
 )العدد العاشر(شهر ذو القعدة توزيع مواد نشرة األدالء 

 في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين 

  ( حاجا   9ر484ر949سمو ولي العهد عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام بلغ ) 

 

رئيس رللس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احلج رفع صاحب السمو ادللكي األمًن زلمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ويل العهد نائب 
دبناسبة اكتمال دخول  -حفظو اهلل  -العليا خالص التحية وصادق التهنئة خلادم احلرمٌن الشريفٌن ادللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ذا العام بلغ ) حلجاج القادمٌن من اخلارج حلج ىحجاج بيت اهلل احلرام عرب موانئ القدوم اجلوية والربية والبحرية ، حيث أعلن مسوه أن عدد ا

  2.... ص  ( حاجاً  9ر484ر149

 نجاح خطة تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة: المدينة المنورة منطقة أمير سمو 

 

/ حاجاً متوجهٌن إىل  444ر414حت اجلهات احلكومية ادلعنية خبدمة ييو  الرضبن دبنققة ادلدينة ادلنورة  ي ففويج ما يقارب ضلو /صل
دبتابعة وإشرا  صاحب السمو ادللكي األمًن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمًنمنققة  ادلشاعر ادلقدسة دبكة ادلكرمة ألداء نسك احلج

  4.. ص  .رئيس جلنة احلج بادلدينة ادلنورة ، وسط منظومة متكاملة من اخلدمات ادلدينة ادلنورة

 

 مقال رئيس مجلس اإلدارة 

 

 



 2الصفحة 

 في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين 

  ( حاجا   9ر484ر949سمو ولي العهد عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام بلغ ) 

األمًن زلمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ويل العهد نائب رئيس رللس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احلج رفع صاحب السمو ادللكي 
دبناسبة اكتمال دخول  -حفظو اهلل  -العليا خالص التحية وصادق التهنئة خلادم احلرمٌن الشريفٌن ادللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

القدوم اجلوية والربية والبحرية ، حيث أعلن مسوه أن عدد احلجاج القادمٌن من اخلارج حلج ىذا العام بلغ )  حجاج بيت اهلل احلرام عرب موانئ
 ( ميثلن نسبة 644ر444% ( ، وعدد اإلناث ) 44( ميثلون نسبة )  447ر464عدد الذكور منهم )    ( حاجاً  9ر484ر149
 %( 7.4) ( حاجاً بنسبة قدرىا  4ر441لعام ادلايي ) وقد نقص عدد احلجاج القادمٌن ذلذا العام عن ا %( 46)

  :وكان دخول حجاج ىذا العام على النحو التايل
  .( حاجاً  9ر444ر244عن طريق اجلو : ) 
  .( حاجاً  44ر449عن طريق الرب : ) 
  .( حاجاً  92ر124عن طريق البحر : ) 

 .( جنسية من سلتلف أققار العامل 964وميثل حجاج ىذا العام ) 

 

 

 مقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4الصفحة 

 نجاح خطة تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة: المدينة المنورة منطقة أمير سمو 

/ حاجاً متوجهٌن إىل  444ر414حت اجلهات احلكومية ادلعنية خبدمة ييو  الرضبن دبنققة ادلدينة ادلنورة  ي ففويج ما يقارب ضلو /صل
منققة  دبتابعة وإشرا  صاحب السمو ادللكي األمًن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمًن ادلقدسة دبكة ادلكرمة ألداء نسك احلجادلشاعر 

  .ادلدينة ادلنورة رئيس جلنة احلج بادلدينة ادلنورة ، وسط منظومة متكاملة من اخلدمات
عدة لكافة الققاعات ة إىل مكة ادلكرمة وفق اخلقط ادلن من ادلدينة ادلنور وأكد مسو أمًن منققة ادلدينة ادلنورة صلاح خقة ففويج ييو  الرضب

ريفٌن احلكومية والتيسًن عليهم طوال فرتة إقامتهم  ي ادلدينة ادلنورة  ي ادلوسم األول  ي ظل اخلدمات اليت فقدمها حكومة خادم احلرمٌن الش
صاحب السمو ادللكي األمًن زلمد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب  ودبتابعة -حفظو اهلل  -ادللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

  .رئيس رللس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا
فقل احلجاج من  ووأشار مسوه إىل صلاح خقة فصعيد احلجاج ادلنومٌن بادلستشفيات إىل ادلشاعر ادلقدسة يمن القافلة القبية اليت انقلقت 

دلنومٌن دبستشفيات منققة ادلدينة ادلنورة الذين فسمح حالتهم الصحية ألداء النسك ، باإليافة إىل عدم فسجيل أي حاالت وبائية ادلريى ا
  .أو ُمعدية بٌن احلجاج طوال فرتة إقامتهم  ي ادلدينة ادلنورة

ادلنورة سامي عيساوي أن صاحب السمو ادللكي األمًن فيصل بن وأويح مدير عام اإلدارة العامة للحج والعمرة الزيارة بإمارة منققة ادلدينة 
عبدالعزيز أمًن منققة ادلدينة ادلنورة قد اطمأن  ي إطار متابعتو ادلتواصلة دلراحل مغادرة ييو  الرضبن من ادلدينة ادلنورة إىل مكة  سلمان بن

/ إسعافاً رلهزة منها إسعافان احتياطيان ، فيما  42عددىا /  ي ادلستشفيات برفقة أطقم طبية بلغ  ادلكرمة على فصعيد احلجاج ادلريى
  .جهزت ثالثة إسعافات بالعناية الفائقة ، مويحا أنو مت التنسيق  ي ذلك مع الشئون الصحية واذلالل األضبر السعودي

احلاالت  لكادر القيب ادلرافق لعدد/ سيارة إسعا  رلهزة بأحدث التقنيات احلديثة ، باإليافة إىل ا 44وأيا  أن القافلة فضمنت ضلو / 
/ مريضاً حيث يرافق كل مريض طبيب وشلرض باإليافة إىل قائدي ادلركبة اليت فوجهت بالتتابع يمن القافلة القبية اجملهزة  22اليت بلغت / 

  .جبميع ادلستلزمات اليت حيتاجها ادلريى أثناء رحلتهم ألداء النسك
ى وذويهم عن شكرىم وفقديرىم حلكومة خادم احلرمٌن الشريفٌن ادللك سلمان بن عبدالعزيز آل من جهتهم عرب عدد من احلجاج ادلري

على فوفًن وفيسًن سبل أداء فريضة احلج ، مقدمٌن شكرىم وفقديرىم على مستوى الرعاية اليت أحيقوا هبا واليت  -حفظو اهلل  -سعود 
  .جية منذ قدومهم وح ى موعد مغادرمهم إىل ادلشاعر ادلقدسةامتدت لتشمل ادلريى الذين حظيوا بالرعاية القبية والعال

  
 



  4الصفحة 

 أدالء املدينة تستقبل طالئع احلجاج بالورود ومتور املدينة
نة ادلنورة ففور نزول احلجاج من احلافالت أمام قالئع احلجاج الذين وصلوا ادلديمراسم استقبال لادلؤسسة األىلية لألدالء  نظمت

مقر سكناىم استقبلهم األدالء يتقدمهم رئيس رللس اإلدارة حامت بن جعفر بايل وعدد من أعضاء رللس اإلدارة ورؤساء مكافب 
بوصوذلم للديار احلجاج عن سعادة غامرة  عربوقد  شئون احلجاج من سلتلف الدول برش الورود وفقدمي سبور ادلدينة وماء زمزم 

ن استقبال األدالء للحجاج الكرام ىو إ رئيس األدالء حامت بايلمن جهتو قال وعن شكرىم لألدالء على ىذا االستقبال ادلقدسة 
فعبًن عن سعادفنا ضلن أبناء ادلملكة العربية السعودية بضيو  الرضبن حجاج بيت اهلل احلرام مؤكدًا أن ادلؤسسة األىلية لألدالء 

بن عبدالعزيز أمًن منققة  فيصل بن سلمانيع طاقامها خلدمة احلجاج الكرام بتوجيو من صاحب السمو ادللكي األمًن سخرت صب
 .بندر حجار ادلدينة ادلنورة رئيس جلنة احلج بادلدينة ومتابعة معايل وزير احلج الدكتور 

   

   
 

 

 



  5الصفحة 
 بتفاعل كافة قطاعات الفرع مع اهتمامات القيادة الرشيدة

 فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة يحقق تميزا  في خطته التشغيلية لخدمة الحجاج

 
ققاع  بتوجيهات من صاحب السمو ادللكي األمًن فيصل بن سلمان عبد العزيز ، أمًن منققة ادلدينة ادلنورة رئيس جلنة احلج ، ومتابعة مسوه حققت

روا ادلدينة ادلنورة خالل وزارة احلج بادلدينة ادلنورة صلاحا جيدا خالل الفرتة ادلومسية األوىل قبل وقفة عرفات ؛ حيث سامهت  ي خدمة احلجاج الذين زا
 . الفرتة ادلايية

بيت اهلل احلرام أكد ذلك مدير عام فرع وزارة احلج دبنققة ادلدينة ادلنورة األستاذ زلمد البيجاوي ، مشًنا إىل أن اخلقة التشغيلية للفرع خلدمة حجاج 
قة العامة لوزارة احلج لرتصبة االىتمامات السامية خلادم احلرمٌن الشريفٌن خالل الفرتة ادلومسية االويل كانت موفقة وهلل احلمد ، وأهنا فأيت  ي إطار اخل

در حجار ؛ ادللك سلمان بن عبد العزيز ، ومسو ويل عهده اآلمٌن ومسو ويل ويل العهد ، حفظهم اهلل ، ودبتابعة صاحب ادلعايل وزير احلج الدكتور بن
لرضبن حجاج بيت اهلل احلرام زوار مسجد ادلصقفى صلى اهلل عليو وسلم، واحلرص على فوفًنىا وفتمثل  ي االرفقاء دبستوى اخلدمات ادلقدمة لضيو  ا

د العزيز الدويل على مدار الساعة  ي صبيع مواقع اخلدمة بفرع وزارة احلج ، مراكز االستقبال ، مراكز التفويج ، منافذ الدخول )مقار األمًن زلمد بن عب
لتجاري( مسجد ادليقات ، جلان ادلتابعة وادلراقبة ، إدارة شؤون اإلسكان ، ومراكز السالمة والقوارئ ، و ي كافة ادلواقع اليت بادلدينة ادلنورة ، ميناء ينبع ا

 .يتواجد فيها احلجاج بادلدينة ادلنورة
ستوى التنسيق والتعاون وفيسًن فبادل البيانات وادلؤشرات بأن خقة الوزارة اليت ينفذىا الفرع  ي ادلدينة ادلنورة ، فسعى لرفع موأشار البيجاوي 

 .جهة أخرىاإلحصائية والبالغات ادليدانية بٌن أقسام وجلان الوزارة واجلهات اليت يشر  عليها الفرع من جهة ، واجلهات احلكومية ذات العالقة من 
اعة منذ بدء وصول وفود الرضبن ، وستستمر بنفس الفاعلية والكفاءة ح ى ختاماً أكد مدير عام فرع الوزارة بأن أعمال الفرع فتواصل على مدار الس

 .عيلاكتمال مغادرمهم ، بعد أن مين اهلل عليهم بأداء الفريضة . كما أن برنامج العمل للفرتة ادلومسية الثانية بعد وقفة عرفات جاىزة للتف
 
 

 
 



 6الصفحة 

 ضيوف الرحمن   لخدمةاألدالء منظومة  أمارة المدينة تتابع

 
منققة ادلدينة ادلنورة سامي بن أضبد عيساوي ورئيس رللس  قام رللس إدارة ادلؤسسة األىلية لألدالء يتقدمهم مدير ادارة احلج والعمرة والزيارة بامارة

عليو أفضل  اإلدارة حامت بن جعفر بايل جبولة ففقدية دلكافب اخلدمة ادليدانية للوقو  على استعدادامها الستقبال حجاج بيت احلرام زوار مسجد نبيو
حلجاج حيث اطلعوا خالل اجلولة على اخلدمات اليت فقدمها ىذه ادلكافب الصالة والسالم ومشلت اجلولة ستة عشر مكتباً مت فقسيمها وفق جنسيات ا

( مرفق ما بٌن وحدة ومركز ومكتب وإدارة 42)والتقوا العاملٌن فيها ، و ي هناية اجلولة أويح حامت بايل أن ادلؤسسة فقدم خدمامها ىذا العام من خالل
وأشار  ي ىذا السياق أن أعمال ادلؤسسة فرتكز  ي  ثالثة آال  موظف ما بٌن دائم و مومسيفيما يبلغ عدد العاملٌن بادلؤسسة خالل فرتة احلج قرابة 

ن ادلؤسسة فؤدي أ وأيا   فقدمي أفضل اخلدمات ادلمكنة لضيو  الرضبن ورعايتهم من حٌن قدومهم إىل ادلدينة ادلنورة وح ى مغادرمهم بسالمة اهلل
فبدأ من االستقبال  عمل خبقواتوفق خقة فشغيلية فنفذ بدقة و بيت اهلل احلرام وزوار ادلسجد النبوي الواجبات وادلسؤوليات ادلناطة هبا ضلو حجاج 

مشًناً إىل أن ، بعد احلج  أوطاهنمواإلسكان ومتابعة أحوال احلجاج أثناء فرتة وجودىم  ي ادلدينة ومساعدمهم ح ى مغادرمهم إىل مكة قبل احلج أو إىل 
  .ومسؤوليات فتنوع انقالقاً من القرارات الوزارية واللوائح اإلدارية وادلالية اليت فعدىا وزارة احلجلكل عضو رللس إدارة مهام 

التشغيلية  وبٌن أن ادلؤسسة األىلية لألدالء بادلدينة ادلنورة فتفرع إىل عدة ققاعات كل منها لو وظيفة خاصة بو ومنها ققاع االستقبال ويعد خقتو
مركز استقبال ادلتضمنة ألعمال االستقبال والرتحيب باحلجاج وازباذ اإلجراءات ادلنظمة لعمليات التفويج على العمائر ادلعدة إلسكاهنم من خالل 

بادلدينة ادلنورة ومركز استقبال حجاج الرب بقريق اجلامعات ، الدويل احلجاج بقريق اذلجرة ومركز استقبال احلجاج دبقار األمًن زلمد بن عبد العزيز 
ب الدور السكنية مكافب شؤون احلجاح وأصحامع فضالً عن ققاع اإلسكان الذي يعد خقتو التشغيلية ادلتضمنة خلدمات اإلسكان والتنسيق 

للحصول  لتصديق عقود اإلسكان وإعداد بيانات التفويج طبقاً ذلذه العقود ومراقبة التداخل لفرتات اإلسكان وادلسامهة بفاعلية  ي مساعدة احلجاج
لى ويع احللول الالزمة عند واإلشرا  ادليداين على كافة العمائر والتأكد من اخلدمات اإلسكانية  ي الفنادق والعمائر والعمل ع مناسبعلى مسكن 

وأشار إىل أن ققاع اجلوازات يتوىل ويع آليات متناسقة لعمليات استالم وأرشفة وحفظ اجلوازات اخلاصة باحلجاج وانتقاذلا من .حدوث أي خال  
لنظامية اليت فسهل عملية استخراج ققاع آلخر وفق منظومة متكاملة فأخذ  ي االعتبار أمهية جواز السفر أو الوثيقة للحجاج واستخدام ادلستندات ا

ولفت النظر إىل أن ادلؤسسة سبتلك شبكة متقورة من احلاسب سبتد من ادلركز  .اجلوازات وفنظم عمليات االستالم والتسليم دبا يضمن احملافظة عليها
ج الرب، ومركز استقبال حجاج ادلقار وفرفبط الرئيسي للمؤسسة وفتوزع  ي مراكز االستقبال دبحقة اجلو والبحر بقريق اذلجرة ومركز استقبال حجا 

دفقها صبيعها ببعض مكافب اخلدمات ادليدانية ح ى فتم أعمال الربط الكلي مع مكافب ادلؤسسة كافة األمر الذي ييسر حفظ ادلعلومات وفوافرىا وف
يؤدي خدمات واسعة ومتنوعة ، وفتمثل  ي فنظيم حركة مغادرة  لنقلوأفاد أن ققاع ا .السريع  ي الوقت ادلناسب سواًء عند االستقبال أو ادلغادرة

 بعد احلج وفق خقة متكاملة لعمليات ادلسح ادليداين لعمليات الرتحيل  ي كافة ادلواقع بادلدينة ادلنورة اوطاهنماحلجاج إىل مكة ادلكرمة قبل احلج، وإىل 
أن ادلؤسسة فنقلق  ي أداء مهامها من خالل التنسيق والتعاون مؤكداً ييو  الرضبن  وبٌن أن ادلؤسسة فضم العديد من الققاعات األخرى اليت زبدم، 

ارة احلج بادلدينة مع اجلهات ذات العالقة بشؤون احلج و ي مقدمتها إمارة منققة ادلدينة ادلنورة شلثلة  ي جلنة التنسيق وادلتابعة ألعمال احلج، وفرع وز 
، منوىاً دبا فلقاه ادلؤسسة من الدعم ادلتواصل  وغًنىا من الققاعات احلكومية األخرىواجلهات األمنية ون الصحية ادلنورة وأمانة ادلدينة ادلنورة والشؤ 

ة الذي يقف والتوجيهات ادلستمرة من صاحب السمو ادللكي األمًن فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمًن منققة ادلدينة ادلنورة رئيس جلنة احلج بادلنقق
  .حل فأدية اخلدمات  ي ادلدينة ادلنورة وفقورىا واالرفقاء هبا واالىتمام باحلجاج والعمل على راحتهم واطمئناهنمشخصياً على مرا
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 األدالء يزورون الحجاج المنومين بالمستشفى
اج قام رئيس رللس إدارة ادلؤسسة األىلية لألدالء حامت بن جعفر بايل يرافقو أعضاء اجمللس خالد حبش وكمال خليفة وفيصل سندي بزيارة احلج

ا فيمووقفوا على احتياجات احلجاج ادلريى واستمعوا من اطباء ادلستشفى عن احوال احلجاج الصحية  يهمحيث اطمأنوا علادلنومٌن دبستشفى الدار 
االىتمام بشؤون احلجاج الصحية وفقدمي الرعاية ذلم من ان أويح االستاذ حامت بايل و ي هناية الزيارة   الزىور واذلداية التذكارية لكل مريض تقدم

ىي من واجبات ادلؤسسة األىلية لألدالء اليت ربرص على القيام هبا خالل ادلستشفيات بادلدينة ادلنورة منذ قدومهم وح ى مغادرمهم إىل بالدىم 
، معرباً عن سعادفو هبذه الزيارة كوهنا ذبمع بٌن عدة فضائل بالتنسيق مع وزارة الصحة واليت فبذل جهود جبارة لتقدمي الرعاية الصحية لضيو  الرضبن 

السرور على مسلم ففرحة احلاج هبذه الزيارة كبًنة ، شعرنا هبا من دعوامهم حلكومة  فباإليافة خلدمة ييو  الرضبن فيها أجر عيادة ادلريض وإدخال
ل الصالة خادم احلرمٌن الشريفٌن ادللك سلمان بن عبدالعزيز على كل ما فقدمو لراحة ييو  الرضبن حجاج بيت اهلل احلرام زوار مسجد نبيو عليو أفض

 والسالم .

 
 حاجًا باإلخالء الطبي 22األدالء تشارك يف تصعيد 

( حاجا منوما دبستشفيات طيبة القيبة إىل مكة ادلكرم باإلخالء القيب على منت  إسعافات فتبع لوزارة 22شاركت ادلؤسسة األىلية لألدالء  ي فصعيد )
خالء من سلتلف مستشفيات ادلدينة الصحة مصحوبة دبركبات للمساندة وانقلقت القافلة القبية من امام مسجد ادليقات وىي نققة ذبمع مركبات اال

للدليل / خالد بن حسن حبش عضو رللس وكان  ي وداعهم مدير عام الشؤون الصحية دبنققة ادلدينة ادلنورة وعدد من مسؤويل ادلديرية باإليافة 
لدليل / كمال بن أضبد مصقفى خليفة اإلدارة للخدمات االنسانية ادلشر  على مكتب أفريقيا غًن العربية ادلنسق مع صبعية الكشافة السعودية وا

ورئيس مكتب الرعاية عضو رللس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات ادلسامهٌن ادلشر  على إدارة خدمات احلجاج والعالقات احلكومية 
هات األمنية بادلدينة سًن القافلة القبية الصحية بادلؤسسة عادل حبش ومدير إدارة العالقات العامة واالعالم فركي بن فيصل الياس  فيما نظمت اجل

ٌن إىل أن سلمتها لقوات أمن القرق ىذا وقد عرب ذوي ادلريى ومسؤويل مكافب شئون احلجاج عن عظيم شكرىم وجزيل امتناهنم حلكومة خادم احلرم
رضبن ىذه اجلهود اليت ال فستثين أحدًا ح ى على ما فبذلو من جهود جبارة لراحة ييو  ال –حفظو اهلل  –الشريفٌن ادللك سلمان بن عبدالعزيز 

داء ادلريى وفرت ذلم ما ميكنهم من أداء مناسكهم مراعٌن شعور ىؤالء احلجاج لو أقعدىم ادلرض عن أداء ادلناسك بعد أن أصبح حلم عمرىم  ي أ
 .احلج امام اعينهم    
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 األدالء تعلن نجاح خطتها للموسم األول من حج هذا العام 
 ( الف555وتستعد الستقبال ) ( الف حاج744قدمت خدماتها ألكثر من )

ت ادلعنية فابع صاحب السمو ادللكي االمًن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمًن منققة ادلدينة ادلنورة رئيس جلنة احلج بادلدينة أداء صبيع الققاعا
رة إىل ادلوسم األول حلج ىذا العام )موسم ما قبل احلج( واطمأن مسوه على مغادرة آخر احلجاج من ادلدينة ادلنو  خاللخبدمة احلجاج الكرام 
( ألف حاج وصلوا 444خلدمة أكثر من )صبيع طاقامها ادلوسم األول خالل ادلدينة ادلنورة بدالء ادلؤسسة االىلية لالاستنفرت مكة ادلكرمة وقد 

عصام بن عبدالعزيز  رئيس رللس إدارة ادلؤسسة األىلية لألدالء نائبذلك  أويح، للمدينة ادلنورة وسجلت صلاحاً  ي فنفيذ خقتها التشغيلية 
 اً حاج( 494ألف و ) (  444بلغ ) لمدينة ادلنورة خالل ادلوسم األول من حج ىذا العام مٌن لأن عدد احلجاج القادالذين بٌن دمياطي 
فيما مت ( عن طريق زلقة اذلجرة 964441و ) ( حاجاً وصلوا عن طريق مقار االمًن زلمد بن عبدالعزيز الدويل 184( الف و )444منهم )

تكثيف مهامها ادليدانية ب ومكافب اخلدمة لالدالء التابعةاللجان ادليدانية ومراكز اخلدمات  وقد قامت( حاجًا دبحقة الرب 92747استقبال ) 
وصلاح خلدمة ييو  الرضبن حجاج بيت اهلل بكل دقة  تها التشغيليةتنفذ خقلادلرشدين وادلنسيقٌن بادليدان و  قياديٌنمن  واقمهاونشر صبيع ط

القيادة الرشيدة فوجيهات احلرام زوار مسجد نبيو عليو أفضل الصالة والسالم وايعٌن نصب أعينهم شر  خدمة ييو  الرضبن  ي ظل 
دم ذلم كافة اخلدمات اليت وق دبستشفيات ادلدينة ادلنورةاحلجاج ادلنومٌن أن ققاع اخلدمات االنسانية بادلؤسسة فابع حالت وأيا  دمياطي 

( حاجاً دبراكز احلجاج التائهٌن وبٌن أن ققاع القواري 9444كما مت ارشاد )واهنت اجراءات مائة حاج شلن فوفاىم اهلل  ي ادلدينة   احتاجوىا 
ادلدخلة االسكان ود عدد عقاىل أن لدور السكنية للتأكد من سالمتها وفقيدىا باشرتاطات اسكان احلجاج ، واشار ل زيارة( 9142نفذ )

كان و وبٌن أنو مت فوديع صبيع احلجاج الكرام اىل مكة ادلكرمة ( عقدًا ، 99414وادلصدقة من قبل ادلؤسسة بلغ ) بنظام العقد االلكرتوين 
مثمناً عالياً الدعم الال وأختتم دمياطي فصرحيو حبمد اهلل على فوفيقو ، ليتمكنوا من أداء مناسكهم  باإلخالء القيب( حاجاً نقلوا 22آخرىم )

زلدود من والة أمرنا لكل ما من شأنو خدمة ييو  الرضبن مؤكدًا على حرص ادلؤسسة األىلية لألدالء على أداء مهامها وفق األنظمة 
أمًن منققة ادلدينة  فيصل بن سلمان األمًنودبتابعة شخصية من صاحب السمو ادللكي فرع وزارة احلج بادلدينة ادلنورة  إشرا وربت والتعليمات 

 .قق صلاح خقة األدالء للموسم األول من حج ىذا العام  ربوبتوفيق اهلل أوالً وأخًناً ادلنورة رئيس جلنة احلج بادلدينة 
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 ( الف حاج555اكتمال جاهزية أدالء المدينة الستقبال )

  
( الف حاج يتوقع وصوذلم للمدينة ادلنورة خالل ادلوسم الثاين ) موسم ما بعد احلج ( 447اكملت ادلؤسسة األىلية لألدالء جاىزيتها الستقبال )

 حيث سخرت صبيع طاقامها من كوادر بشرية ومعدات فقنية خلدمة احلجاج الكرام أويح ذلك نائب رئيس رللس إدارة ادلؤسسة عصام بن عبدالعزيز
لرضبن  ي كامل جاىزيتها الستقبال ييو  اادليدانية  ومكافب اخلدمة لالدالء التابعةاللجان ادليدانية ومراكز اخلدمات دمياطي والذي أيا  أن صبيع 

احلج ( شهد حجاج بيت اهلل احلرام زوار مسجد نبيو عليو أفضل الصالة والسالم وفقدمي كافة اخلدمات ذلم مشًناً إىل أن ادلوسم األول )موسم ما قبل 
داء صبيع الققاعات ألج بادلدينة صاحب السمو ادللكي االمًن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمًن منققة ادلدينة ادلنورة رئيس جلنة احل ةتابعصلاحاً شليزاً دب

 .  ادلعنية خبدمة احلجاج الكرام

 بدور االسكان المخالفات تابعطواري األدالء ت

 
ادلالحظات وسجلت  ادلوسم األول من حج ىذا العامحيت هناية أكثر من الفي زيارة للدور السكنية القواري بادلؤسسة األىلية لألدالء نفذت فرق 

أحد ققاعات ادلؤسسة الرئيسية ويعىن دبتابعة الدور  مكتب القوارئ والسالمةويعد ، بادلدينة ادلنورة والنواقص وسلالفات السالمة بدور االسكان 
م بادلدينة ادلنورة وفق السكنية والتأكد من فوفر ادلتقلبات األساسية للحجاج الكرام وصبيع وسائل السالمة قبل وصول احلجاج الكرام وأثناء إقامته

رئ اليت فظهر برنامج عمل يضم شبانية واربعون بندًا يلزم فوفرىا بالدور السكنية ادلعدة إلسكان احلجاج كما يعين ىذا الربنامج دبتابعة حاالت القوا
 .ص داخل ادلؤسسة ميدانياً وذلا عالقة مباشرة باحلجاج الكرام والتنسيق مع اجلهات اخلارجية ذات العالقة وجهات االختصا
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 األدالء نافذت شباب المدينة لخدمة ضيوف الرحمن

  

 
 فركي بن فيصل الياس 

عر  أىل ادلدينة ادلنورة حببهم وفسابقهم خلدمة ييو  الرضبن حجاج بيت اهلل احلرام زوار مسجد نبيو عليو بزوغ فجر االسالم منذ 
وفقدمي كافة اخلدمات ذلم أثناء  ، الرضبندمة ييو  خل ي مواسم احلج  فتهافتأفضل الصالة والسالم فكانت االسر بادلدينة ادلنورة 

و كانت ىذه اجلهود رغم عدم فنظيمها ففي بالغرض بتلك األزمنة ، ومع التقور الذي شهده العامل من  إقامتهم بادلدينة ادلنورة
 دينة فأخذتشلا جعل جهود ىذه االسر قاصرة عن فلبية احتياجات زوار ادلوسائل نقل وافصاالت فزايد عدد احلجاج بشكل كبًن 

شر   –طيب اهلل ثراه  -منذ عهد ادلؤسس حبكم مسئوليتها اليت أوالىا احلق فبارك وفعاىل على عافقها ادلملكة العربية السعودية 
 وجندت كافة أجهزة الدولة ذلذا اذلد زوار مسجد نبيو عليو أفضل الصالة والسالم فقدمي أفضل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام 

. 
وفنظيمها وفق مرافق مسؤولة ومن بينها  فقوير ادلرافق واالجهزة اخلدميةالزيادة ادلتنامية ألعداد احلجيج  ي كل عام وقد واكب 

لشباب ادلدينة خلدمة ييو  الرضبن حجاج بيت اهلل احلرام زوار مسجد نبيو عليو من أىم النوافذ ادلؤسسة األىلية لألدالء واليت فعد 
عمل بادلؤسسة خالل ادلوسم أكثر من ثالث آال  شاب من أبناء ادلدينة يقدمون خدمامهم أفضل الصالة والسالم حيث ي

بدًأ من استقباذلم ومتابعة اسكاهنم وحفظ جوازامهم مرورًا دبتابعة حالتهم الصحية وارشادىم وفوعيتهم وصواًل للحجاج الكرام 
  اج الكرمي .لتوديعهم وفق منظومة عمل متكاملة فستخدم أحدث التقنيات لراحة احل

 مدير التحرير مدير العالقات العامة واإلعالم 
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 الصفحة االخيرة 

 

 
 

 
 

بجوار في بادرة مميزة أنشأت المؤسسة األهلية لألدالء 
بيت األدالء لضيافة الحجاج مزجت مكاتب الخدمة الميدانية 

   فيه كرم الضيافة بتراث هذه المهنة العريقة 

 

 والمشاركة الفاعلةوسائل اإلعالم 

 
 كمال بن اضبد خليفة 
 وفؤثر  ي زليقنا العادلي الراىنرئيسية فعمل قوة  اإلعالممن ادلعلوم أن 
العالقة  من خالل  ي فكييف العقلية الفردية واجلماعية بشكل أو بآخر

، وىي بٌن ادلنظومة االعالمية ومنظومة القيم االجتماعية واالخالقية 
فساىم  ي خلق جانب  ان وسائل االعالم فكما عالقة فاعلة ومتداخلة 

فشكل و تمع اجمل ىذالقيم  الناقل ىي نفسها كبًن من الثقافة االجتماعية 
وفعكس ىذه الصورة مالمح حياة ىذا فو لدى اجملتمعات األخرى صور 

 اجملتمع إذا ما استثنينا اإلعالم ادلوجو الذي حيمل أىدا  ينقصها النزاىة
 .ويعكس صور سلبية وغًن حقيقية عن ىذا اجملتمع أو ذاك 

و ي ادلؤسسة األىلية لألدالء جهدنا منذ سنوات على فقدمي الصورة 
احلقيقية جملتمع األدالء من خالل االنفتاح على وسائل اإلعالم بكل 
شفافية وفقدمي صبيع ادلعلومات واخلدمات اليت فقدمها ادلؤسسة حلجاج 
بيت اهلل احلرام زوار مسجد نبيو عليو أفضل الصالة والسالم وقد وجدنا 

اعاًل زلموداً من زمالئنا االفايل شلثلي وسائل اإلعالم بادلدينة ادلنورة شلا فف
وىو ما  هاعكس صورة اجيابية عنزاد الوعي بدور ادلؤسسة اخلدمي و 

من خالل اشادة العديد من اجلهات بادلؤسسة وخدمامها وخاصة دلسناه 
ن لعديد مر انشرؤساء مكافب شئون احلجاج ) بعثات احلج ( فضاًل عن 

 .إعالمنا احمللي عن اخبار ادلؤسسة  ي وسائل اإلعالم الدولية نقالً 
كل الشكر لوسائل إعالمنا وطلص بالشكر شلثليهم بادلدينة ادلنورة على 

   ي مواسم احلج .مشاركتهم الفاعلة 
 

 رئيس التحرير عضو رللس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم
 دلشر  على إدارة خدمات احلجاج والعالقات احلكوميةوعالقات ادلسامهٌن ا

 
 ترويسة العدد

 رئيس مجلس اإلدارة حاتم بن جعفر بالي المشرف العام    
 كمال بن أحمد خليفة عضو مجلس االدارة المشرف على العالقات العامة واالعالمرئيس التحرير 
  مدير العالقات العامة واالعالم تركي الياسمدير التحرير 
  3939304450 وكالة المجمع اإلعالمي االعداد والتنفيذ


