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المدٌنة المنورة تستقبل بدءا من مساء غد األربعاء طالئع وفود ضٌوف 
 الرحمن المتعجلٌن

 سم وا 2116سبتمبر  13هـ الموافق  1431ذو الحجة  11المدٌنة المنورة 

تستقبل المدٌنة المنورة بدءا من مساء غد األربعاء طالبع وفود ضٌوف الرحمن المتعجلٌن منهم 

هـ وذلك لزٌارة المسجد النبوي 1431الذٌن مّن هللا تعالى علٌهم أداء فرٌضة الحج لهذا العام 

 والصالة فٌه والتشرف بالسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى صاحبٌه رضوان هللا

 44علٌهما ، فٌما ٌتوقع أن ٌصل عشرات اآلالف من حجاج بٌت هللا إلى طٌبة الطٌبة خالل الـ 

  .ساعة القادمة

وفً هذا الصدد أكملت جمٌع اإلدارات الحكومٌة والجهات المعنٌة بالمدٌنة المنورة استعداداتها 

الملكً األمٌر الستقبال ضٌوف الرحمن عقب أدابهم نسكهم بمتابعة وإشراف من صاحب السمو 

فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ربٌس لجنة الحج بالمدٌنة المنورة من 

خالل مواصلة الخدمات المقدمة لحجاج بٌت هللا الحرام زوار المسجد النبوي الشرٌف بالشكل 

ٌة المعنٌة بالحجاج المطلوب وتطبٌق الخطط التشغٌلٌة لموسم ما بعد الحج لكافة القطاعات الحكوم

ومعالجة ما قد ٌطرأ من ظروف مٌدانٌة ٌفرضها واقع الحج بالتنسٌق مع الجهات الحكومٌة ذات 

  .العالقة بهدف خلق البٌبة المناسبة للعمل بٌن جمٌع القطاعات للوصول إلى المستوى المأمول

لخدمة زوار المسجد وجندت الرباسة العامة لشبون المسجد النبوي الشرٌف طاقاتها وإمكاناتها 

النبوي الشرٌف بالتركٌز على تكثٌف البرامج الوعظٌة من خالل تنظٌم حلقات الدروس العلمٌة 

الخاصة بالحج والرد على أسبلة واستفسار الحجاج وتوفٌر جمٌع الخدمات التً ٌحتاجها الحاج فً 

راستها ونظافة المسجد أروقة المسجد النبوي الشرٌف والساحات المحٌطة به وكذلك فتح األبواب وح

من جمٌع نواحٌه وساحاته وتوفٌر السجاد وفرشه ونظافته وتوفٌر ماء زمزم المبرد وتشغٌل اإلنارة 

واستخدام التقنٌات المختلفة للخدمات الفنٌة وكذلك العناٌة بالمصلٌن والزوار وتأمٌن احتٌاجاتهم فً 

اإلسعاف فً الحاالت الطاربة وحفظ  المسجد النبوي ولتنظٌم حركتهم دخوالً وخروجاً واستدعاء

المفقودات وإرشاد التابهٌن وغٌرها من الخدمات والتوجٌه واإلرشاد الدٌنً للزوار والمصلٌن فً 

المسجد والدعوة إلى هللا وتهٌبة المصاحف وتفسٌر معانٌها باللغات األخرى والتوجٌه بالحكمة 

لى هللا علٌه وسلم وصاحبٌه رضً هللا والموعظة الحسنة وتٌسٌر وتسهٌل السالم على الرسول ص

عنهما وتوفٌر مكتبة متكاملة )مقروءة( تحتوي على الكتب العلمٌة المطبوعة والمخطوطة وصوتٌة 

تحتوي على الدروس العلمٌة لمدرسً المسجد النبوي والخطب والتالوات ألبمة المسجد النبوي 

، الصلبة ( وكذلك   CD)المضغوطةالشرٌف تقدم للزوار بعدة وسابط منها األشرطة واألقراص 

توجٌه وإرشاد السابلٌن والقٌام بجمٌع ما ٌتعلق بأمور العبادة والحج والعمرة وآداب زٌارة المسجد 

  .النبوي الشرٌف
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ومن اإلمكانٌات الخدمٌة التً تقوم بها الرباسة أٌضا العناٌة باألقسام النسابٌة وذلك بتهٌبة كافة 

ات وتهٌبة أقسامهن وفتح األبواب الخاصة بهن وفتح الدورات الخدمات للمصلٌات والزابر

والمواضا النسابٌة وتهٌبة كافة اإلمكانات لدخولهن فً الروضة الشرٌفة والصالة فٌها وتعٌٌن 

مراقبات ٌؤدٌن جمٌع األعمال الخدمٌة والرقابٌة والتنظٌمٌة واإلشراف التام على المسجد النبوي 

تأكد من وجود جمٌع الخدمات الالزمة المتمثلة فً زٌادة عدد المرافق الشرٌف ومرافقه وساحاته وال

( ساعة وتزوٌدها بالمصاعد الكهربابٌة المخصصة لذوي  24النسابٌة التً تعمل على مدار ) 

االحتٌاجات الخاصة وكبار السن ، باإلضافة إلى تخصٌص كبابن فً الساحات النسابٌة إلرشاد 

لنبوي وذلك بالتعاون مع قسم الشرطة النسابٌة فً المسجد النبوي التابهات من زابرات المسجد ا

  .الشرٌف

وفً نفس السٌاق أكملت المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة االستعدادات والخطط 

الالزمة التً تعنى بخدمة حجاج بٌت الحرام زوار المسجد النبوي الشرٌف بعد أدابهم مناسك الحج 

المكرمة والمشاعر المقدسة ، بتسخٌر كافة قدراتها البشرٌة واآللٌة واتخاذ كافة التدابٌر  فً مكة

المناسبة لخدمة وحماٌة الحجاج والمواطنٌن والمقٌمٌن وتوفٌر كافة وسابل السالمة لهم من كافة 

أخطار الحوادث والكوارث وحماٌة الممتلكات العامة والخاصة من خالل إعداد خطط اإلٌواء 

إلخالء واإلسعاف ونقل المصابٌن وخطط تقدٌم الوجبات الغذابٌة وخطط اإلسناد ، كما تم تدرٌب وا

الرجال على مواجهة كافة المخاطر واالحتماالت للمواقع المنكوبة التً تتطلب جهودا كبٌرة لم ٌغفل 

فرق الدفاع  عنها الدفاع المدنً ، إلى جانب تجهٌز غرف العملٌات الثابتة والمتنقلة وزٌادة أعداد

المدنً وإعادة توزٌعها لٌتم تغطٌة مواقع الكثافة البشرٌة حول المسجد النبوي الشرٌف والمبانً 

المكتظة بالسكان وكذلك تم تدعٌم رجال السالمة الراجلة والراكبة بأعداد كبٌرة من اآللٌات 

جاج والمسافرون والدراجات والتجهٌزات الشخصٌة ، كما تم تغطٌة جمٌع الطرق التً ٌسلكها الح

كطرٌق المدٌنة مكة والمدٌنة تبوك والمدٌنة القصٌم وٌنبع ، إضافة إلى خدمة طٌران الدفاع المدنً 

التً تقوم بتغطٌة الطرق البرٌة المؤدٌة إلى منطقة المدٌنة المنورة ومراقبة الطرق السرٌعة ونقل 

 .المصابٌن فً حال وقوع الحوادث التً تستدعً ذلك

فً تنفٌذ المرحلة  شرعت المؤسسة األهلٌة لإلدالء بالمدٌنة المنورةنب الجاوفً هذا 

الثانٌة من خططها التشغٌلٌة لموسم حج هذا العام التً تستهدف خدمة الحجاج التً تستقبلهم طٌبة 

الطٌبة بعد أن مًن هللا تعالى علٌهم أداء فرٌضة الحج بتقدٌم أفضل الخدمات الممكنة لضٌوف 

جد النبوي الشرٌف ورعاٌتهم من حٌن قدومهم إلى المدٌنة المنورة من خالل الرحمن زوار المس

استقبالهم وإسكانهم ومتابعة أحوالهم أثناء فترة وجودهم فً المدٌنة المنورة ومساعدتهم حتى 

  .مغادرتهم إلى أوطانهم بسالمة هللا

رحمن بتشكٌل من جهتها سخرت شرطة منطقة المدٌنة المنورة جمٌع أجهزتها لخدمة ضٌوف ال
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لزوار بالعمل على تسهٌل سٌاج أمنً منٌع أساسه العمل الدؤوب والسهر على راحة الحجاج وا

الحركة المرورٌة وانسٌابٌتها بما ٌكفل سهولة التنقل وعدم عرقلة السٌر وذلك من خالل المتابعة 

ة تم استحداث وحسن االنتشار للدورٌات والدراجات المرورٌة وحرصاً على تحقٌق السٌطرة األمنٌ

عدة نقاط أمنٌة فً مواقع ذات أهمٌة لرصد الحاالت التً تؤدي إلى اإلخالل بالنظام العام أو تعطٌل 

الحركة المرورٌة وحركة المشاة وسرعة اتخاذ اإلجراءات واالحتٌاطات األمنٌة الالزمة لمواجهتها 

مساجد التً ٌرتادها الحجاج والسٌطرة علٌها لتحقٌق أعلى درجات األمن ، باإلضافة إلى تعزٌز ال

الزوار مثل مسجد قباء ومسجد القبلتٌن ، كما هٌأت الخطة الموسمٌة لشرطة المدٌنة نقاط فرز ٌتم 

عن طرٌقها استالم مركبات حجاج البر من القوات الخاصة ألمن الطرق قبل دخولها المدٌنة 

ك ، باإلضافة إلى نقطتً المنورة منها نقطة فرز على طرٌق الهجرة ونقطة فرز على طرٌق تبو

فرز على طرٌق القصٌم القدٌم والجدٌد وكذلك نقطتً فرز على طرٌق ٌنبع القدٌم والجدٌد مع متابعة 

ومالحظة بعض المخالفات من خالل لجان تعالج حاالت االفتراش فً الساحات المحٌطة بالمسجد 

  .النبوي الشرٌف والطرق المؤدٌة إلٌه

الطرق بمنطقة المدٌنة المنورة فقد نفذت خطتها الستقبال حجاج بٌت هللا أما القوات الخاصة ألمن 

هـ بالعمل على مدار العام خاصة فترة الحج 1436الحرام من خالل الموسم الثانً لحج هذا العام 

حٌث تستقبل المنطقة أعداد كبٌرة من السٌارات وباألخص الحافالت للحجاج والمعتمرٌن والزوار 

بقاً بالتنسٌق مع فرع وزارة الحج واإلدارة العامة للنقل والطرق والجهات الصحٌة وتقوم القٌادة مس

لمعرفة أعداد وحجم الحجاج وٌتم من خالله وضع حجم الحركة والقوة بناء على هذه األعداد ، كما 

لك تتابع القوة األعمال على الطرق التً تقوم بها اإلدارة العامة للنقل وتهٌبة الطرق التً ترتادها ت

العربات والتأكد من جاهزٌتها وتأمٌن عوامل السالمة المرورٌة والمراكز الصحٌة التً تكون على 

الطرٌق وتهٌبتها لما قد ٌنتج من حوادث ال سمح هللا ، حٌث تشرف القوات الخاصة ألمن الطرق 

نورة بالمنطقة على عدد ستة طرق ربٌسٌة وفق النطاق اإلشرافً للمنطقة وهً طرٌق المدٌنة الم

  .ومكة المكرمة وجدة السرٌع والقصٌم وحابل وٌنبع وتبوك وخٌبر والعال

من جهتها تقدم المدٌرٌة العامة للشبون الصحٌة بمنطقة المدٌنة المنورة كافة الخدمات الصحٌة 

الالزمة إلنجاح خطتها لموسم ما بعد لحج لهذا العام وتحقٌق أعلى مستوى من األداء للخدمات 

زوار المسجد النبوي الشرٌف والمواطنٌن والمقٌمٌن التً تشمل البرامج العالجٌة  الصحٌة للحجاج

والوقابٌة واإلسعافٌة والخدمات العالجٌة فً المستشفٌات والمراكز الصحٌة ومنافذ الدخول ومناطق 

سكن الحجٌج وعلى الطرق الربٌسٌة المحورٌة المؤدٌة من وإلى المدٌنة المنورة لتصبح خدمة طبٌة 

املة وتنفٌذ لبرامج العالجٌة باستقبال جمٌع الحاالت المرضٌة واإلسعافٌة المحولة إلى متك

المستشفٌات المحددة العاملة بالحج وتوفٌر الخدمات الضرورٌة من حٌث التشخٌص والعالج 

والتنوٌم إذا دعت الضرورة بما فٌها إجراء العملٌات الجراحٌة وغٌرها ، باإلضافة إلى إعداد خطة 



 

 
5 

ً الخدمة ومقدمٌها على قابٌة شاملة لبرامج الوقاٌة من األمراض المعدٌة والوبابٌة وتلقعمل و

السواء وأماكن التجمعات السكانٌة العامة وكذلك مساهمة المراكز الصحٌة ) الموسمٌة والدابمة ( 

 فً احتواء أعداد المراجعٌن وخدمات المستشفٌات التخصصٌة المتمثلة فً تشغٌل المراكز الصحٌة

  .الموسمٌة والدابمة بالمنطقة المركزٌة حول المسجد النبوي الشرٌف

ثٌف الجهود خالل موسم ما بعد الحج وٌقوم فرع وزارة التجارة واالستثمار بالمدٌنة المنورة بتك

وإعداد خطة تركز على الجوالت المٌدانٌة على األسواق للتأكد من توفر المواد الغذابٌة باألسواق 

وااللتزام باألسعار المحددة ، إضافة إلى القٌام بجوالت على األسواق لمكافحة الغش التجاري 

لمفروشة للتأكد من مستوى النظافة وااللتزام وجوالت أخرى على الفنادق والدور السكنٌة والشقق ا

  .بالتسعٌرة المحددة

من جهته ٌقدم فرع هٌبة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة المنورة خطته لمرحلة ما بعد حج 

هذا العام الخدمات الصحٌة والعالجٌة للحجاج من خالل تأمٌن الخدمات الصحٌة الطاربة داخل 

مؤدٌة منها وإلٌها وفً جمٌع أماكن وجود الحجاج طوال موسمً ما قبل المدٌنة وعلى الطرق ال

وبعد الحج ونشر المراكز اإلسعافٌة وسٌارات اإلسعاف فً ساحات المسجد النبوي الشرٌف وعلى 

الطرق وفً أوقات الذروة واستقطاب العدٌد من المتطوعٌن من األطباء والطبٌبات للعمل بالمسجد 

  .النبوي ومسجد قباء

ما ٌستمر المعسكر الكشفً بالمدٌنة المنورة فً خدمة الحجاج زوار المسجد النبوي الشرٌف فٌ

/ مشارك من الكشافة والجوالة ٌتوزعوا خالل  311/ قابدا كشفٌا إضافة إلى /  21بمشاركة / 

فترات العمل الٌومٌة لتقدٌم خدماتهم فً المواقع المخصصة لهم فً المنطقة المركزٌة المحٌطة 

سجد النبوي ومسجد المٌقات وقباء والقبلتٌن والمراكز الصحٌة ومراكز تفوٌج الحجاج وغٌرها بالم

من المواقع التً تقتضٌها الخدمة كما ٌسهم أفراد الكشافة فً خدمة إرشاد الحجاج التابهٌن وخدمة 

دمة / عربة ، باإلضافة إلى خ 11دفع العربات للحجاج الطاعنٌن بالسن حٌث تم توفٌر أكثر من /

  .اإلرشاد وإعادة الحجاج إلى نزلهم وكذلك التعاون مع الجهات ذات العالقة بالحج
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 حاجاً إلى المدٌنة المنورة 716215وصول 
 

  م واس 2116سبتمبر  11وافق هـ الم 1431ذو الحجة  14المدٌنة المنورة 

حاجاً  116245بلغ إجمالً الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة خالل موسم ما قبل الحج 

قدموا عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة، ومحطة استقبال حجاج البر 

 . بطرٌق الهجرة

حاجا قدموا عبر رحالت الطٌران  254حاجاً من بٌنهم  314واستقبلت المدٌنة المنورة أمس األول 

حاجاً وصلوا عبر محطة استقبال حجاج البر، وفقاً إلحصابٌة المؤسسة  121الجوٌة، إضافة إلى 

ً رحلة حج إلى مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدول 2332األهلٌة لألدالء التً سّجلت وصول 

 . بالمدٌنة المنورة

وبٌنت اإلحصابٌة أن آخر قوافل الحجٌج الذٌن تبقوا بالمدٌنة المنورة فً آخر أٌام التفوٌج أمس بلغ 

حاجاً من روسٌا االتحادٌة، باإلضافة  111حاجاً مصرٌاً، و  462حاجاً، من بٌنهم  2662عددهم 

ٌاً لحقوا بقوافل الحجاج المتوّجهٌن هند 111أردنٌاً و  141حاجاً من نٌجٌرٌا، إلى جانب  111إلى 

حاجاً من المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة  116245إلى المشاعر المقدسة، لتكتمل عملٌة تفوٌج 

 . ألداء فرٌضة الحج

زٌارة مٌدانٌة للدور السكنٌة والفنادق بالمدٌنة  2154وتضمنت اإلحصابٌة إجراء الفرق المٌدانٌة 

عقداً إلسكان  11135الحج لتفقد اشتراطات السالمة، كما تم توثٌق  المنورة خالل موسم ما قبل

 . فندقاً وداراً سكنٌة 561الزوار فً 
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 الهٌئة العامة لإلحصاء: 

 ( حجاج1616261.1هـ ) 1437إجمالً عدد الحجاج لموسم حج 
 

 سم وا 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  16مزدلفة 

ء الٌوم األحد التاسع من ذي الحجة نتابج إحصاءات الحج لهذا العام أعلنت الهٌبة العامة لإلحصا

( حاًجا من 163256312( حجاج، منهم )164626616هـ، حٌث بلغ إجمالً عدد الحجاج )1431

( حاًجا، الغالبٌة العظمى منهم من 5316531خارج المملكة، فٌما بلغ إجمالً حجاج الداخل )

( حاجا وفدوا إلى مكة من باقً مدن المملكة، و ) 1642521المقٌمٌن غٌر السعودٌٌن منهم ) 

 .( حاًجا من داخل مكة المكرمة 3316112

( حاًجا، فٌما بلغ إجمالً الحجاج  166626411وبلغ إجمالً الحجاج من غٌر السعودٌٌن ) 

( حاًجا، وإجمالً  161426224( حاجاً، وإجمالً الحجاج الذكور )  1116462السعودٌٌن ) 

  .(حاجة1416641ن اإلناث )الحجاج م

وقد قامت الهٌبة العامة لإلحصاء بحصر الحجاج القادمٌن إلى مدٌنة مكة المكرمة من داخل المملكة 

سعودٌٌن وغٌر سعودٌٌن عن طرٌق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مدٌنة مكة 

ملكة عن طرٌق جدة/مكة المكرمة حٌث بلغت نسبة الحجاج القادمٌن إلى مكة المكرمة من داخل الم

(%، وطرٌق المدٌنة 2465(% وطرٌق السٌل/مكة المكرمة ما نسبته )3565السرٌع ما نسبته )

(% وبقٌة الطرق الثالثة األخرى وهً طرٌق الجنوب/مكة، 21المنورة/مكة المكرمة ما نسبته )

 %(.15وطرٌق الطابف/مكة وطرٌق جدة/مكة القدٌم بنسبة مقدارها )

م القدوم للحجاج القادمٌن من داخل المملكة فقد شهدت األٌام الثالثة األخٌرة السابع وفٌما ٌخص أٌا

(% من إجمالً حجاج الداخل القادمٌن إلى 41والثامن والتاسع من شهر ذي الحجة توافد ما نسبته )

 مكة المكرمة، أما من حٌث عدد السٌارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدٌنة مكة المكرمة فقد بلغت

 .( سٌارة266166)

  //انتهى //
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ألف حاج بالمدٌنة المنورة  716نجاح خطة استقبال وتفوٌج 
        خالل موسم ما قبل الحج

 

 سم وا 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  14المدٌنة المنورة 

دارات المعنٌة بخدمة ضٌوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى هللا علٌه نجحت الجهات واإل

هـ، بمتابعة صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل 1431وسلم فً تنفٌذ خطط موسم ما قبل الحج لعام 

بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ربٌس لجنة الحج بالمنطقة، وبإشراف فرع 

ولجنة الحج والعمرة والزٌارة، والمؤسسة األهلٌة لألدالء، والمشاركة الفاعلة وزارة الحج والعمرة، 

 .من مختلف القطاعات األمنٌة والخدمٌة ذات العالقة

وأوضح نابب ربٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً، أن 

 116موسم ما قبل الحج" لخدمة أكثر من المؤسسة استنفرت جمٌع طاقاتها خالل الموسم األول "

مرفقاً تابعاً للمؤسسة تشمل  56قطاعاً ٌشرف على  11ألف حاج وصلوا للمدٌنة المنورة من خالل 

مراكز  3لجان و  4إدارة، باإلضافة الى  12مكتباً مسانداً و 16مكتباً للخدمة المٌدانٌة و 11

ها المٌدانٌة وفق الخطة التشغٌلٌة لموسم الحج استقبال، حٌث سجلت المؤسسة نجاحاً فً تنفٌذ مهام

 .هذا العام

ٌّن أن العدد اإلجمالً للحجاج الذٌن وصلوا للمدٌنة المنورة خالل الموسم األول من حج هذا العام  وب

حاجاً وصلوا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز  546516حاجاً، منهم  116245بلغ 

حاجاً وصلوا عبر محطة الهجرة، فٌما تم استقبال  141141ضافة إلى الدولً بالمدٌنة المنورة، باإل

حاجاً بمحطة حجاج البر، مفٌداً أن اللجان المٌدانٌة ومراكز االستقبال والخدمات ومكاتب  219644

الخدمة المٌدانٌة كّثفت مهامها ونشرت جمٌع كوادرها من قٌادٌٌن والمرشدٌن والمنسقٌن بالمٌدان 

 من حجاج بٌت هللا الحرام، زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم، لخدمة ضٌوف الرح



 

 
6 

 

 

 .لخدمة ضٌوف الرحمن فً ظل توجٌهات القٌادة الرشٌدة

وأضاف أن قطاع الخدمات اإلنسانٌة بالمؤسسة تابع حاالت الحجاج المنومٌن بمستشفٌات المدٌنة 

 44هاء اإلجراءات النظامٌة المتعلقة بـ المنورة وقّدم لهم مجمل الخدمات التً احتاجوها، حٌث تم إن

حاجاً بمراكز  5436حاجاً توفاهم هللا فً المدٌنة المنورة خالل األسابٌع الماضٌة، كما تم إرشاد 

زٌارة للدور السكنٌة للتأكد من سالمتها  2154الحجاج التابهٌن، مبٌناً أن قطاع الطوارئ نّفذ 

ٌّدها باشتراطات إسكان الحجاج، فٌما ب لغ عدد عقود اإلسكان المدخلة بنظام العقد االلكترونً وتق

 .عقداً  11135والمصدقة من قبل المؤسسة بلغ عددها 

وثّمن نابب ربٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء الدعم واالهتمام الذي توّفره الحكومة 

لكل ما  -حفظه هللا  -الرشٌدة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

داً من شأنه خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن وراحة قاصدٌهما من الحجاج والمعتمرٌن والزوار، مؤك

 .حرص المؤسسة األهلٌة لألدالء على أداء مهامها وفق األنظمة والتعلٌمات

وأكد أن االستعدادات قابمة حالٌاً الستقبال الحجاج خالل الموسم الثانً "ما بعد الحج" بتوجٌه من 

ألف  511معالى وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن متوقعاً استقبال أكثر من 

الل الموسم الثانً، منوهاً بجهود جمٌع الجهات المشاركة بخدمات الحج، والدور البارز حاج خ

  .للجهات األمنٌة فً نجاح خطة مغادرة ضٌوف الرحمن من المدٌنة المنورة إلى المشاعر المقدسة
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حاجاً إلى الوديٌت الوٌورة 582617وصول   

 

حاجاً  716215بلغ إجمالً الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة خالل موسم ما قبل الحج 

استقبال حجاج البر  قدموا عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة, ومحطة

 .بطرٌق الهجرة

حاجا قدموا عبر رحالت الطٌران  254حاجاً من بٌنهم  374واستقبلت المدٌنة المنورة أمس األول 

حاجاً وصلوا عبر محطة استقبال حجاج البر, وفقاً إلحصائٌة المؤسسة  .12الجوٌة, إضافة إلى 

ً رحلة حج إلى مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدول 2332األهلٌة لألدالء التً سّجلت وصول 

 .بالمدٌنة المنورة

وبٌنت اإلحصائٌة أن آخر قوافل الحجٌج الذٌن تبقوا بالمدٌنة المنورة فً آخر أٌام التفوٌج أمس بلغ 

حاجاً من روسٌا االتحادٌة, باإلضافة إلى  717حاجاً مصرٌاً, و  112حاجاً, من بٌنهم  2162عددهم 

اً لحقوا بقوافل الحجاج المتوّجهٌن إلى هندٌ 111أردنٌاً و  .14حاجاً من نٌجٌرٌا, إلى جانب  171

حاجاً من المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة ألداء  716215المشاعر المقدسة, لتكتمل عملٌة تفوٌج 

 .فرٌضة الحج

زٌارة مٌدانٌة للدور السكنٌة والفنادق بالمدٌنة  2154وتضمنت اإلحصائٌة إجراء الفرق المٌدانٌة 

عقداً إلسكان  11.35لحج لتفقد اشتراطات السالمة, كما تم توثٌق المنورة خالل موسم ما قبل ا

 .فندقاً وداراً سكنٌة .51الزوار فً 
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ألف حاج بالوديٌت الوٌورة خالل هوسن  582ًجاح خطت استقبال وتفويج 

 ها قبل الحج

 سم وا 2.16سبتمبر  .1هـ الموافق  1437ذو الحجة  1.المدٌنة المنورة 

ات المعنٌة بخدمة ضٌوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى هللا علٌه وسلم نجحت الجهات واإلدار

هـ, بمتابعة صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن 1437فً تنفٌذ خطط موسم ما قبل الحج لعام 

سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمنطقة, وبإشراف فرع وزارة 

نة الحج والعمرة والزٌارة, والمؤسسة األهلٌة لألدالء, والمشاركة الفاعلة من الحج والعمرة, ولج

 .مختلف القطاعات األمنٌة والخدمٌة ذات العالقة

وأوضح نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً, أن 

 716لخدمة أكثر من ” م ما قبل الحجموس“المؤسسة استنفرت جمٌع طاقاتها خالل الموسم األول 

مرفقاً تابعاً للمؤسسة تشمل  56قطاعاً ٌشرف على  11ألف حاج وصلوا للمدٌنة المنورة من خالل 

مراكز  3لجان و  1إدارة, باإلضافة الى  12مكتباً مسانداً و 16مكتباً للخدمة المٌدانٌة و 17

المٌدانٌة وفق الخطة التشغٌلٌة لموسم الحج استقبال, حٌث سجلت المؤسسة نجاحاً فً تنفٌذ مهامها 

 .هذا العام

ٌّن أن العدد اإلجمالً للحجاج الذٌن وصلوا للمدٌنة المنورة خالل الموسم األول من حج هذا العام  وب

حاجاً وصلوا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز  546516حاجاً, منهم  716215بلغ 

حاجاً وصلوا عبر محطة الهجرة, فٌما تم استقبال  141711فة إلى الدولً بالمدٌنة المنورة, باإلضا

حاجاً بمحطة حجاج البر, مفٌداً أن اللجان المٌدانٌة ومراكز االستقبال والخدمات ومكاتب  279111

الخدمة المٌدانٌة كّثفت مهامها ونشرت جمٌع كوادرها من قٌادٌٌن والمرشدٌن والمنسقٌن بالمٌدان 

حجاج بٌت هللا الحرام, زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم, لخدمة لخدمة ضٌوف الرحمن 

 .ضٌوف الرحمن فً ظل توجٌهات القٌادة الرشٌدة

وأضاف أن قطاع الخدمات اإلنسانٌة بالمؤسسة تابع حاالت الحجاج المنومٌن بمستشفٌات المدٌنة 

 11اإلجراءات النظامٌة المتعلقة بـ  المنورة وقّدم لهم مجمل الخدمات التً احتاجوها, حٌث تم إنهاء

حاجاً بمراكز  5436حاجاً توفاهم هللا فً المدٌنة المنورة خالل األسابٌع الماضٌة, كما تم إرشاد 

زٌارة للدور السكنٌة للتأكد من سالمتها  2154الحجاج التائهٌن, مبٌناً أن قطاع الطوارئ نّفذ 

ٌّدها باشتراطات إسكان الحجاج, فٌما بلغ  عدد عقود اإلسكان المدخلة بنظام العقد االلكترونً وتق

 .عقداً  11.35والمصدقة من قبل المؤسسة بلغ عددها 

وثّمن نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء الدعم واالهتمام الذي توّفره الحكومة 

لكل ما  –ظه هللا حف –الرشٌدة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

من شأنه خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن وراحة قاصدٌهما من الحجاج والمعتمرٌن والزوار, مؤكداً حرص 

 .المؤسسة األهلٌة لألدالء على أداء مهامها وفق األنظمة والتعلٌمات

من بتوجٌه ” ما بعد الحج“الثانً  وأكد أن االستعدادات قائمة حالٌاً الستقبال الحجاج خالل الموسم

ألف  ..5معالى وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن متوقعاً استقبال أكثر من 

حاج خالل الموسم الثانً, منوهاً بجهود جمٌع الجهات المشاركة بخدمات الحج, والدور البارز 

  .دسةللجهات األمنٌة فً نجاح خطة مغادرة ضٌوف الرحمن من المدٌنة المنورة إلى المشاعر المق
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ًجاح الووسن األول واستعداداث الستقبال ًصف هليوى حاج في 

 الوديٌت الوٌورة

     

 حسهٍم خذيت انسداج وإَهاء إخشاءاحهى

 خانذ انضاٌذي -انًذٌُت انًُىسة 

أػهُج انًؤسست األههٍت نألدالء فً انًذٌُت انًُىسة َداذ انًىسى األول )يىسى يا قبم انسح( وحقذًٌها 

 .أنف يٍ ضٍىف انشزًٍ 055سخؼذادها نهًىسى انثاًَ باسخقبال أكثش يٍ أنف زاج وا 617انخذيت نـ

قطاػاً  11وأشاسث إنى أَها اسخُفشث خًٍغ طاقاحها نخذيت يٍ وصهىا نطٍبت انطٍبت يٍ خالل 

إداسة  11يكخباً يساَذاً و 17يكخب خذيت يٍذاًَ و 16يشفقاً حابؼاً نهًؤسست وهً  07ٌششف ػهى 

ثالثت يشاكض اسخقبال، وسدهج انًؤسست َدازاً فً حُفٍز يهايها انًٍذاٍَت إضافت إنى ثًاًَ نداٌ و

وفق انخطت انخشغٍهٍت، وركش ػصاو ديٍاطً َائب سئٍس األدالء أٌ ػذد انسداج انزٌٍ وصهىا نهًذٌُت 

زاخاً وصهىا  017,017زاخاً يُهى  617,110انًُىسة خالل انًىسى األول يٍ زح هزا انؼاو بهغ 

ػٍ طشٌق يسطت انهدشة فًٍا حى  111,611االيٍش يسًذ بٍ ػبذانؼضٌض انذونً وػٍ طشٌق يطاس 

زاخاً بًسطت انبش وقذ قايج انهداٌ انًٍذاٍَت ويشاكض االسخقبال وانخذياث ويكاحب  11,,16اسخقبال 

انخذيت انًٍذاٍَت بخكثٍف يهايها وَشش خًٍغ طىاقًها يٍ انقٍادٌٍٍ وانًششذٌٍ وانًُسٍقٍٍ بانًٍذاٌ 

ت ضٍىف انشزًٍ زداج بٍج هللا انسشاو صواس يسدذ َبٍه ػهٍه أفضم انصالة وانسالو واضؼٍٍ نخذي

َصب أػٍُهى ششف خذيت ضٍىف انشزًٍ فً ظم حىخٍهاث انقٍادة انششٍذة الفخا إنى أٌ قطاع 

انخذياث االَساٍَت بانًؤسست حابغ زاالث انسداج انًُىيٍٍ بًسخشفٍاث انًذٌُت وقذو نهى كافت 

زاخاً  0147زاخاً يًٍ حىفاهى هللا كًا حى إسشاد  11انخً ازخاخىها وأَهى إخشاءاث انخذياث 

صٌاسة نهذوس انسكٍُت نهخأكذ يٍ ساليخها  1101بًشاكض انسداج انخائهٍٍ وبٍٍ أٌ قطاع انطىاسا َفز 

وحقٍذها باشخشاطاث إسكاٌ انسداج، يشٍشا إنى أٌ ػذد ػقىد االسكاٌ انًذخهت بُظاو انؼقذ 

 .ػقذاً  11540شوًَ وانًصذقت يٍ قبم انًؤسست بهغ االنكخ
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 «الوشاعز»ألف حاج هي الوديٌت لـ  582ًجاح خطت تفويج 
 الوديٌت الوٌورة -واس 

 88/90/6982األحد 

 

َدسج اندهاث واإلداساث انًؼٍُت بخذيت ضٍىف انشزًٍ صواس يسدذ انًصطفى صهى هللا ػهٍه وسهى فً حُفٍز 

هـ، بًخابؼت صازب انسًى انًهكً األيٍش فٍصم بٍ سهًاٌ بٍ ػبذانؼضٌض، 1146خطظ يىسى يا قبم انسح نؼاو 

اسة انسح وانؼًشة، وندُت انسح أيٍش يُطقت انًذٌُت انًُىسة، سئٍس ندُت انسح بانًُطقت، وبئششاف فشع وص

وانؼًشة وانضٌاسة، وانًؤسست األههٍت نألدالء، وانًشاسكت انفاػهت يٍ يخخهف انقطاػاث األيٍُت وانخذيٍت راث 

 .انؼالقت

وأوضر َائب سئٍس يدهس إداسة انًؤسست األههٍت نألدالء انذنٍم ػصاو بٍ ػبذانؼضٌض ديٍاطً، أٌ انًؤسست 

أنف زاج وصهىا نهًذٌُت  617نخذيت أكثش يٍ « يىسى يا قبم انسح»الل انًىسى األول اسخُفشث خًٍغ طاقاحها خ

يكخبًا  17يكخبًا نهخذيت انًٍذاٍَت و 16يشفقًا حابًؼا نهًؤسست حشًم  07قطاًػا ٌششف ػهى  11انًُىسة يٍ خالل 

ًزا فً حُفٍز يهايها يشاكض اسخقبال، زٍث سدهج انًؤسست َدا 4نداٌ و 1إداسة، باإلضافت إنى  11يساًَذا و

انًٍذاٍَت وفق انخطت انخشغٍهٍت نًىسى انسح هزا انؼاو. وبٍٍّ أٌ انؼذد اإلخًانً نهسداج انزٌٍ وصهىا نهًذٌُت 

زاًخا وصهىا ػٍ طشٌق  017017زاًخا، يُهى  617110انًُىسة خالل انًىسى األول يٍ زح هزا انؼاو بهغ 

زاًخا وصهىا ػبش يسطت  111611ذٌُت انًُىسة، باإلضافت إنى يطاس األيٍش يسًذ بٍ ػبذانؼضٌض انذونً بانً

زاًخا بًسطت زداج انبش، يفًٍذا أٌ انهداٌ انًٍذاٍَت ويشاكض االسخقبال  11,,16انهدشة، فًٍا حى اسخقبال 

وانخذياث ويكاحب انخذيت انًٍذاٍَت كثّفج يهايها وَششث خًٍغ كىادسها يٍ قٍادٌٍٍ وانًششذٌٍ وانًُسقٍٍ 

ٌ نخذيت ضٍىف انشزًٍ زداج بٍج هللا انسشاو، صواس يسدذ َبٍه ػهٍه أفضم انصالة وانسالو، نخذيت بانًٍذا

 .ضٍىف انشزًٍ فً ظم حىخٍهاث انقٍادة انششٍذة
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 األدالء تعلي ًجاح الووسن االول هي حج هذا العام

( 055ثر من )( الف حاج وتستعد الستقبال أك617قدمت خدماتها ألكثر من )
 الف

 

 
 

استنفرت المؤسسة االهلٌة لالدالء بالمدٌنة المنورة خالل الموسم األول ) موسم ما قبل الحج( جمٌع 
( ألف حاج وصلوا للمدٌنة المنورة من خالل أحد عشر قطاعاً ٌشرف 116طاقاتها لخدمة أكثر من )

( إدارة 12( مكتب مساند و)16( مكتب خدمة مٌدانً و)11مؤسسة وهً )( مرفق تابع لل56) على
( مراكز استقبال، وسجلت المؤسسة نجاحاً فً تنفٌذ مهامها المٌدانٌة 3( لجان و )4باإلضافة الى )

وفق الخطة التشغٌلٌة، أوضح ذلك نابب ربٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء الدلٌل عصام 
ً الذٌن بٌن أن عدد الحجاج الذٌن وصلوا للمدٌنة المنورة خالل الموسم األول بن عبدالعزٌز دمٌاط

( حاجاً وصلوا عن طرٌق مطار 5469516( حاجاً منهم ) 1169245من حج هذا العام بلغ ) 
( عن طرٌق محطة الهجرة فٌما تم استقبال ) 1419141االمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً و ) 

ر وقد قامت اللجان المٌدانٌة ومراكز االستقبال والخدمات ومكاتب ( حاجاً بمحطة الب219644
الخدمة المٌدانٌة بتكثٌف مهامها ونشر جمٌع طواقمها من قٌادٌٌن والمرشدٌن والمنسٌقٌن بالمٌدان 

لخدمة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم 
ضٌوف الرحمن فً ظل توجٌهات القٌادة الرشٌدة وأضاف  واضعٌن نصب أعٌنهم شرف خدمة

دمٌاطً أن قطاع الخدمات االنسانٌة بالمؤسسة تابع حالت الحجاج المنومٌن بمستشفٌات المدٌنة 
( حاجاً ممن توفاهم هللا فً 44وانهت اجراءات ) المنورة وقدم لهم كافة الخدمات التً احتاجوها 

( 2154بمراكز الحجاج التابهٌن وبٌن أن قطاع الطواري نفذ ) ( حاجاً 5436المدٌنة كما تم ارشاد )
عدد  زٌارة للدور السكنٌة للتأكد من سالمتها وتقٌدها باشتراطات اسكان الحجاج، واشار الى أن

( عقداً 11135عقود االسكان المدخلة بنظام العقد االلكترونً والمصدقة من قبل المؤسسة بلغ ) 
م الال محدود من والة أمرنا لكل ما من شأنه خدمة ضٌوف الرحمن وثمن دمٌاطً عالٌاً الدع ،

مؤكداً على حرص المؤسسة األهلٌة لألدالء على أداء مهامها وفق األنظمة والتعلٌمات وتحت 
إشراف وزارة الحج والعمرة وبمتابعة شخصٌة من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان 

لجنة الحج بالمدٌنة وبتوفٌق هللا أوالً وأخٌراً تحقق نجاح األدالء أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ربٌس 
مشٌراً الستعداد األدالء الستقبال الحجاج خالل   فً أداء مهامها للموسم األول من حج هذا العام

الموسم الثانً )ما بعد الحج( بتوجٌه من معالى وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر 
( ألف حاج خالل الموسم الثانً و شكر جمٌع الجهات 511استقبال أكثر من ) بنتن حٌث ٌتوقع

المشاركة بخدمات الحج وأشاد بخطة الجهات األمنٌة التً كان لها الدور األكبر فً نجاح المغادرة 
  .اآلمنة لضٌوف الرحمن

 


