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سمو ولً العهد ٌلتقً مدٌري وقادة القطاعات العسكرٌة واألمنٌة 
 المشاركة فً أعمال موسم الحج لهذا العام

       

   

 سم وا 2116سبتمبر  14هـ الموافق  1431ذو الحجة  12منى 
التقى صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد نابب ربٌس مجلس 

مساء الٌوم بمقر وزارة الداخلٌة فً  -حفظه هللا  -ج العلٌا الوزراء وزٌر الداخلٌة ربٌس لجنة الح
 1431منى مدٌري وقادة القطاعات العسكرٌة واألمنٌة المشاركة فً أعمال موسم الحج لهذا العام 

 .هـ
وفً مستهل اللقاء ألقى سمو ولً العهد كلمة قال فٌها : أُعدت كلمة حتى ألقٌها فً هذه المناسبة 

، وفً حقٌقة األمر معالً الفرٌق عثمان المحرج ٌهنبنً بنجاح الحج، ولكن أنا ولكن المناسبة أكبر
الذي أهنبكم على كسب رضا هللا تعالى وتنظٌم هذا الحدث المهم بالشكل المطلوب وإرضاء ولً 

 .األمر وإرضاء المواطنٌن
سٌال من  وأضاف سموه :" فً حقٌقة األمر تأخرت عن القدوم إلٌكم هذا المساء بسب أننً تلقٌت

المكالمات .. جمٌعهم معنوٌاتهم عالٌة وفخورون، ألنهم كانوا قلقٌن من األبواق التً كانت تتكلم قبل 
 ".الحج ، ولو حاولوا ، هناك رجال ٌصدونهم

وقال سموه :" خادم الحرمٌن الشرٌفٌن دابما ٌفتخر بلقب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وكان الٌوم سعٌدا 
 ".ل األخٌرة والحمد هلل رب العالمٌنجدا بانتهاء المرحلة قب

 ".وأردف سموه ": لٌست لدي أي كلمة إال أن أقول هنٌبا لكم هذا اإلنجاز، وإحساسنا كلنا بالفخر
ا كان فٌه ظروف إقلٌمٌة  ًٌ وفٌما ٌتعلق بالتحدٌات التً سبقت الحج قال سمو ولً العهد :" دخلنا تحد
صعبة ، التهدٌدات كثٌرة والحمد هلل عملتم بهدوء واحترافٌة، والحمدهلل هذه هً النتابج و هذا شرف 

 ".لنا جمٌعا
سموه:" منذ زمن لم أشاهد تناغًما  وحول التناغم فً العمل بٌن األجهزة المشاركة بحج هذا العام قال

بٌن األجهزة كافة مثل ما شاهدته هذا العام ، واآلن عرف لنا بما الٌدع مجاال للشك أسس النجاح 
 ".وهً التناغم بٌن التنسٌق والعمل الجٌد لنشعر كلنا كجهاز واحد

 .وكان اللقاء قد بدئ بتالوة آٌات من القرآن الكرٌم

ن العام الفرٌق عثمان بن ناصر المحرج كلمة بهذه المناسبة حمد هللا سبحانه ثم ألقى معالً مدٌر األم
وتعالى بعد أن أتم على حجاج بٌته الحرام أداء مناسكهم فً أجواء روحانٌة إٌمانٌة ٌسودها األمن 



 

 
3 

لراحتهم وأمنهم كل اإلمكانات بدعم  والطمأنٌنة فً رعاٌة وعناٌة دولة صالحة وقٌادة راشدة هٌأت
دابمة للحرمٌن الشرٌفٌن كانت التزال محل إشادة وتقدٌر من المسلمٌن الصادقٌن فً إٌمانهم  ورعاٌة

 .المخلصٌن فً عقٌدتهم من أبناء أمة اإلسالم
وقال : بفضل هللا وتوفٌقه تضافرت الجهود وتكاتفت همم الرجال فً تنفٌذ خطط أمن الحج وتوفٌر 

لحرام وفق منظومة تكاملٌة مشرفة وملحوظة من أعلى درجات األمن والحماٌة لحجاج بٌت هللا ا
جمٌع القوات المشاركة من القطاعات األمنٌة والعسكرٌة وتعاون مشهود من جمٌع جهات الدولة 

الحكومٌة والخدمٌة األخرى منذ اللحظات األولى لقدوم الحجاج للمشاعر المقدسة والجمٌع ٌخلصون 
خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده األمٌن  أعمالهم هلل سبحانه وتعالى ممتثلٌن لتوجٌهات

وسمو ولً ولً العهد، وبإشراف ودعم مباشر من سمو ولً العهد، ومتابعة من صاحب السمو 
الملكً األمٌر خالد الفٌصل بن عبدالعزٌز مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة 

ن بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المكرمة، ومن صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلما
  .المنورة

وأضاف :" أهنا سموكم الكرٌم وأهنا نفسً وجمٌع الزمالء رجال األمن من كافة القطاعات 
األمنٌة والعسكرٌة المشاركة فً هذه المهمة بنجاح خطط أمن الحج لهذا العام فً إنجاز نعتز 

 .ء وخدمة ضٌوف الرحمنونفاخر به ٌضاف لسجل الوطن الحافل بالنماء والعطا
ودعا معالً مدٌر األمن العام هللا العلً القدٌر أن ٌحفظ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده 
وسمو ولً ولً العهد وأن ٌجزل لهم األجر والمثوبة على ما ٌقدمونه لخدمة الوطن وأبنابه، وأن 

 .ٌتقبل من الحجاج حجهم وٌعودوا إلى أوطانهم سالمٌن
سبحانه وتعالى أن ٌحفظ هذه البالد المباركة واحة لألمن والرخاء حامٌة لإلسالم  وسأل هللا

 .ومقدساته تحت ظل قابد األمة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن إنه سمٌع مجٌب
إثر ذلك صافح سمو ولً العهد الحضور الذٌن قدموا لسموه التهنبة بعٌد األضحى المبارك ونجاح 

 .ادلهم سموه التهنبة وشكرهم على مشاعرهم النبٌلةأعمال موسم حج هذا العام، حٌث ب
حضر اللقاء صاحب السمو الملكً األمٌر تركً بن محمد بن فهد بن عبدالعزٌز، وصاحب السمو 

بن ناٌف بن عبدالعزٌز، وعدد من أصحاب المعالً وكبار  الملكً األمٌر عبدالعزٌز بن سعود
 .المسؤولٌن فً وزارة الداخلٌة
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 أدالء المدٌنة المنورة تصدر العدد الثالث من مجلة دار الهجرة

 

 

 سم وا 2116سبتمبر  15هـ الموافق  1431ذو الحجة  13المدٌنة المنورة 
أصدرت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة العدد الجدٌد من مجلة دار الهجرة، مستهلة إٌاه 

للمدٌنة المنورة  -حفظه هللا  -ٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود بزٌارة خادم الحرمٌن الشرٌف
وتدشٌنه أٌده هللا لمشارٌع تنموٌة تجاوزت قٌمتها األربعة ملٌارات لاير لخدمة سكان المدٌنة المنورة 

 .وضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم
معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن وتناولت المجلة كذلك فً هذا اإلصدار زٌارة 

طاهر بنتن للمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة لمتابعة سٌر العمل واالطالع على الخطة 
هـ ، كما استعرضت المجلة جملة من جهود مختلف القطاعات الحكومٌة 1431التشغٌلٌة لموسم حج 

صلى هللا علٌه وسلم، باإلضافة إلى ملف خاص  فً خدمة ضٌوف الرحمن زوار مسجد رسول هللا
 .عن اهتمام المملكة العربٌة السعودٌة بعمارة وتوسعة الحرمٌن الشرٌفٌن

الجدٌر بالذكر أن دار الهجرة هً مجلة سنوٌة تصدر عن المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة 
صة لضٌوف الرحمن بالمدٌنة لتوثٌق الخدمات التً تقدمها مختلف القطاعات الحكومٌة والخا

 .نسخة على مختلف القطاعات والفنادق ومكاتب الخدمة المٌدانٌة 11.111المنورة، توزع أكثر من 
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 الرئٌس العام لشؤون الحرمٌن ٌعلن نجاح خطة الرئاسة لحج هذا العام 

 
 

 سم وا 2116سبتمبر  14ه الموافق  1431ذو الحجة  12مكة المكرمة 
أعلن معالً الربٌس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزٌز 

 .هـ1431السدٌس نجاح خطة الرباسة لحج هذا العام 
وأبان معالٌه أنه بفضل هللا ومّنته قد نجحت الرباسة فً تنفٌذ خططها المرسومة والمّتخذة فً جمٌع الخطط 

لموسم حج هذا العام، التً أسهمت بحمد هللا فً أداء ضٌوف الرحمن مناسكهم وشعابرهم بكل  والتدابٌر المعدة
 .ٌسر وسهولة وراحة واطمبنان

وأكد معالٌه أن الرباسة قد وضعت حزمة من التدابٌر واإلجراءات استعداداً لموسم حج هذا العام الستقبال 
الحجاج شعابرهم ومناسكهم، مشٌراً إلى تهٌبة صحن ضٌوف الرحمن وتهٌبة كافة الخدمات واإلمكانات ألداء 

المطاف بكافة طاقاته وأدواره ومبانٌه الستٌعاب أكبر قدر ممكن من الطابفٌن، وقد أسهم ذلك فً نجاح خطة 
الرباسة فً طواف الحجاج طواف اإلفاضة وسعً الحج، واالستفادة من مشروع توسعة الساحات الشمالٌة 

ر التوسعة وجمٌع خدمات المصاطب مما أسهم بحمد هللا فً نجاح التفوٌج داخل الحرم واالستفادة من جمٌع أدوا
المكً الشرٌف وساحاته ، وكان من أولى اهتمامات الرباسة فً خطتها لهذا العام العناٌة بالجوانب التوجٌهٌة 

 .سنة المطهرةواإلرشادٌة والتوعوٌة لٌؤدي ضٌوف الرحمن شعابرهم ومناسكهم وفق ما جاء فً الكتاب وال
وأشار الدكتور السدٌس إلى توفٌر برنامج إرشاد السابلٌن على مدار الساعة واألمر بالمعروف والنهً عن 

المنكر وتوزٌع مالٌٌن الكتب اإلرشادٌة واإلصدارات العلمٌة واألدلة التوعوٌة واإلرشادٌة وكذا توفٌر 
خدمات النظافة وتوفٌر سقٌا زمزم وعربات ذوي  المصاحف فً جوانب المسجد الحرام ، إضافة إلى توفٌر كافة

االحتٌاجات الخاصة فً المسجد الحرام وساحاته ومرافقه وما تم بحمد هللا من العناٌة بمنظومة التكٌٌف والتهوٌة 
 .واإلنارة وتشغٌلها على أكفأ وجه

القٌادة الرشٌدة ـ حفظها هللا وأوضح معالٌه أن ذلك لم ٌكن ٌتحقق لوال فضل هللا ومّنه وكرمه وجوده ثم ما أولته 
  .ـ من فابق الرعاٌة وكرٌم العناٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهما

وشكر الربٌس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منسوبً الرباسة الذٌن كانوا على قدر المسبولٌة 
ا العام وٌأتً فً مقدمتهم، وزارة الملقاة على عواتقهم وجمٌع الجهات التً أسهمت فً نجاح خطة الرباسة لهذ

الداخلٌة ممثلّة فً أمارة منطقة مكة المكرمة واألمن العام والدفاع المدنً ووزارة الحج ووزارة الصحة والهالل 
 .األحمر وأمانة العاصمة المقدسة

عزٌز آل ودعا السدٌس فً ختام تصرٌحه هللا عز وجل أن ٌحفظ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدال
سعود ـ حفظه هللا ـ وٌمد فً عمره على طاعته وٌجزٌه عن اإلسالم والمسلمٌن خٌر وأن ٌسدد عضدٌه 

ونصٌرٌه على طرٌق الخٌر والنصر ولً عهده وولً ولً عهده ـ حفظهم هللا ـ ، وأن ٌبارك فً جهود صاحب 
منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر 

الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ، وأن ٌحفظهم وٌنصر بهم اإلسالم 
والمسلمٌن ، وأن ٌحفظ على الحجاج أمنهم وأمانهم وأن ٌردهم إلى أهلهم سالمٌن غانمٌن فابزٌن باألجر والثواب 

 .برورا وسعٌهم مشكوراوالقبول وأن ٌجعل حجهم م
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 الجوازات تبدأ بتنفٌذ خطتها لمغادرة ضٌوف الرحمن

       

 سم وا 2116سبتمبر  14هـ الموافق  1431ذو الحجة  12منى 

ع بدأت المدٌرٌة العامة للجوازات الٌوم بتنفٌذ خطتها للحج لمرحلة مغادرة ضٌوف الرحمن عبر جمٌ

 .المنافذ ) البرٌة والبحرٌة والجوٌة( بعد أن مّن هللا علٌهم بأداء مناسك الحج

هـ  1431/  11/  1وأوضحت المدٌرٌة العامة للجوازات أن خطتها فً مرحلة القدوم بدأت بتارٌخ 

فً استقبال ضٌوف بٌت هللا الحرام القادمٌن من خارج المملكة ، والتً تكللت وهلل الحمد بالتوفٌق 

 .لنجاح فً جمٌع مراحلهاوا

وأشارت المدٌرٌة العامة للجوازات إلى تسخٌر جمٌع إمكاناتها وطاقاتها اآللٌة والبشرٌة والتقنٌة 

لتنفٌذ هذه المرحلة وتقدٌم جمٌع الخدمات الالزمة إلنهاء إجراءات مغادرة حجاج بٌت هللا الحرام 

 .بكل ٌسر وسهولة

ٌّد بمواعٌد رحالت وأكدت الجوازات على حجاج بٌت هللا الح رام القادمٌن من خارج المملكة إلى التق

مغادرتهم وعدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة والمدّون بتأشٌرة الحج القادمٌن بموجبها حتى ال 

 .ٌعرضوا أنفسهم للعقوبة والمسابلة

البالد بعد انتهاء وبٌنت المدٌرٌة العامة للجوازات أن التعلٌمات ال تجٌز للقادم للحج بأن ٌقٌم فً 

صالحٌة التأشٌرة الممنوحة له، كما ٌحظر علٌه العمل فً جمٌع أنحاء المملكة أو التنقل خارج 

نطاق )مكة المكرمة وجدة والمدٌنة المنورة ( ، مؤكدة على جمٌع وسابل النقل بضرورة االلتزام 

ٌن ) مكة المكرمة وجدة بتعلٌمات الحج وعدم القٌام بنقل الحجاج بٌن مدن المملكة عدا نقلهم ب

والمدٌنة المنورة( وٌكون ذلك أثناء مدة صالحٌة تأشٌراتهم القادمٌن بموجبها، كما ٌحظر إٌواء 

المتأخرٌن منهم عن المغادرة أو تشغٌلهم أو التستر علٌهم أو تقدٌم أٌة وسٌلة مساعدة لهم تؤدي إلى 

 .بقابهم فً البالد بصورة غٌر نظامٌة

مة للجوازات إلى أهمٌة تعاون المواطنٌن والمقٌمٌن والزابرٌن مع الجهات ودعت المدٌرٌة العا

  .األمنٌة والتقٌد باألنظمة والتعلٌمات حتى ال ٌعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة نظاماً 
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رئٌس مجلس إدارة مؤسسة مطوفً أفرٌقٌا غٌر العربٌة ٌهنئ القٌادة 

 الرشٌدة بنجاح حج هذا العام

 

 سم وا 2116سبتمبر  15هـ الموافق  1431ذو الحجة  13مكة المكرمة 

رفع ربٌس مجلس إدارة مؤسسة مطوفً حجاج الدول اإلفرٌقٌة غٌر العربٌة المطوف رامً بن 

العزٌز آل سعود وإلى صالح لبنً، التهنبة إلى خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد 

صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبد العزٌز آل سعود ولً العهد نابب ربٌس مجلس 

الوزراء وزٌر الداخلٌة ربٌس لجنة الحج العلٌا، وصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن سلمان بن 

، وإلى -حفظهم هللا  -الدفاع عبد العزٌز ولً ولً العهد النابب الثانً لربٌس مجلس الوزراء وزٌر 

مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة ربٌس لجنة الحج المركزٌة صاحب 

السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل، على ما تحقق بفضل من هللا من نجاحات باهرة ألعمال حج هذا 

 الحرام من أداء نسكهم هـ والتمٌز الذي صاحب مراحل الحج وتمكٌن ضٌوف بٌت هللا1431العام 

فً سهولة وٌسر وأمن وطمأنٌنة منذ وصول قوافلهم منافذ المملكة وحتى مغادرتهم فً طرٌق 

عودتهم إلى أوطانهم، بعد أن مّن هللا علٌهم بأداء الركن الخامس من أركان اإلسالم فً ظل 

ء هذا الوطن العظٌم التسهٌالت التً وفرت والخدمات التً سخرت لهم والفرص التً أتٌحت ألبنا

لٌؤدوا واجبهم الدٌنً والوطنً تجاه حجاج بٌت هللا الحرام والتشرف بخدمتهم ضٌوف الرحمن 

  .والسهر على راحتهم

وهنأ لبنً، حجاج بٌت هللا الحرام الذٌن مّن هللا علٌهم بأداء نسك حج هذا العام وإتمامهم شعابرهم 

هذه البالد قٌادة وشعباً على تقدٌم كل ما من شأنه  فً راحة وطمأنٌنة، وحمد هللا على ما مكن به

خدمة وراحة الحجٌج الذٌن وفدوا إلى الدٌار المقدسة، سابال هللا العلً القدٌر أن ٌدٌم على بالدنا 

أمنها ورخاءها فً ظل قٌادة راعً مسٌرتها المباركة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

وأن ٌجزل المولى عز وجل لهم وكافة القابمٌن والمشاركٌن فً  - وفقه هللا -عبدالعزٌز آل سعود 

 .خدمة وراحة ضٌوف الرحمن األجر والمثوبة وأن ٌثقل بهذا العمل الجلٌل موازٌن حسناتهم

وأكد ربٌس مجلس إدارة مؤسسة مطوفً حجاج الدول األفرٌقٌة غٌر العربٌة، أن هذا التمٌز وهذا 

حج هذا العام وخروجه بهذا المستوى الذي ٌأمله الجمٌع لم ٌكن له  النجاح المثالً الذي رافق أعمال

أن ٌتحقق لوال فضل هللا أوال ثم دقة وُحسن التنظٌم الذي صاحب الخطط التنفٌذٌة والتشغٌلٌة والتً 

اتسمت بالمثالٌة سواء فً مستوى الخدمات المقدمة أو تضافر جهود القطاعات المعنٌة بشؤون الحج 

من إمكانات وخدمات  -أٌدها هللا  -أدابها وانعكاساً لما وفرته حكومتنا الرشٌدة  والحجاج وتناغم

جلٌلة ساهمت فً تذلٌل كل العقبات من أجل راحة ضٌوف الرحمن والسهر على أمنهم وسالمتهم، 

وحرص هذه البالد المباركة حكومة وشعباً على بذل المزٌد من المشروعات العظٌمة واإلنفاق 

ام من أجل الحج وتسهٌل رحلة الحجٌج، وما المشروعات الضخمة التً نفذت السخً فً كل ع

وتنفذ فً مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة إال دلٌل صادق على هذا البذل السخً والكرٌم 

 .لقاصدي بٌت هللا الحرام من حجاج وعمار
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 الوذٌٌت الوٌىرة تصذر العذد الثالث هي هدلت دار الهدزةأدالء 

 

أصدرت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة العدد الجدٌد من مجلة دار الهجرة, مستهلة إٌاه 

للمدٌنة المنورة  –حفظه هللا  –بزٌارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

ة سكان المدٌنة المنورة وتدشٌنه أٌده هللا لمشارٌع تنموٌة تجاوزت قٌمتها األربعة ملٌارات لاير لخدم

 .وضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم

وتناولت المجلة كذلك فً هذا اإلصدار زٌارة معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن 

طاهر بنتن للمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة لمتابعة سٌر العمل واالطالع على الخطة 

هـ , كما استعرضت المجلة جملة من جهود مختلف القطاعات الحكومٌة 1437ٌلٌة لموسم حج التشغ

فً خدمة ضٌوف الرحمن زوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم, باإلضافة إلى ملف خاص عن 

 .اهتمام المملكة العربٌة السعودٌة بعمارة وتوسعة الحرمٌن الشرٌفٌن

ً مجلة سنوٌة تصدر عن المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الجدٌر بالذكر أن دار الهجرة ه

لتوثٌق الخدمات التً تقدمها مختلف القطاعات الحكومٌة والخاصة لضٌوف الرحمن بالمدٌنة 

 .نسخة على مختلف القطاعات والفنادق ومكاتب الخدمة المٌدانٌة 110111المنورة, توزع أكثر من 
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 ٌدمجلة دار الهجرة فً عدد جد

 

 المنورة المدٌنة - واس

أصدرت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة العدد الجدٌد من مجلة دار الهجرة, مستهلة 
للمدٌنة  -حفظه هللا  -إٌاه بزٌارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

سكان  مشارٌع تنموٌة تجاوزت قٌمتها أربعة ملٌارات لاير لخدمة« أٌده هللا»المنورة وتدشٌنه 
 .«علٌه أفضل الصالة والسالم»المدٌنة المنورة وضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه 

وتناولت المجلة كذلك فً هذا اإلصدار زٌارة معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن 
طاهر بنتن للمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة لمتابعة سٌر العمل واالطالع على الخطة 

هـ, كما استعرضت المجلة جملة من جهود مختلف القطاعات 1437غٌلٌة لموسم حج التش
باإلضافة « صلى هللا علٌه وسلم»الحكومٌة فً خدمة ضٌوف الرحمن زوار مسجد رسول هللا 

 .إلى ملف خاص عن اهتمام المملكة العربٌة السعودٌة بعمارة وتوسعة الحرمٌن الشرٌفٌن

هً مجلة سنوٌة تصدر عن المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة الجدٌر بالذكر أن دار الهجرة 
المنورة لتوثٌق الخدمات التً تقّدمها مختلف القطاعات الحكومٌة والخاصة لضٌوف الرحمن 

نسخة على مختلف القطاعات والفنادق ومكاتب  110111بالمدٌنة المنورة, وتوزع أكثر من 
 .الخدمة المٌدانٌة
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 لقادهت هي هكت إلى الوذٌٌتًقاط لفزس الوزكباث ا 6

 هٌظىهت تعاوًٍت بٍي الحح واألدالء والوزور لزاحت حداج الوىسن الثاًً
 اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح -ػجذاٌشز١ُ اٌسذادٞ 

 61/90/6961اٌدّؼخ 

 

ْ ِغ اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٚثبٌزٕغ١ك ِغ ِشٚس ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ ثذأد ٚصاسح اٌسح ٚاٌؼّشح ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثبٌزؼبٚ

إٌّٛسح أِظ ثزٕف١ز خطخ ِٛعُ اٌسح اٌثبٟٔ ثٛضغ ٔمبط فشص ٌٍّشوجبد اٌمبدِخ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثؼذ أداء اٌسدبج 

زٟ ٠طٍك ٌّٕبعه اٌسح ثأٚي ٔمطخ فشص رغزمجً اٌّشوجبد ٠ٚزُ اٌفشص ِٓ ِشوجبد زدبج اٌجش ػٓ زبفالد اٌسدبج اٌ

 .ػ١ٍٙب زدبج اٌدٛ

 .اٌّذ٠ٕخ زضشد فٟ ٔمطخ فشص طش٠ك اٌٙدشح ٚاٌزمذ ثبٌمبئ١ّٓ ثٙزا اٌؼًّ رسذ زشاسح اٌشّظ»

ٚلبي ِسّذ ِٕزس زٛاط ِٓ ٌدٕخ اٌّزبثؼخ ٚاٌّشالجخ ِٓ اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٚخٛدٔب فٟ ٘زٖ إٌمطخ ٟ٘ ٔمطخ فشص 

ج اٌجش ِٓ زدبج اٌدٛ ٠ٚزُ رس٠ًٛ ِشوجبد زدبج اٌجش إٌٝ ِسطخ زدبج اٌّشوجبد اٌمبدِخ ِٓ ِىخ ٌٍّذ٠ٕخ، ٔفشص زدب

اٌجش ثشبسع اٌدبِؼبد أِب زبفالد زدبج اٌدٛ ٔفغر ٌُٙ اٌطش٠ك ٌز٘بثُٙ ٌّمش عىُٕٙ ثبٌّٕطمخ اٌّشوض٠خ، ٚٔسٓ فٟ 

ّٕٛسح ثؼذ طالح طجبذ ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌثبٌث ػشش ِٓ ٘زا اٌشٙش اٌمذَٚ ضؼ١ف خذا ٚرجذأ رسٚح لذَٚ اٌسبفالد ٌٍّذ٠ٕخ اٌ

 09زبفٍخ ٚوً زبفٍخ ثذاخٍٙب  099اٌؼشبء ِٓ ٘زا ا١ٌَٛ اٌخ١ّظ ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ رظً ػذد اٌسبفالد ا١ٌٍٍخ أوثش ِٓ 

زبج ٠ٚغزّش رذفك اٌسبفالد ززٝ ٠َٛ اٌغجذ اٌّمجً ٚٔؼًّ ػٍٝ ِذاس اٌغبػخ ثزٕبٚة اٌٛسد٠بد ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ 

٠ٛخذْٚ ِؼٕب فٟ ٔمطخ فشص طش٠ك اٌٙدشح ٌٚىٟ رزُ رٕف١ز خطخ اٌفشص لّٕب ٚاٌزٕغ١ك اٌّغجك ِغ ِشٚس اٌّذ٠ٕخ اٌز٠ٓ 

ٔمبط فشص ثذا٠خ ِٓ طش٠ك اٌٙدشح ِشٚسا ثٕمطخ آثبس ػٍٟ ثُ ٔمطخ رمبطغ إشبسح اٌذػ١ثخ ٚٔمطخ رمبطغ شبسع  1ثٛضغ 

ِشوجبد زدبج اٌجش  اإلِبَ اٌجخبسٞ ٚٔمطخ إشبسح اإلِبَ ِغٍُ، ٚػٍٝ اِزذاد شبسع اٌغالَ رٛخذ ٔمطخ فشص ٌّٕغ دخٛي

  .ٌٍّٕطمخ اٌّشوض٠خ ٟٚ٘ إٌمطخ األخ١شح ِٕٙب رزدٗ ع١بساد زدبج اٌجش ٌّٛالف ِسطخ زدبج اٌجش

ٚأوذ اٌشل١ت عبِٟ اٌسشثٟ ِٓ ِشٚس اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٔسٓ فشلخ ِٓ اٌّشٚس ٔغبٔذ اٌضِالء ِٓ ِغؤٌٟٚ ٚصاسح اٌسح 

ٚاٌؼّشح ٚاٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٚػٍّٕب ِشزشن ٚ٘ٛ فشص اٌّشوجبد اٌمبدِخ ِٓ ِىخ اٌّىشِخ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚرٌه 

اٌجش اٌّخظظخ ٌُٙ ِٕٚؼٙب ِٓ اٌذخٛي ٌٍّٕطمخ اٌّشوض٠خ ثٕبء ثزٛخ١ٗ اٌّشوجبد اٌزبثؼخ ٌسدبج اٌجش ٌّٛالف زدبج 

ػٍٝ اٌخطخ اٌّشٚس٠خ اٌزٟ رٕفز خالي ِٛعُ اٌسح اٌثبٟٔ ٚرٌه ثٛضغ زٛاخض ٚلجؼبد ثالعز١ى١خ ٚرمغ١ُ اٌّغبساد ٌىٟ 

شلخ أخشٜ ٔزسىُ فٟ ػ١ٍّخ اٌٛلٛف ٌٍّشوجبد ٠ٚغًٙ ػ١ٍٕب ػ١ٍّخ اٌفشص ٚٔسٓ فشلخ ٔؼًّ ززٝ اٌغبػخ اٌثبٌثخ ٚرأرٟ ف

 .رٛاطً اٌؼًّ ػٍٝ ِذاس اٌغبػخ

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/3_1581.jpg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/3_1581.jpg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/3_1581.jpg
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 ج( الف حاج خالل موسم ما بعد الح551أدالء المدٌنة تباشر استقبال )
 

 
 

مؤسسة األهلٌة لألدالء اداء مهامها بكامل طاقتها من اشرت صباح الٌوم االربعاء كافة قطاعات ال

( مرفق لخدمة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه افضل 56خالل )

الصالة والسالم، وكانت المؤسسة قد اقتصرت عملها خالل تواجد الحجاج بمكة المكرمة على 

الدلٌل كمال بن احمد خلٌفة والذي اكد  اعمال الطواري. اوضح ذلك المتحدث الرسمً لالدالء

( الف حاج ٌتوقع وصولهم للمدٌنة المنورة خالل موسم ما 551جاهزٌة األدالء الستقبال اكثر من )

 11 بعد الحج اعتبارا من مساء الٌوم االربعاء وبٌن ان المؤسسة ومن خالل مرافقها المتمثلة فً 

مراكز  3لجان و  8إدارة، باإلضافة الى  12و مكتباً مسانداً  16مكتباً للخدمة المٌدانٌة و

( الف حاج وبمشٌبة 116استطاعت ان تخدم خالل موسم ما قبل الحج اكثر من ) استقبال،

تستقبل المدٌنة المنورة بدءا من مساء األربعاء طالبع وفود ضٌوف الرحمن المتعجلٌن، الذٌن  هللا

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

والتشرف بالسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى صاحبٌه رضوان هللا علٌهما ، حٌث 

  .ٌتوقع أن ٌصل عشرات اآلالف من حجاج بٌت هللا إلى المدٌنة المنورة ٌومً الخمٌس والجمعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

 ةصدور العدد الثالث من مجلة دار الهجر

 
 

طذس ػذد خذ٠ذ ِٓ ِدٍخ داس اٌٙدشح اٌزٟ رظذس٘ب اٌّؤعغخ اال١ٍ٘خ ٌألدالء ٚاعزًٙ اٌؼذد ثض٠بسح 

 ا٠ذٖ هللا -ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚرذش١ٕٗ  -زفظٗ هللا  -خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض 

ٌخذِخ عىبْ اٌّذ٠ٕخ ٚض١ٛف اٌشزّٓ   ٌّشبس٠غ ر٠ّٕٛخ ردبٚصد ل١ّزٙب االسثؼخ ١ٍِبساد لاير –

 زدبج ث١ذ هللا اٌسشاَ صٚاس ِغدذ ٔج١ٗ ػ١ٍٗ أفضً اٌظالح ٚاٌغالَ

وّب رٕبٚي اٌؼذد االِش اٌٍّىٟ ثزؼ١ٓ ِؼبٌٟ اٌذوزٛس ِسّذ طبٌر ثٓ طب٘ش ثٕزٓ ٚص٠شاً ٌٍسح ٚاٌؼّشح 

ّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٌّزبثؼخ ع١ش اٌؼًّ ٚاالطالع ػٍٝ اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌّٛعُ ٚص٠بسح ِؼب١ٌٗ ٌٍ

 . ٘ـ6301زح 

ٚاعزؼشضذ اٌّدٍخ خٍّخ ِٓ خٙٛد ِخزٍف اٌمطبػبد اٌسى١ِٛخ فٟ خذِخ ض١ٛف اٌشزّٓ صٚاس 

 . ِغدذ ٔج١ٗ ػ١ٍٗ افضً اٌظالح ٚاٌغالَ

ش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ِغزؼشع رٛعؼخ ٚاوزًّ ػمذ اٌؼذد ثٍّف خبص ػٓ ا٘زّبَ اٌٍّّىخ ثؼّبسح اٌس

 . اٌسشَ اٌّىٟ ٚاٌسشَ إٌجٛٞ فٟ اٌؼٙذ اٌغؼٛدٞ

ٚٚاضر ػضٛ ِدٍظ اإلداسح سئ١ظ رسش٠ش اٌّدٍخ اٌذ١ًٌ وّبي ثٓ ازّذ خ١ٍفخ أْ ِدٍخ داس اٌٙدشح  

ٟ٘ ِدٍخ ع٠ٕٛخ رظذس ػٓ اٌّؤعغخ اال١ٍ٘خ ٌالدالء ٌزٛث١ك اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ِخزٍف اٌمطبػبد 

ٚاٌخبطخ ٌض١ٛف اٌشزّٓ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ز١ث ٠زُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ ِىبرت شئْٛ اٌسدبج اٌسى١ِٛخ 

ِٓ ِخزٍف اٌذٚي ثبإلضبفخ ٌزٛص٠غ اوثش ِٓ ػششح آالف ٔغخخ ػٍٝ ِخزٍف اٌمطبػبد ٚاٌفٕبدق 

   . ِٚىبرت اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ

 

 



 

 
13 

 هىظف سعىدي لخذهت ورعاٌت ستت حداج لحح هذا العام

 هلٍىى حاج فً ثالثٍي سٌت هاضٍت 60

 
 

 

 :القوٍشي وعبذالولك الٌاصز سلٍواى - تصىٌز / الهاخزي عبذهللا - هٌى
رّىٕذ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ سػب٠خ اٌسدبج فٟ ِٛعُ زح ٘زا اٌؼبَ، ٚعدٍذ زًدب ٔبخًسب 

 .خب١ًٌب ِٓ أٞ ِشىالد أ١ِٕخ أٚ أِشاع ٚثبئ١خ

٠ٚؼٛد ٘زا إٌدبذ إٌٝ اٌدٙٛد اٌّجزٌٚخ ِٓ وبفخ لطبػبد اٌذٌٚخ ثئششاف ِجبشش ِٓ خبدَ اٌسش١ِٓ 

عّٛ ٌٟٚ اٌؼٙذ طبزت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِسّذ ثٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ِٚٓ 

ٔب٠ف ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ ِٚٓ ِغزشبس خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٚأ١ِش ِىخ اٌّىشِخ عّٛ األ١ِش خبٌذ 

 .اٌف١ظً

 099ٚلذس ػذد اٌز٠ٓ شبسوٛا فٟ اٌسح ِٓ سخبي األِٓ ِٚذ١١ٔٓ ِٚٛظفٟ اٌذٌٚخ ثأوثش ِٓ 

ٚسػب٠خ اٌسد١ح، فٟ اٌّمبثً فئْ ػذد اٌسدبج ٌٙزا  شخض ِٓ اٌدٕغ١ٓ، ػٍّٛا ٚاخزٙذٚا ٌخذِخ

١ٍِْٛ زبج، ٚثزٌه فئْ ِٛظف عؼٛدٞ ػًّ فٟ ِٛعُ اٌسح وبْ ٠مجً  6.0اٌؼبَ ٚطً ٌسٛاٌٟ 

 .٠ٚٙزُ ثمشاثخ عزخ زدبج

عٕخ  ١ٍِ09ْٛ زبج ١ٌظً ػذد اٌسدبج خالي  6.0اٌدذ٠ش روشٖ ثأْ ػذد اٌسدبج ٌٙزا اٌؼبَ ثٕسٛ 

 9، ف١ّب رغؼٝ اٌذٌٚخ ٌٍمضبء ػٍٝ اٌسدبج اٌّخبٌف١ٓ ١ٌظٍٛا ٌٍشلُ ١ٍِْٛ زبج 19ِبض١خ ٔسٛ 

فٟ اٌّبئخ ٌسح ٘زا اٌؼبَ  0فٟ اٌّبئخ، ز١ث ثٍغ ػذد اٌسدبج غ١ش إٌظب١١ِٓ ِٓ داخً اٌٍّّىخ 

 .فٟ اٌّبئخ 19فٟ اٌّبئخ ٚاٌؼبَ اٌزٞ لجٍٗ  0٘ـ، ف١ّب وبْ اٌؼبَ اٌّبضٟ 6301

ٌّبض١خ لذ عدً رجب٠ًٕب ِٓ ز١ث ػذدُ٘، ٠ٚؼذ زح ػبَ ٚوبْ ػذد اٌسدبج فٟ اٌؼمٛد اٌثالثخ ا

٘ـ ألً عٕٛاد اٌسح ٚطً ف١ٙب ػذد اٌسدبج ٌٕسٛ ١ٍِْٛ زبج فمظ، ف١ّب وبْ زح ػبَ 6366

ًِب 6300 ٘ـ األوثش ثؼذد زدبج ردبٚصٚا ثالثخ ِال١٠ٓ زبج، ١ٌىْٛ ػذد اٌسدبج خالي اٌثالث١ٓ ػب

 .اٌغز١ٓ ١ٍِْٛ زبج٘ـ ٚززٝ زح ٘زا اٌؼبَ لذ شبسف 6391ِٓ زح ػبَ 

 
 
 
 
 
 

 


