتدريبية واللقاءات الدورية للقسم 
النسائي "هاجر" .

المشاركة الفعالة في إعداد البرامج الثقافية.

التميز بمهارات الفريق الفعال: 

أ/ موهبة األداء المسرحي 

إلقاء        إنشاد        تقديم        حوار

ب/ األداء التقني والتغطية اإلعالمية

د/ مهارة تسويقية

ج/ الكتابة األدبية

١

٢

٣

٤
متطلبات العضوية:

تحقيق ما ال يقل عن ٣ من المهام الخاصة بالعضوية.

المساهمة في نشر عضوية "خطى األوفياء" 

التفاعـــل في وســـائل التواصـــل االجتماعي مـــع جديد 
القسم النسائي " هاجر".

٥

٦

مبادرات عضوة
( جيل معظم )





عضوية (خطى األوفياء) عطاء معرفي ..  إيماني .. إنساني يروي عنكنَّ أعظم األثر.

لالشتراك في العضوية:

0555094306
@Makkah_hajar1 Makkah hajar

Hajar@makkah.org.sa 0546702100


