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 خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

 

 

 
 سم وا2116أؼسطس  15هـ الموافق  1431ذو القعدة  12جدة 

الجلسة، التً  -حفظه هللا  -رأس خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

 .لٌوم االثنٌن، فً قصر السالم بجدةعقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر ا

وفً بداٌة الجلسة ، رحب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بحجاج بٌت هللا الحرام الذٌن بدأوا بالتوافد إلى 

المملكة من كل فج ألداء فرٌضة الحج الركن الخامس من أركان اإلسالم امتثاالً لقوله تعالى " وأذن 

مر ٌأتٌن من كل فج عمٌق لٌشهدوا منافع لهم وٌذكروا فً الناس بالحج ٌأتوك رجاالً وعلى كل ضا

 .اسم هللا فً أٌام معلومات " اآلٌة

مختلؾ الجهات الحكومٌة واألهلٌة ذات العالقة بخدمة حجاج بٌت هللا الحرام  -رعاه هللا  -ووجه 

بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه التٌسٌر على ضٌوؾ الرحمن ألداء فرٌضة الحج، وأهمٌة 

لتنافس والتسابق فً خدمة قاصدي الحرمٌن الشرٌفٌن والمشاعر المقدسة، والقٌام بالمزٌد من ا

األعمال الجلٌلة فً سبٌل هذه الرسالة العظٌمة التً تتشرؾ بها المملكة قٌادة وشعباً وتنفق 

الملٌارات على مشروعات وأعمال توسعة الحرمٌن الشرٌفٌن فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة 

لمشاعر المقدسة، وتذلٌل كل الصعاب منذ بدء منح التأشٌرات للحجاج عبر سفاراتها فً الخارج وا

مروراً بالمنافذ البرٌة والجوٌة والبحرٌة حتى عودتهم إلى أوطانهم بعد أن ٌمن هللا علٌهم بأداء 

اسك الحج فرٌضة الحج، وأوصى الملك المفدى حجاج بٌت هللا الحرام بالتفرغ إلى العبادة وأداء من

والبعد عن التصرفات التً تخالؾ تعالٌم الدٌن اإلسالمً امتثاالَ لقول المولى عز وجل" الحج أشهر 

معلومات فمن فرض فٌهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال فً الحج ، وما تفعلوا من خٌر ٌعلمه 

فى صلى هللا علٌه وسلم هللا وتزودوا فإن خٌر الزاد التقوى واتقون ٌا أولً األلباب" ، وقول المصط

  "." من حج فلم ٌرفث ولم ٌفسق رجع من ذنوبه كٌوم ولدته أمه

من فخامة  -أٌده هللا  -بعد ذلك أطلع الملك المفدى المجلس، على مضمون الرسالة التً تلقاها 

 .الرئٌس قربان قولً محمدوؾ رئٌس جمهورٌة تركمانستان
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ور عادل بن زٌد الطرٌفً ، فً بٌانه لوكالة األنباء وأوضح معالً وزٌر الثقافة واإلعالم الدكت

السعودٌة ، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أبدى خالص تقدٌره وامتنانه لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

على صدور أمره الكرٌم بصرؾ راتب شهر للمشاركٌن الفعلٌٌن فً الصفوؾ األمامٌة لعملٌتً 

وزارات )الداخلٌة ، والدفاع ، والحرس الوطنً(،  )عاصفة الحزم ، وإعادة األمل( من منسوبً

 .تقدٌراً منه ـ أٌده هللا ـ ألبناء هذا الوطن المخلصٌن الذٌن قدموا التضحٌات فداًء للدٌن والوطن

واستعرض المجلس عدداً من األحداث على مختلؾ األصعدة، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها 

بمدٌنة كوٌتا جنوب ؼرب باكستان وللتفجٌرات التً وقعت فً الشدٌدٌن للتفجٌر الذي وقع فً مشفى 

مملكة تاٌلند مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقدم تعازي المملكة لجمهورٌة باكستان 

 .ومملكة تاٌلند وألسر الضحاٌا وتمنٌاتها للمصابٌن بالشفاء العاجل

جلس األمن بتقدٌم الحماٌة الفورٌة وبٌن معالٌه أن، مجلس الوزراء ناشد المجتمع الدولً وم

والعاجلة للمدنٌٌن واألطفال فً حلب وسائر المدن السورٌة ووقؾ شالل الدماء والقٌام بدور فاعل 

فً تٌسٌر إٌصال المساعدات اإلنسانٌة بشكل فوري بدل التهجٌر القسري لألطفال وعائالتهم، مؤكداً 

كات السورٌة وحلفائها بشكل ٌومً ضد المدنٌٌن إدانة المملكة بأشد العبارات الستمرار االنتها

وتعرٌض النساء واألطفال للقتل وتدمٌر المدن بالقصؾ الجوي العشوائً واالستهداؾ المتعمد 

للمدارس والمستشفٌات واألطقم الطبٌة واستخدام الحصار كأسلوب من أسالٌب الحرب حٌث ٌموت 

ما تقوم به قوات الحرس الثوري األجنبٌة أبناء الشعب السوري جوعاً أو من نقص الدواء جراء 

ومٌلٌشٌات حزب هللا اإلرهابً من دور إجرامً ومساهمة فً القتل والتشوٌه لتعزٌز ما تقوم به 

 .قوات النظام السوري

كما تطرق المجلس إلى نشاطات الدورة العاشرة لسوق عكاظ الذي افتتحه تحت رعاٌة خادم 

كً األمٌر خالد الفٌصل بن عبدالعزٌز مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن، صاحب السمو المل

الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس اللجنة اإلشرافٌة للسوق، منوهاً بالنجاح الذي 

ٌحققه السوق عاماً بعد آخر، وما جسدته فعالٌاته عبر مختلؾ البرامج والرؤى من محافظة على 

 .التراث

وأفاد معالً الدكتور عادل بن زٌد الطرٌفً أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة 

تهى على جدول أعمال جلسته، ومن بٌنها موضوعات اشترك مجلس الشورى فً دراستها ، وقد ان

  :المجلس إلى ما ٌلً

  :أوالً 

( من المادة )السادسة( من تنظٌم هٌئة تولٌد الوظائؾ 1وافق مجلس الوزراء على تعدٌل الفقرة )

هـ ، وذلك 1436/  12/  22( وتارٌخ 535ومكافحة البطالة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )

لممّثلة فً مجلس إدارة الهٌئة المشار بضم الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً إلى الجهات ا

 .إلٌها

  :ثانٌاً 

 31/  - 33 - 5بعد االطالع على توصٌة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون االقتصادٌة والتنمٌة رقم )

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترتٌبات التعامل مع مكاتب 1431/  2/  23/ د( وتارٌخ 

المملكة ، بحٌث تتولى الهٌئة العامة لالستثمار مهمة إصدار االتصال االقتصادٌة والفنٌة فً 

 .التراخٌص لمكاتب االتصال االقتصادٌة والفنٌة فً المملكة وتجدٌدها أو إنهائها
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  : ثالثاً 

وافق مجلس الوزراء على قٌام الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة بالتوقٌع على مشروع مذكرة 

ً المملكة العربٌة السعودٌة وجامعة المالدٌؾ اإلسالمٌة فً جمهورٌة تفاهم بٌن الجامعة اإلسالمٌة ف

 .جزر المالدٌؾ، والرفع بما ٌتم التوصل إلٌه، الستكمال اإلجراءات النظامٌة

  :رابعاً 

 -أو من ٌنٌبه  -وافق مجلس الوزراء على تفوٌض معالً وزٌر الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة 

ي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بٌن وزارة الطاقة والصناعة بالتباحث مع الجانب المصر

والثروة المعدنٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ووزارة البترول والثروة المعدنٌة فً جمهورٌة مصر 

العربٌة فً شأن استؽالل الموارد الطبٌعٌة فً قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبً خط 

مملكة العربٌة السعودٌة وجمهورٌة مصر العربٌة، والتوقٌع علٌه ، ومن ثم الحدود البحرٌة بٌن ال

 .رفع النسخة النهائٌة الموقعة ، الستكمال اإلجراءات النظامٌة

  :خامساً 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامً للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالً ) 

  (هـ1436ـ  1435

  :سادساً 

مجلس الوزراء على نقل وتعٌٌنات بالمرتبتٌن الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظٌفتً ) وافق 

  :سفٌر ( و ) وزٌر مفوض (، وذلك على النحو التالً

ـ نقل عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا السدحان من وظٌفة )وكٌل الوزارة للتنمٌة االجتماعٌة (  1

جتماعً ( بذات المرتبة بوزارة العمل والتنمٌة بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظٌفة ) مستشار ا

  .االجتماعٌة

  .ـ تعٌٌن عبدهللا بن عبدالرحمن بن راشد العوٌفٌر على وظٌفة ) سفٌر ( بوزارة الخارجٌة 2

ـ تعٌٌن المهندس إبراهٌم بن صالح بن عبدهللا المرشد على وظٌفة ) مهندس مستشار كهربائً (  3

  .ة الداخلٌةبالمرتبة الرابعة عشرة بوزار

ـ تعٌٌن صالح بن سلٌمان بن صالح منحً على وظٌفة ) مدٌر عام الشؤون الصحٌة بمنطقة مكة  4

  .المكرمة ( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة

ـ تعٌٌن إبراهٌم بن محمد بن إبراهٌم الحٌدري على وظٌفة ) مدٌر عام إدارة الخدمات االجتماعٌة  5

  .رة بوزارة االقتصاد والتخطٌط( بالمرتبة الرابعة عش

  .ـ تعٌٌن بلٌهد بن عبدهللا بن سلٌمان البلٌهد على وظٌفة ) وزٌر مفوض ( بوزارة الخارجٌة 6

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بٌنها 

ٌة المٌاه المالحة، والمؤسسة العامة تقارٌر سنوٌة لدٌوان المراقبة العامة، والمؤسسة العامة لتحل

للتدرٌب التقنً والمهنً عن أعوام مالٌة سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فً العروض آنفة 

  .الذكر، ووجه حٌالها بما رآه

 

 



 

 
5 

 ألف حاج للمدينة المنورة 173وصول أكثر من 
  

  

 المدٌنة المنورة 12 ذو القعدة 1431 هـ الموافق 15 أؼسطس 2116 م واس 
بلػ عدد الحجاج القادمٌن للمدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس األحد 24511 حاج وفق اإلحصائٌة التً 

تعدها المؤسسة األهلٌة لألدالء لٌصبح عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة المنورة 113132، 
 . (%بزٌادة عن العام الماضً لنفس الفترة بنسبة )1

وأوضح عضو مجلس اإلدارة المشرؾ على العالقات العامة واإلعالم كمال بن أحمد خلٌفة، أن 
164263 حاجاً قدموا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة و 
6116 حاجاً عن طرٌق محطة الهجرة، فٌما ؼادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة 31254 

 .حاجاً 
ًٌا هم حجاج اندونٌسٌا بعدد  وبٌنت اإلحصائٌة أن أكثر الجنسٌات المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال

 .344424حاجاً 
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 شرطة المدينة تنفذ ندوة إلرشاد العاملين في خدمات الحجاج
 

 سم وا 2116أؼسطس  16هـ الموافق  1431ذو القعدة 13المدٌنة المنورة 

نفذت شرطة منطقة المدٌنة المنورة ممثلة بإدارة العالقات العامة واإلعالم وبالتنسٌق مع العٌادات 

ة لقوى األمن بالمدٌنة المنورة ندوة طبٌة ضمن االستعدادات لمهمة الحج لهذا الشاملة التخصصٌ

العام تحت عنوان " تعلٌمات وإرشادات هامة للحجاج والعاملٌن فً خدمات الحج"، وذلك بقاعة 

 .األمٌر محمد بن ناٌؾ الثقافٌة بمدٌرٌة شرطة المنطقة بحضور منسوبً األمن العام بالمنطقة

هجرٌة و طرق الوقاٌة من 1431وتهدؾ الندوة إلى توعٌة المشاركٌن فً موسم حج هذا العام 

 .األمراض المنتقلة بالحج وضربات الشمس واإلجهاد الحراري واألدوٌة فً الحج

من جهته قدم مدٌر شرطة منطقة المدٌنة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهرانً شكره إلى 

شاملة التخصصٌة لقوى األمن بالمدٌنة المنورة المشاركٌن بالندوة، مؤكدا أهمٌة أعضاء العٌادات ال

إقامة الندوات الطبٌة وذلك لزٌادة ثقافة رجل األمن فً هذا الجانب والوصول معه لألهداؾ 

 .المرجوة من تلك الندوات
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 ألف حاج 333اعر يمنح مساحة الستيعاب جهة من المش 44خروج 
 

 سم وا2116أؼسطس  16هـ الموافق 1431قعدة ذو ال 13مكة المكرمة 

أنهت األجهزة الحكومٌة التً ال تقدم خدمات مباشرة لضٌوؾ الرحمن انتقالها إلى مقر اإلدارات 

ألؾ  311هـ مما ٌوفر مساحة تستوعب  1431الحكومٌة بحمى مزدلفة استعدادا لموسم حج عام 

  .حاج

العامة واإلعالم فً إمارة منطقة مكة المكرمة إنه وأوضح بٌان صادر عن اإلدارة العامة للعالقات 

ومع انطالقة المشروع وجه مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن، أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة 

الحج المركزٌة، صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل ، بأن تكون المبانً متوافقة مع 

ٌٌرها، وخالل العامٌن المنصرمٌن انتقلت عدة جهات المواصفات الحدٌثة بكل تقنٌاتها وأعلى معا

إلى مقارها الجدٌدة بشكل تدرٌجً ، لتكتمل هذا العام المرحلة الثانٌة للمقر الذي نفذته وزارة المالٌة 

جهة تمثل  24وأشرفت علٌه إمارة منطقة مكة المكرمة، إذ بلػ عدد األجهزة الحكومٌة التً انتقلت 

ألؾ متر ستكون مخصصة  165مر الذي ٌسهم فً توفٌر مساحة قطاعات عسكرٌة ومدنٌة األ

 .للحجاج

%  23وأشار البٌان إلى أن االنتقال الكلً الذي سٌطبق هذا العام سٌسهم فً توفٌر مساحة تقدر بـ 

ألؾ حاج، وستبدأ الجهات  311من مساحة منى، إضافة لرفع الطاقة االستٌعابٌة للمشعر بزٌادة 

مة للموقع لٌستقبل ابتداء من حج هذا العام اإلدارات الحكومٌة التً ال ٌحتاج بتوفٌر الخدمات الالز

  .عملها تواجدا فً مشعر منى لتوفٌر مساحات لالستفادة منها فً زٌادة أعداد الحجاج

وتضمن المشروع خمس مداخل مجهزة بمبان سكنٌة ومكتبٌة، وٌتسع المشروع الواقع على مساحة 

مبنى  13مكتب ووحدة سكنٌة، إضافة لـ  3211آالؾ موظؾ، وٌضم  11ملٌون متر مربع لنحو 

ٌوماً، كما ٌضم  15ألؾ متر مكعب ٌكفً لمدة  36مداخل، باإلضافة لخزان مٌاه سعته  5و

 .مستودعات ومهبط طائرات ومحطة تؽذٌة كهربائٌة
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 أنف زاج نهًذٌُت انًُىسة 375وصىل أكثش يٍ 

 ألف حاج للمدينة المنورة 173/ عام / وصول أكثر من د  0019

حاج وفق اإلحصائية التي  44533بلػ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة حتى يوم أمس األحد 

, 173331قادمين للمدينة المنورة تعدها المؤسسة األهلية لألدالء ليصبح عدد الحجاج الكلي ال

 . (%1بزيادة عن العام الماضي لنفس الفترة بنسبة )

وأوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على العالقات العامة واإلعالم كمال بن أحمد خليفة, أن 

حاجاً قدموا عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة و  164463

 .حاجاً  33454ن طريق محطة الهجرة, فيما ؼادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حاجاً ع 6776

وبينت اإلحصائية أن أكثر الجنسيات المتواجدة بالمدينة المنورة حالًيا هم حجاج اندونيسيا بعدد 

 .حاجاً 344414

 // انتهى //

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 أنف زاج إنى انًذٌُت انًُىسة أيس 46انسعىدٌت.. وصىل 

 

 قناة العربية -دبي 

ألفاً  44كشفت إحصائية جديدة عن بلوغ عدد الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة أمس األحد 

 .حاج 533و

وذكرت اإلحصائية, التي أعلنتها المؤسسة األهلية لألدالّء, أن عدد الحجاج الكلي القادمين للمدينة 

ألف حاج, قدم أؼلبهم عن طريق الجو, فيما ؼادر المدينة المنورة إلى مكة  173وصل اآلن إلى نحو 

 .ألف حاج 33أكثر من 

 .المنورة حالياً هي اإلندونيسيةكما بينت اإلحصائية أن أكثر الجنسيات الموجودة بالمدينة 
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أنف زاج نهًذٌُت انًُىسة 375وصىل أكثش يٍ    

 

 خبنذ انضاٌذي -انًذٌُخ انًُىسح 

انزً  حبج وفك اإلحصبئٍخ 00522ثهغ ػذد انحدبج انمبديٍٍ نهًذٌُخ انًُىسح حزى ٌىو أيس األحذ 

, ثضٌبدح 937271رؼذهب انًؤسسخ األههٍخ نألدالء نٍصجح ػذد انحدبج انكهً انمبديٍٍ نهًذٌُخ انًُىسح 

 . (%9ػٍ انؼبو انًبضً نُفس انفزشح ثُسجخ )

 960067وأوضح كًبل خهٍفخ ػضى يدهس اإلداسح انًششف ػهى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو أٌ 

حبخبً ػٍ  6336ثٍ ػجذانؼضٌض انذونً ثبنًذٌُخ انًُىسح و  حبخبً لذيىا ػٍ طشٌك يطبس األيٍش يحًذ

 .حبخبً  72050طشٌك يحطخ انهدشح, فًٍب غبدس انًذٌُخ انًُىسح إنى يكخ انًكشيخ 

وثٍُذ اإلحصبئٍخ أٌ أكثش اندُسٍبد انًزىاخذح ثبنًذٌُخ انًُىسح حبنًٍب هى حدبج اَذوٍَسٍب ثؼذد 

 .حبخبً 704010
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للمدينة المنورةألف حاج  173وصول أكثر من   

 

 

 انششٌف خبصي -انًُىسح انًذٌُخ

 لبسى يحًذ – رصىٌش

 انًُىسح نهًذٌُخ وصهىا انزٌٍ دبجانح ػذد نألدالء األههٍخ ثبنًؤسسخ اإلحصبء وحذح سصذد

 انًبضً انؼبو ػٍ ثضٌبدح حبخبً ( 937271) ػذدهى وانجبنغ هـ9073/ 99/ 99 االحذ يسبء حزى

 انؼبيخ انؼاللبد ػهى انًششف اإلداسح يدهس ػضى رنك أوضح%( 9) ثُسجخ انفزشح نُفس

 األيٍش يطبس طشٌك ػٍ لذيىا حبخبً ( 960067) أٌ أضبف انزي خهٍفخ أحًذ ثٍ كًبل واإلػالو

 فًٍب انهدشح, يحطخ طشٌك ػٍ حبخبً ( 6336)و انًُىسح ثبنًذٌُخ انذونً ػجذانؼضٌض ثٍ يحًذ

 .حبخبً (  72050) انًكشيخ يكخ انى انًذٌُخ غبدس

 اندهبد خًٍغ ثهب ورضود نألدالء األههٍخ انًؤسسخ رؼذهب انزً انٍىيٍخ اإلحصبئٍخ رفصٍم وخبء

 -: انزبنً انُحى ػهى انكشاو انحدبج ثخذيخ انؼاللخ راد

 :هـ9073/ 99/ 99 االحذ نٍىو انمذوو حشكخ

 2: انجش يحطخ ,9606: انهدشح يشكض , 00630: انًطبس

 00522: انٍىو لذوو يدًىع

 937271: ربسٌخه حزى انمذوو

 :انٍىيٍخ انًغبدسح حشكخ

 9 انجش يحطخ ,97700: انهدشح يشكض ,2: يطبس

 97705: انٍىو يغبدسح يدًىع

 72050: ربسٌخه حزى انًغبدسح

 3: ربسٌخه حزى انىفٍبد

 حبخبً 704010 ػذدهى اَذوٍَسٍب:  يزىاخذح خُسٍخ أكثش

 4حبج( 9004336: )ـ ثبنًذٌُخ انًزجمٍٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

 

ألف حاج للمدينة المنورة 173وصول أكثر من   

 

 الوديٌت الوٌىرة : واس

حاج وفق اإلحصائية التي  44533بلػ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة حتى يوم أمس األحد 
, بزيادة 173331تعدها المؤسسة األهلية لألدالء ليصبح عدد الحجاج الكلي القادمين للمدينة المنورة 

 . (%1عن العام الماضي لنفس الفترة بنسبة )

لعالقات العامة واإلعالم كمال بن أحمد خليفة, أن وأوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على ا
 6776حاجاً قدموا عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة و  164463

 .حاجاً  33454حاجاً عن طريق محطة الهجرة, فيما ؼادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 

جدة بالمدينة المنورة حالًيا هم حجاج اندونيسيا بعدد وبينت اإلحصائية أن أكثر الجنسيات المتوا
 .حاجاً 344414
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 أنف حبج إنى انًذٌُخ انًُىسح 937وصىل 
حبج وفك إحصبء  004522ثهغ ػذد انحدبج انمبديٍٍ إنى انًذٌُخ انًُىسح أيس 

أنفبً,  937انًؤسسخ األههٍخ, نٍصجح ػذد انحدبج انكهً انمبديٍٍ إنى انًذٌُخ انًُىسح 

 ح َسجزهب واحذ فً انًئخ نهفزشح َفسهب ػٍ انؼبو انًبض4ًثضٌبد

وأوضح ػضى يدهس اإلداسح فً انًؤسسخ األههٍخ كًبل خهٍفخ, فً ثٍبٌ صحبفً 

حبخبً لذيىا يٍ طشٌك يطبس األيٍش يحًذ ثٍ ػجذانؼضٌض انذونً  9604067أيس, أٌ 

س انًذٌُخ حبخبً يٍ طشٌك يحطخ انهدشح, فًٍب غبد 64336فً انًذٌُخ انًُىسح, و

 حبخب4ً 724050انًُىسح إنى يكخ انًكشيخ 

وثحست اإلحصبء, فئٌ أكثش اندُسٍبد انًىخىدح فً انًذٌُخ انًُىسح حبنٍبً هى حدبج 

 حبخب4ً 704010إَذوٍَسٍب ثؼذد 
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 أنف زاج نهًذٌُت انًُىسة 375وصىل أكثش يٍ 
 انًذٌُت انًُىسة -عبذانشزٍى انسذادي 

 38/80/4838انثالثاء 

 

سصذث وزذة اإلزصاء بانًؤسست األههٍت نألدالء عذد انسداج انزٌٍ وصهىا نهًذٌُت انًُىسة زتى يساء أيس األول 

  (%3( زاخا بزٌادة عٍ انعاو انًاضً نُفس انفتشة بُسبت )375851وانبانغ عذدهى )

أوضر رنك عضى يدهس اإلداسة انًششف عهى انعالقاث انعايت واإلعالو كًال بٍ أزًذ خهٍفت انزي أضاف أٌ 

( زاخا عٍ 0778( زاخا قذيىا عٍ طشٌق يطاس األيٍش يسًذ بٍ عبذانعزٌز انذونً بانًذٌُت انًُىسة و)386485)

وخاء تفصٍم اإلزصائٍت انٍىيٍت انتً  ( زاخا58476طشٌق يسطت انهدشة، فًٍا غادس انًذٌُت إنى يكت انًكشيت )

 .تعذها انًؤسست األههٍت نألدالء وتزود بها خًٍع اندهاث راث انعالقت بخذيت انسداج انكشاو عهى انُسى انتانً

يدًىع قذوو أيس  8، يسطت انبش: 3848يشكز انهدشة:  44076انًطاس:  -زشكت انقذوو نٍىو أيس األول 

 3يسطت انبش  35546يشكز انهدشة  8زشكت انًغادسة انٍىيٍت يطاس  375851انقذوو زتى تاسٌخه:  46788

وفٍاث أكثش خُسٍت يتىاخذة  7انىفٍاث زتى تاسٌخه  58476انًغادسة زتى تاسٌخه:  35547يدًىع يغادسة أيس 

 .( زاخا3644770زاخا انًتبقٍٍ بانًذٌُت )564616فً انًذٌُت هً إَذوٍَسٍا عذدهى 
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 نقاءاث يكثفت نششذ خطظ وبشايح انتفىٌح وآنٍاث انتُفٍز خالل انسح

 اج نهًذٌُت انًُىسةأنف ز 375وصىل أكثش يٍ 
 

 
 

 

 :قصاص يشواٌ - انًُىسة نًذٌُتا

أصذسد انًؤسسخ األههٍخ نألدالء اإلحصبئٍخ انٍىيٍخ ػٍ انحدبج , حٍث ثهغ ػذد 

حبخبً ثضٌبدح ػٍ انؼبو انًبضً نُفس انفزشح  937271انمبديٍٍ يُهى نهًذٌُخ انًُىسح 

 . (%9خ )ثُسج

ولبل ػضى يدهس اإلداسح انًششف ػهى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو كًبل خهٍفخ , أٌ 

حبخبً لذيىا ػٍ طشٌك يطبس األيٍش يحًذ ثٍ ػجذانؼضٌض انذونً , و  960067

حبخبً ػٍ طشٌك يحطخ انهدشح , فًٍب غبدس انًذٌُخ انًُىسح إنى يكخ انًكشيخ  6336

ٍخ أٌ أكثش اندُسٍبد انًزىاخذح حبنًٍب هى حدبج حبخبً 4 كًب ثٍُذ اإلحصبئ 72050

 .حبخبً 704010أَذوٍَسٍب ثؼذد 
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زافهت نُقم ضٍىف انشزًٍ فً انًذٌُت انًُىسة 5888تىخٍه أكثش يٍ   
 

 
 

 :األزًذي عهً - انًُىسة نًذٌُتا

اٌ خبشمدً, أوضح َبئت يذٌش ػبو يكزت إسشبد انحبفالد انُبلهخ نهحدبج ثبنًذٌُخ انًُىسح يشو

حبج, ثهذف إٌصبنهى إنى يمبس  974620حبفهخ رُمم  7923ػٍ لٍبو انًكزت ثزىخٍه وإسشبد 

 . وحذارهى انسكٍُخ انًخصصخ نهى فً انًُطمخ انًشكضٌخ وانذوس انسكٍُخ

وأشبس خبشمدً إنى أٌ هزا انؼًم ثبكىسح أػًبل انًكزت يُز اَطالق أػًبل يىسى انحح فً األول 

 . ح اندبسييٍ شهش ري انمؼذ

كًب شذد ػهى رصبػذ ورٍشح انؼًم ثًكزت يحطزً يطبس األيٍش يحًذ ثٍ ػجذانؼضٌض, وطشٌك 

انهدشح, ثذػى يٍ يذٌش ػبو يكزت إسشبد انحبفالد انُبلهخ نهحدبج ػجذهللا سُذي, ثغشض رؼضٌض 

مٍخ خًٍغ األَشطخ انزً ٌمذيهب يكزت انًذٌُخ انًُىسح نضٍىف انشحًٍ رحذ يظهخ انهٍئخ انزُسٍ

 . نًؤسسبد أسثبة انطىائف ثئششاف فشع وصاسح انحح ثبنًُطمخ

وأضبف اسزُفش انًكزت طبلبره انجششٌخ نزُفٍز خطزه انزشغٍهٍخ ورحمٍك انًسزىٌبد انًزًٍضح يٍ 

 .انخذيبد

ورمذٌى أفضم انخذيبد فً اٌصبل انحبفالد انًمهخ نهحدبج, واٌصبنهب نهذوس انسكٍُخ وانفُبدق 

ثكم ٌسش وسهىنخ وطًأٍَُخ, ورسخٍش انطبلبد انجششٌخ واإليكبٍَبد انزمٍُخ ثأسشع ولذ يًكٍ و 

 .نخذيخ ضٍىف انشحًٍ
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ألف حاج للمدينة المنورة 173وصول   
 

 ترحيب بالحجيج في المدينة المنورة

 المنورة المدينة ـ واس

حاج وفق اإلحصائية  44533بلػ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة حتى يوم أمس األول 
التي تعدها المؤسسة األهلية لألدالء, ليصبح عدد الحجاج الكلي القادمين للمدينة المنورة 

 .(%1, بزيادة عن العام الماضي لنفس الفترة بنسبة )173331

وأوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على العالقات العامة واإلعالم كمال بن أحمد خليفة, أن 
حاجاً قدموا عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة  164463

 33454حاجاً عن طريق محطة الهجرة, فيما ؼادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة  6776و
 .حاجاً 

اإلحصائية أن أكثر الجنسيات المتواجدة بالمدينة المنورة حالًيا هم حجاج اندونيسيا بعدد  وبينت
 .حاجاً 344414
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 وصول 371 ألف حاج للمدينة المنورة
 

 

 
  AM 1:44 16-08-2016     الوطن المنورة: المدينة

حاج وفق اإلحصائيت الخي  00522بلغ عدد الحجاج القادهيي للوديٌت الوٌىرة حخى أول هي أهش 

 ي القادهيي للوديٌت الوٌىرةحعدها الوؤصضت األهليت لألدالء ليصبح عدد الحجاج الكل

 .%1حاجا، بزيادة عي العام الواضي لٌفش الفخرة بٌضبت  99ألفا و 173

وأوضح عضى هجلش اإلدارة الوشرف على العالقاث العاهت واإلعالم كوال بي أحود خليفت، أى 

 8776حاجا قدهىا عي طريق هطار األهير هحود بي عبدالعزيز الدولي بالوديٌت الوٌىرة، و 160069

 .حاجا 92050حاجا عي طريق هحطت الهجرة، فيوا غادر الوديٌت الوٌىرة إلى هكت الوكرهت 

وبيٌج اإلحصائيت أى أكثر الجٌضياث الوخىاجدة بالوديٌت الوٌىرة حاليا هن حجاج إًدوًيضيا بعدد 

 .حاجا 90090
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 وفك اإلحصبئٍخ انزً رؼّذهب انًؤسسخ األههٍخ نألدالء

 أنف حبج نهًذٌُخ انًُىسح 937وصىل أكثش يٍ 

 

 

حبخبً وفك اإلحصبئٍخ انزً  00522ثهغ ػذد انحدبج انمبديٍٍ نهًذٌُخ انًُىسح حزى ٌىو أيس األحذ  

ثضٌبدح  937271رؼّذهب انًؤسسخ األههٍخ نألدالء؛ نٍصجح ػذد انحدبج انكهً انمبديٍٍ نهًذٌُخ انًُىسح 

 .(%9ػٍ انؼبو انًبضً نُفس انفزشح ثُسجخ )

ح انًششف ػهى انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو كًبل ثٍ أحًذ خهٍفخ, أٌ وأوضح ػضى يدهس اإلداس

 6336حبخبً لذيىا ػٍ طشٌك يطبس األيٍش يحًذ ثٍ ػجذانؼضٌض انذونً ثبنًذٌُخ انًُىسح و 960067

 .حبخبً  72050حبخبً ػٍ طشٌك يحطخ انهدشح, فًٍب غبدس انًذٌُخ انًُىسح إنى يكخ انًكشيخ 

ندُسٍبد انًىخىدح ثبنًذٌُخ انًُىسح حبنٍبً هى حدبج إَذوٍَسٍب ثؼذد وثٍُّذ اإلحصبئٍخ أٌ أكثش ا

 .حبخبً  704010
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 ةالف حاج للمدينة المنور 173وصول أكثر من 

 

دالء عذد انسداج انزٌٍ وصهىا نهًذٌُت انًُىسة زتى سصذث وزذة اإلزصاء بانًؤسست األههٍت نأل

( زاخاً بزٌادة عٍ انعاو انًاضً نُفس 375851)  وانبانغ عذدهى  هـ33/33/3657يساء االزذ 

%( أوضر رنك عضى يدهس اإلداسة انًششف عهى انعالقاث انعايت واإلعالو 3بُسبت )  انفتشة

خاً قذيىا عٍ طشٌق يطاس األيٍش يسًذ بٍ ( زا386485كًال بٍ أزًذ خهٍفت انزي أضاف أٌ )

( زاخاً عٍ طشٌق يسطت انهدشة، فًٍا غادس انًذٌُت 0778عبذانعزٌز انذونً بانًذٌُت انًُىسة و)

 .( زاخاً  58476انى يكت انًكشيت )

وخاء تفصٍم اإلزصائٍت انٍىيٍت انتً تعذها انًؤسست األههٍت نألدالء وتزود بها خًٍع اندهاث راث 

  -: بخذيت انسداج انكشاو عهى انُسى انتانًانعالقت 

  :هـ33/33/3657زشكت انقذوو نٍىو االزذ 

 8 ، يسطت انبش:3848 ، يشكز انهدشة: 44076 انًطاس:

 46788 يدًىع قذوو انٍىو:

 375851 انقذوو زتى تاسٌخه:

 :زشكت انًغادسة انٍىيٍت

 3 ، يسطت انبش35546 ، يشكز انهدشة:8 يطاس:

 35547 ٍىو:يدًىع يغادسة ان

 58476 انًغادسة زتى تاسٌخه:

 7انىفٍاث زتى تاسٌخه: 

 زاخاً 564616 عذدهى أكثش خُسٍت يتىاخذة : اَذوٍَسٍا 

 ( زاج3644770انًتبقٍٍ بانًذٌُت ـ: )

 

 


