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 ألف حاج ٌغادرون مٌقات ذو الحلٌفة قاصدٌن بٌت هللا الحرام 77 

 

   
 

 سم وا 2216أغسطس  22فق هـ الموا 1431ذو القعدة  11المدٌنة المنورة 

/ حافلة متوجهٌن إلى  632ألف حاج مٌقات ذو الحلٌفة فً المدٌنة المنورة تقلهم /  21غادر الٌوم 

مكة المكرمة ، وسط منظومة متكاملة من مشاركة الجهات الحكومٌة واألهلٌة المشاركة فً خدمة 

 .ضٌوف الرحمن

بالمدٌنة المنورة المشرف على مركز مغادرة وأوضح عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء 

المٌقات فٌصل بن محمد أمٌن سندي، أن مركز مغادرة المٌقات استقبل الٌوم الحجاج المغادرٌن إلى 

/ موقًعا بالمدٌنة المنورة، حٌث تم إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج مٌدانٌاً  121مكة المكرمة من / 

إلحرام والصالة لعقد نٌة الحج وبدأ التلبٌة، مشًٌرا إلى أن من مواقع سكنهم للتوجه إلى المٌقات ل

المركز ٌعمل على مساعدة الحجاج وتلبٌة احتٌاجاتهم وتساإالتهم عن شعائر الحج وتقدٌم 

 .المساعدات لهم حتى ٌغادرون
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( اعتمد عدة برامج تعنى بتنظٌم العمل داخل القطاع 1وأشار إلى أن قطاع المجلس اإلشرافً رقم )

بط بٌن كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثٌق جمٌع أعماله خالل موسم الحج ، فٌما ٌتم عبر والر

برنامج عمل مركز مغادرة المٌقات خدمة إرشاد الحجاج فً مسجد المٌقات "ذو الحلٌفة" وتنظٌم 

دخولهم إلى المسجد وإرشادهم إلى حافالتهم المخصصة للمغادرة، واإلشراف المباشر على مكاتب 

خدمة المٌدانٌة وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من النواحً اإلدارٌة والمتابعة المٌدانٌة ال

الذي ٌسعى من خاللها لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج زوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .وسلم والتنسٌق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة خالل أعمال موسم الحج

( فٌعنى برفع مستوى األداء من خالل التعاون مع 1ن برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت رقم )وع

مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج 

فً  للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة للسٌارات،

حٌن ٌعنً برنامج عمل مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتقدٌم كافة الخدمات لضٌوف الرحمن وإنهاء جمٌع 

 .إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 الشٌخ السدٌس ٌتفقد أعمال رئاسة المسجد النبوي بالمدٌنة

 
 

 سم وا 2216أغسطس  22هـ الموافق  1431ذو القعدة  11المدٌنة المنورة 

سجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن تفقد معالً الرئٌس العام لشإون المسجد الحرام والم

عبدالعزٌز السدٌس، أمس أعمال وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي ووقوف على الخدمات 

التً تقدمها إدارة شإون الزٌارة التابعة للوكالة فً مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً 

 .بالمدٌنة المنورة للحجاج

اٌا والحقائب التً تقدمها الوكالة لضٌوف الرحمن، وتحتوي على بطاقات وشارك فً تقدٌم الهد

ترحٌبٌة بلغات مختلفة وبعض النشرات والكتٌبات الخاصة بآداب زٌارة المسجد النبوي بعدة لغات 

ومعلومات عن توسعات المسجد النبوي والخرائط اإلرشادٌة لموقع تقدٌم الخدمات، باإلضافة لوجبة 

 .خفٌفة

ٌس العام لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرص حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وأكد الرئ

على  -حفظهم هللا  -الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً العهد 

تقدٌم كل ما من شؤنه خدمة ضٌوف الرحمن، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكً األمٌر 

لمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ودعمه المستمر ألعمال وكالة الرئاسة فٌصل بن س

 .العامة لشإون المسجد النبوي لتحقٌق الراحة والطمؤنٌنة لٌإدوا عبادتهم بطمؤنٌنة وخشوع

شملت الجولة التفقدٌة زٌارة الجناح الخاص لفرع وزارة الحج بمنطقة المدٌنة المنورة بمطار األمٌر 

 .حمد بن عبدالعزٌز الدولً، منوها بالجهود التً ٌبذلونها فً استقبال حجاج بٌت هللا الحرامم

 

 

 

 



 

 
5 

ألف من العاملٌن .. لتنفٌذ خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد 15كثر من ا

 الحرام والمسجد النبوي لحج هذا العام
 

 

 سم وا 2216أغسطس  22هـ الموافق  1431ذو القعدة  11مكة المكرمة 

ألف من القوى العاملة 15شإون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من جندت الرئاسة العامة ل

من الرسمٌٌن والموسمٌٌن والعمالة المكلفة بالنظافة والصٌانة والتشغٌل لتنفٌذ خطتها لحج هذا العام 

 .فً الحرمٌن الشرٌفٌن على مدار الساعة

الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن وأوضح معالً الرئٌس العام لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي 

عبدالعزٌز السدٌس، فً تصرٌح صحفً أن الخطة تهدف إلى تحقٌق عدد من األهداف منها، إبراز 

الصورة العالمٌة المشرقة للحرمٌن الشرٌفٌن، وإظهار قٌم اإلسالم الحقٌقٌة ونشر تعالٌمه، وتفعٌل 

رعاها  -شادٌة، وإبراز جهود المملكة أدوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشرٌف العلمٌة واإلر

فٌما تقدمه من خدمات رائدة وجهود عظٌمة فً الحرمٌن الشرٌفٌن واالرتقاء بؤداء الرئاسة  -هللا 

، -وفقهم هللا  -وتطوٌر منظومة أعمالها لتإدي دورها المإمل منها بما ٌحقق تطلعات والة األمر 

فً إبراز رسالة الحرمٌن الشرٌفٌن، وتنسٌق دور وتسخٌر وسائل اإلعالم وسبل االتصال والتقنٌة 

 .المجتمع التطوعً فً المدٌنتٌن المقدستٌن

محاور وهً المحور التوجٌهً واإلرشادي والتعلٌمً  5وأفاد معالً الرئٌس العام أن الخطة تشمل 

عدد ومن أبرز ما ٌعنى به هذا المحور اإلرشاد فً الحرمٌن الشرٌفٌن من خالل التهٌئة والترتٌب ل

من العلماء والمدرسٌن إللقاء الدورات العلمٌة المكثفة والدروس الٌومٌة واألسبوعٌة فً مختلف 

العلوم الشرعٌة واللغوٌة والتارٌخٌة والقٌام بالجوانب اإلرشادٌة والتوجٌهٌة لقاصدي الحرمٌن 

صلى هللا علٌه  -الشرٌفٌن ألداء عباداتهم على الوجه الشرعً، وتنظٌم وتسهٌل السالم على الرسول 

واإلسهام فً التوجٌه والنصح واإلرشاد لقاصدي الحرمٌن  -رضً هللا عنهما  -وصاحبٌه  -وسلم 

الشرٌفٌن، وتوفٌر هواتف اإلفتاء المخصصة إلجابة السائلٌن عن أسئلتهم واستفساراتهم بواسطة 

مة خطبة عدد من أصحاب الفضٌلة العلماء وترجمة خطب الحرمٌن الشرٌفٌن بعدة لغات وترج

الجمعة بلغة اإلشارة وتهٌئة وتوفٌر األعداد المناسبة من نسخ المصحف الشرٌف من طباعة مجمع 

وترجمات معانً القرآن الكرٌم والمساهمة والتنسٌق مع أمن المسجد الحرام  -رحمه هللا  -الملك فهد 
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طمؤنٌنة للحجاج والقوات الخاصة ألمن المسجد النبوي فً فتح الممرات وتوفٌر سبل الراحة وال

والزوار لتؤدٌة نسكهم بكل ٌسر وسهولة والتوجٌه والنصح واإلرشاد لقاصدات الحرمٌن بما ٌحقق 

االبتعاد عن مخالطة الرجال وتؤدٌة المناسك بكل سهولة وٌسر فً المواقع المخصصة لهن، وتوعٌة 

لكتٌبات النافعة ، وتنظٌم الزائرات من خالل التوجٌـه المباشر وتوزٌع الكتب والنشرات التوجٌهٌة وا

 .دخول النساء إلى الروضة والصالة فٌها وإعداد التجهٌزات الالزمة للزٌارة

وأشار إلى أنه ٌقوم على تنفٌذ المحور إدارات التوجٌه واإلرشاد، وهٌئة المسجد الحرام وهٌئة 

التطوٌف، المسجد النبوي، وإدارة شإون األئمة والمإذنٌن وإدارة المصاحف والكتب، وإدارة 

وإدارة األئمة والمإذنٌن، وإدارة الترجمة ، وإدارة التوجٌه النسائً، كما ٌعنى المحور الخدمً 

باإلشراف التام على نظافة الحرمٌن الشرٌفٌن وساحاتهما والمرافق التابعة لهما مع تؤمٌن السجاد 

د الحرام خالل موسم المناسب والفرش والعناٌة بنظافته وترتٌبه للمسجد النبوي ورفعه من المسج

الحج وإعادته بعد انتهاء الموسم تسهٌال لحركة ضٌوف الرحمن خالل أدائهم للمناسك، وتؤمٌن 

عربات متعددة األنواع لخدمة ذوي االحتٌاجات الخاصة وتقدٌمها لهم مجاناً ، وتوفٌر مٌاه زمزم 

ظٌم دخول وخروج المصلٌن المباركة وتقدٌمه مبرداً وغٌر مبرد بالحرمٌن الشرٌفٌن وساحاتهما وتن

 .من وإلى الحرمٌن الشرٌفٌن وغٌرها من المهام المناطة بهذا المحور

وأفاد أنه ٌعمل على تنفٌذ هذا المحور إدارات األبواب والنظافة والفرش، وسقٌا زمزم، والعربات، 

مسجد والساحات، واألمن والسالمة والحشود، وعن المحور الفنً فٌعنى بدراسة احتٌاج مبانً ال

الحرام والمسجد النبوي ومرافقهما من صٌانة وتشغٌل لألعمال الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة واإللكترونٌة 

لتبقى محتفظة بشكلها المعماري واإلشراف على تنفٌذ األعمال ومتابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة 

المشرفة وتغطٌة  المشرفة والعناٌة بثوب الكعبة المشرفة، ورفع الجزء السفلً من كسوة الكعبة

الجزء المرفوع بإزار من القماش القطنً األبٌض بعرض مترٌن تقرٌباً من الجهات األربع، والعمل 

 .على توظٌف تقنٌة المعلومات فً خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهما

وعن المحور اإلعالمً والثقافً والتوعوي بٌن الدكتور السدٌس أنه ٌعمل على إبراز الرسالة 

مٌة والثقافٌة للحرمٌن الشرٌفٌن بما ٌمكنن ضٌوف الرحمن من االطالع على الجهود التً اإلعال

فً خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهما وإطالع الرأي العام على  -أٌدها هللا  -تبذلها المملكة 

المنجزات التً تحققت فً هذا المجال من خالل مشاركة وسائل اإلعالم المختلفة لتغطٌة فعالٌات 

الرئاسة والمشاركة فٌها، ولتعزٌز الجانب التوعوي تم تزوٌد الساحات بعدد من اللوحات اإللكترونٌة 

 .وغٌر اإللكترونٌة للتوعٌة واإلرشاد موزعة على مداخل الساحات والمشاٌات الرئٌسٌة

ءات فٌما ٌختص المحور الرقابً بمراقبة سٌر العمل والتؤكد من مطابقته لألنظمة واللوائح واإلجرا

المعتمدة بصورة شاملة واستقبال البالغات وتمرٌرها للجهات ذات العالقة ورصد المالحظات 

وعالجها فوراً أو متابعة تطبٌق الخطة المعتمدة وقٌاس مدى رضا المستفٌدٌن من الخدمات المقدمة 

القٌاس وتقوٌم األداء وغٌرها، وٌنفذ هذا المحور من قبل إدارات المتابعة والعملٌات والجودة و

 .وتقوٌم األداء

وأبان الرئٌس العام لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سٌتم تسلٌم كسوة الكعبة لكبٌر سدنة 

فة القائمة بكسوة جدٌدة  بٌت هللا الحرام غرة شهر ذي الحجة تمهًٌدا إلبدال كسوة الكعبة المشرن

 .لحجةاعتباًرا من الٌوم الثامن حتى الٌوم التاسع من شهر ذي ا

وقال : إن من أبرز المشروعات المنفذة فً المسجد الحرام التً سٌتم االستفادة منها خالل موسم 
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الحج إن شاء هللا التوسعة السعودٌة الثالثة حٌث ستتم االستفادة من كامل الدور األرضً واألول 

االستفادة من  % مع 122والدور األول مٌزانٌن األول مع الساللم الكهربائٌة والمصاعد وبنسبة 

جسر الساحة الشرقٌة الموازي لسور قصر الصفا ٌبدأ من الجهة الشرقٌة ساحة النقل الجماعً 

والذي ٌتصل بمسعى الدور األول من جهة الصفا ومن الجهة الجنوبٌة الدور األول أعلى باب حنٌن 

تكٌٌف الدور األول فً  وبسلم أجٌاد الكهربائً وبجسر أجٌاد بالساحة الجنوبٌة، كما تتم االستفادة من

 .التوسعة السعودٌة األولى من سلم الصفا إلى منتصف توسعة الملك فهد

كما سٌتم تكٌٌف القبو للمرحلة الثانٌة بالتوسعة السعودٌة األولى ابتداًء من قبو باب الملك عبدالعزٌز 

ً التوسعة إلى منتصف المنطقة الواقعة أمام قبو توسعة الملك فهد، وتكٌٌف الدور األرضً ف

السعودٌة األولى من سلم الصفا إلى منتصف التوسعة الملك فهد، واالستفادة من جسر الراقوبة 

المإدي إلى المسعى )المروة ( الدور الثانً من وإلى الساحات، وتكٌٌف المرحلة األولى من 

ٌاد، و مشروع المطاف للدور األرضً والدور األول ودور القبو، وتظلٌل مسار العربات بجسر أج

مظلة بساحات المسجد  252مروحة تلطٌف هواء فً المسجد الحرام وساحاته، و  622تجهٌز عدد 

وحدة من وحدات دورات المٌاه  220222النبوي، وفٌما ٌتعلق بدورات المٌاه فقد تم تجهٌز أكثر من 

من  مٌضؤة موزعة فً ساحات المسجد الحرام وساحات المسجد النبوي، وغٌرها 60222وأكثر من 

 .الخدمات التً ٌحتاجها كل حاج وزائر للحرمٌن الشرٌفٌن

وأبان الشٌخ السدٌس أن الرئاسة ستنفذ خالل موسم حج هذا العام النسخة الرابعة من حملتها "خدمة 

الحاج والزائر وسام شرف لنا "برعاٌة صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم 

ة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطق

عبدالعزٌز أمٌر المدٌنة المنورة التً تشمل عدًدا من البرامج واألنشطة التً تهدف فً مجملها إلى 

، -حفظهم هللا  -إبراز أوجه العناٌة والرعاٌة بضٌوف الرحمن انطالقا من توجٌهات والة األمر 

 .جها الثقافً حول تعزٌز الوسطٌة واالعتدالوتدشٌن الرئاسة لبرنام

ولفت إلى أن الرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل فً إطار منظومة 

متكاملة مع عدٍد من الجهات الحكومٌة والخاصة لتنفٌذ خطتها المتعلقة باستقبال الحجاج، كما ٌتم 

أمن المسجد النبوي الشرٌف لمنع الجلوس فً التعاون مع قوة أمن الحرم المكً الشرٌف وقوة 

الممرات والمحافظة على انسٌابٌة الدخول والخروج والمحافظة على األمن وغٌرها من اإلدارات 

 .والمإسسات التً تعمل على خدمة ضٌوف بٌت هللا الحرام

توجٌه وأضاف معالٌه أنه قد تم توافُّر عدد من الخدمات المهمة من عناصر الخطة منها خدمة ال

واإلرشاد التً تعنى بتوعٌة الزوار بؤمور دٌنهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه 

الصحٌح وتنظٌم دخول النساء إلى الروضة الشرٌفة والصالة فٌها، بواقع ثالث مرات فً الٌوم 

 .واللٌلة
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حاجات الخاصة، كما قامت اإلدارات المختصة بتوفٌر الخدمات، كماء زمزم، وعربات لذوي ال

م، وتهٌئة الفرش  وتهٌئة مداخل مخصصة لتلك العربات، وبترجمة الخطب إلى لغة اإلشارة للصُّ

وعربات القولف الخاصة بنقل كبار السن من ضٌوف الرحمن وتنظٌم دخول وخروج المصلٌن، 

دي والقضاء على المخالفات، وتهٌئة الساحات للصالة والعناٌة بنظافتها، وكل ما ٌساعد قاص

 .الحرمٌن الشرٌفٌن على أداء نسكهم بكل ٌسر وسهولة

واستطرد معالٌه بما تم من الخدمات الفنٌة واإلدارات المختصة بتشغٌل وصٌانة جمٌع األجهزة 

واألنظمة الفنٌة من اإلنارة، والتكٌٌف، والتهوٌة، وأنظمة الصوت والتحكم والكامٌرات، وأجهزة 

مبانً، واستعداد المكتبات فً الحرمٌن الشرٌفٌن للباحثٌن وطالب االتصال والساللم الكهربائٌة، وال

العلم من قاصدي الحرمٌن الشرٌفٌن ، مبٌنا أنه قد تم إعداد موقع صالة اإلمام فً الدور األرضً 

، كما كان مدخل الجنائز من جهة الساحة -علٌه السالم  -من المرحلة األولى والمقابل لمقام إبراهٌم 

ل منحدر خاص بالجنائز مروراً بؤبواب السالم لقبو المسعى وصوالً إلى الموقع الشرقٌة من خال

المخصص ألداء الصالة على الجنازة، إلى جانب تهٌئة المكبرٌة المإقتة الواقعة ما بٌن المرحلة 

األولى من مشروع المطاف والمسعى األرضً األقرب للصفا بجمـــٌع األجهزة واألنظمة الصوتٌة 

 -ن وغرفة التحكم مع استمرار تشغٌل أدوار المسعى وأدوار مبنى توسعة الملك فهد لغرفة األذا

وأدوار المرحلة األولى من مشروع توسعة المطاف، واالستفادة بشكل كبٌر من المنجز  -رحمه هللا 

من مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز لتوسعة الساحات الشمالٌة مع االستمرار فً تنفٌذ اإلنجاز 

هائً للمشروع، حٌث استكملت جمٌع خطوط التغذٌة الكهربائٌة التبادلٌة للنظام الصوتً األساسً الن

 .واالحتٌاطً

وأضاف قائال : تؤتً منظومة الخدمات المقدمة انطالًقا من توجٌهات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك 

 -حفظهم هللا  -سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً عهده األمٌن وسمو ولً ولً العهد 

وبإشراٍف مباشٍر ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم 

الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة وصاحب السمو الملكً 

 .األمٌر فٌصل بن سلمان أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج
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ن االسالمٌة والدعوة واالرشاد ٌطلق خطة الوزارة اإلعالمٌة وزٌر الشؤو
 لتوعٌة الحجاج لهذا العام

 

 سم وا 2216طس أغس 22هـ الموافق  1431ذو القعدة  11جدة 

أطلق وزٌر الشإون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد الشٌخ صالح بن عبدالعزٌز بن محمد آل الشٌخ ، 

هجرٌة ، وتضمنت الخطة توزٌع 1431خطة الوزارة اإلعالمٌة لتوعٌة الحجاج للموسم الحالً 

المعتمدة المالٌٌن من المطبوعات االرشادٌة والكتب واألشرطة واألفالم والوسائط الدعوٌة 

وإدراجها فً الخطة التنفٌذٌة الشاملة عبر لجان الوزارة المتخصصة وفق معاٌٌر مبنٌة على الجودة 

لغة عالمٌة ، باإلضافة للبرنامج اإلعالمً  32والنوعٌة والكمٌة واللغات المطلوبة التً تجاوزت 

القنوات الفضائٌة  الكبٌر الذي بدء تنفٌذه منذ شهر رمضان المنصرم بالتنسٌق مع عدد كبٌر من

واالذاعٌة ، وعبر الوسائل التقنٌة ، واألقراص المدمجة " بعدما نجحت الوزارة فً تطوٌعها 

  ".واستخدامها لتوعٌة الحجاج والمعتمرٌن عبر وسائل اإلعالم المختلفة

وأكد آل الشٌخ أن وزارة الشإون اإلسالمٌة تركز فً جمٌع أعمال توعٌة الحجاج على إٌصال 

مة المختصرة المفٌدة الواضحة من خالل جمٌع الوسائل المتاحة ، وفً مقدمتها وسائل المعلو

اإلعالم وخاصة خالل السنوات الماضٌة األخٌرة ، فتعاملت مع هذه الوسٌلة باحترافٌة متناهٌة 

وكلفت مجموعة من المتخصصٌن فً هذا المجال وحرصت على االبتكار واالبداع والتجدٌد 

على تقٌٌم تجربتها والتعدٌل المتواصل والتنوٌع والتنسٌق والتدرٌب وتوفٌر المستمر ، وركزت 

واستخدام الجدٌد من البرامج الفنٌة والتقنٌة الداعمة لتحقٌق رإٌتنا المتمثلة فً اٌصال المعلومات 

عبر الوسائل العصرٌة واللغات المختلفة وتطبٌقه كهدف رئٌسً فً جمٌع برامجنا المعتمدة لتوعٌة 

 .الرحمنضٌوف 

وأضاف "نحن فً الوزارة نطبق مفهوم العمل بروح الفرٌق الواحد ونبحث عن أقصر الطرق 

لصناعة االعالم الهادف لنشر المعلومات المبسطة والسرٌعة والواضحة والمفهومة والسهلة 

والمختصرة والموثقة لشرح أركان االسالم وخاصة الركن الخامس الموضح ألحكام الفرٌضة ، 

ٌق ذلك من خالل تعزٌز القدرات وتطوٌر البرامج ، وتحسٌن الٌة العمل وتنوٌع وسائل وٌتم تحق

التدرٌب للتعامل مع الكامٌرا والمذٌاع ، وتطوٌر وسائل انتاج البرامج وطرق دمج المإثرات 

 .والمحسنات والتصامٌم إلنتاج الرسالة االكثر جودة ووضوحاً وجماالً 

لعام تنطلق من خالل عدة محاور وسلسلة مترابطة من البرامج وأوضح معالً الوزٌر أن خطة هذا ا

والمحاور والمسارات المتوازنة ، والمبنٌة على خطة عمل كبٌرة ومتشعبة ومترابطة تعكس جهود 
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ع الخاص التً ٌسخر فٌها الجمٌع كافة االمكانات لخدمة ضٌوف المملكة وقطاعاتها الحكومٌة والقطا

ة الرشٌدة ، مبٌناً أن برامج توعٌة الحجاج تسٌر وفق خطة عمل مبنٌة الرحمن وفقاً لتطلعات القٌاد

على اٌصال المعلومة للحاج حٌنما ٌحتاج الٌها فً الزمان والمكان الذي ٌحتاج فٌه لمعرفة المعلومة 

والحكم الشرعً ، ومن أهم ما تركز علٌه الوزارة فً هذا العام مفهوم التوعٌة المبكرة للحاج قبل 

لكة وهو فً بلده من خالل جمٌع وسائل االعالم التقلٌدٌة والجدٌدة والوسائط والهاتف وصوله للمم

الجوال وعبر دعاة الوزارة فً مختلف دول العالم وبلغات عالمٌة وعبر التلفاز واالذاعات 

والجمعٌات والمراكز االسالمٌة ، وغٌرها من القطاعات التً تهتم بجوانب توعٌة الحجاج ، 

ن مع الجمٌع لتٌسٌر رحلة الحج على ضٌوف الرحمن : وفور وصول الحاج للملكة وبدورنا نتعاو

ٌتعامل معه دعاة التوعٌة ومنسوبً الوزارة المتواجدٌن فً جمٌع المنافذ الجوٌة والبرٌة والبحرٌة 

لٌقدموا له التوعٌة المناسبة والرد على استفساراته وٌزودوه بالمطبوعات االرشادٌة للتعرٌف بالحج 

كامه وأركانه ، بعد حصوله على مجموعة من المعلومات أثناء رحلة سفره عبر الطائرات وأح

والبواخر والحافالت ، ومشاهدته لمجموعة من االفالم المرئٌة واالشرطة السمعٌة بلغات مختلفة تم 

التنسٌق لعرضها منذ وقت مبكر، وبعد وصوله الى مكة المكرمة والمدٌنة ٌواصل دعاة التوعٌة فً 

لحج المتواجدٌن فً مساجد مكة والمدٌنة والمشاعر المقدسة والمواقٌت المنافذ دورهم ومهمتهم ا

المتمثلة فً توعٌة الحجاج ومساعدتهم على أداء الفرٌضة بهدوء وسكٌنة ، كما ٌقوم موظفو الوزارة 

بتوزٌع هدٌة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن من المصحف الشرٌف عند مغادرة ضٌوف الرحمن الى 

دهم ، وهً عبارة عن صحف من طباعة مجمع الملك فهد بالمدٌنة المنورة ، اضافة لمجموعة بال

من المطبوعات اإلرشادٌة بالمناسك عند قدومهم واخرى عن أركان االسالن عند المغادرة وهً 

بالمالٌٌن ، وتقوم الوزارة بتوعٌة الحجاج عبر برامج التوعٌة المباشرة ، مثل: خطب الجمعة ، 

 ًضرات ، الدروس ، الندوات الرسائل والهاتف المجانالمحا

ومن خالل انتشار مراكز التوعٌة فً أحٌاء مكة والمدٌنة والمنطقة المحٌطة بالحرمٌن الشرٌفٌن 

 .ومن خالل الكبائن المخصصة والمنتشرة فً جمٌع المواقع التً ٌتواجدون فٌها

هوم التطوٌر فً جمٌع االعمال المنفذة وأبان آل الشٌح أن الوزارة تركز على العمل بتطبٌق مف

والمشارٌع والبرامج ، وتحرص على زٌادة نسبة تدرٌب الدعاة ورفع القدرات لجمٌع المشاركٌن فً 

أعمال التوعٌة ، بما ٌحقق اٌصال الرسالة والمعلومات واالرشادات والتعلٌمات وفق تطلعات والة 

ات ومنسوبٌها ورفع مستوى الخدمات ، وشكر األمر الذٌن ٌحرصون على تطوٌر أداء جمٌع القطاع

معالٌه جمٌع الدعاة المشاركٌن فً برامج توعٌة الحجاج على دورهم المتمٌز لخدمة الحاج والتعامل 

معه برفق وتقدٌر لحالته الصحٌة ومعرفة قدرته البدنٌة والمادٌة والذهنٌة ، وبالتالً الحرص على 

ق مع الحالة الثقافٌة للحاج ومرافقٌه من كبار السن والعجزة تطبٌق أحكام التٌسٌر فً الحج بما ٌتواف

واالطفال وذوي االحتٌاجات الخاصة وخاصة عند الرد على اسئلتهم واستفساراتهم بما ٌعزز جانب 

الطمؤنٌنة فً نفوسهم وٌساهم فً االستقرار النفسً للحجاج ، موضحاً أن الوزارة تمكنت من 

فً الحج خالل السنوات الماضٌة وسوف تواصل دعم هذا المفهوم  التعامل بواقعٌة مع فقه النوازل

  .لحاجة الناس الٌه

وقال : " خالل االعوام الماضٌة ركزت خطتنا وبرامجنا لتوعٌة الحجاج على التطوٌر والتجدٌد 

أسوة بجمٌع مإسسات الدولة ، وسوف نواصل جهدنا من خالل جمٌع وكاالت الوزارة واللجان 
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لتعاون والتنسٌق مع جمٌع القطاعات مع خطة الدولة با لٌن لتستمر أعمالنا متوافقةوالفروع والمسإو

 ".وفقا لمفهوم منظومة فرٌق العمل الواحد ، والتفاعل مع الجمٌع لتحقٌق التكامل المثمر

وأضاف معالً وزٌر الشإون اإلسالمٌة والدعوة واالرشاد : "ال شك بان الداعٌة عندما ٌطبق 

ة عند قٌامه بعمله لتوعٌة الحجاج ، ٌنبغً علٌه المراجعة الدقٌقة العمٌقة فً طرحه القواعد الفقهٌ

والترٌث ، وٌنبغً علٌه البحث العلمً فً النصوص الشرعٌة والقواعد واألحكام الفقهٌة المهمة ، 

وفً مقدمتها معانً " ما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج "، والمفهوم الصحٌح لمعانً " المشقة 

لتٌسٌر " ، فاذا تمكن من معرفة هذه المعانً بوضوح وفق المفهوم المرتبط للحدٌث والتوجٌه تجلب ا

النبوي " خذوا عنً مناسككم " ، تصبح النتٌجة اٌجابٌة وتصب فً مصلحة الحاج وٌكون الرد على 

 ًالسإال حتماً فً مصلحة الحاج ، وهذا مطلب ضروري فً هذا العصر الن هناك جهل ف

سك رغم كثرة البرامج وهناك مشقة رغم حجم المشارٌع المشاهدة وهً غٌر مسبوقة أحكام المنا

ورغم التسهٌالت الكبٌرة والمتاحة وٌترتب على عدم فهم ذلك أمور كثٌرة فً مقدمتها تحمٌل الحاج 

لنفسه أكثر من استطاعته وقدراته ، فتحدث له المشكالت وٌقع فً ما ال ٌستطٌع احتماله وقد ٌكون 

الرئٌسً لذلك حصوله على الحكم من مصادر غٌر موثقة لنشر العلوم الشرعٌة والمعلومات السبب 

تجعله فً حٌرة من أمره ، خاصة ما ٌتعلق بالحج وأحكامه وواجباته ، ورغم كثرة البرامج المتاحة 

والمشاهدة والمسموعة والمقروءة نتطلع فً الوزارة لتوسٌع دائرة االنتاج المبنً على الطرح 

سطً ومساحة التنسٌق مع القنوات الفضائٌة لتعزٌز هذا المفهوم ، لتصبح منظومة العمل متكاملة الو

ومثمرة واسعة االنتشار تساهم فً استقرار الحاج ، وقد أوجدت الوزارة البرامج المطلوبة والمناسبة 

مة وخطباء لتحقٌق ذلك ، وتمكنت من نشر هذا المفهوم بٌن أوساط الدعاة المشاركٌن فً الحج وأئ

المساجد ، لٌعمل الجمٌع وفق رإٌة واحدة واضحة ومفهومة مبنٌة على حدٌث " خذوا عنً مناسككم 

"، منطلقٌن من حرص الدعاة على جوانب التٌسٌر فً الحج الذي ال ٌخل بالحكم الشرعً وٌدعم 

  ".استقرار مسٌرة الحج والحجاج وٌصب فً مصلحة الحاج

: " أعمال الوزارة فً الحج متعددة ومتوزعة فً جمٌع مناطق المملكة وقال الوزٌر آل الشٌخ معقبا 

والمنافذ الجوٌة والبرٌة والحرٌة لتوعٌة حجاج الداخل والخارج ونشر علوم المناسك بشكل عام ، 

وتسٌر وفق خطة كبٌرة ، ضمن فقراتها ومحاورها عناٌتنا بالمساجد فً مكة المكرمة وتهٌئتها 

لعلوم الشرعٌة والمعرفٌة ، وكذلك فً المدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة للحجاج للصالة وتلقً ا

والمواقٌت والمنافذ وقد أعددنا لذلك برامج علمٌة كثٌرة سوف تساهم فً تحقٌق أهدافنا المنشودة 

بؤذن هللا تعالى ، وتوزٌع المطبوعات اإلرشادٌة بمناسك الحج أثناء القدوم ، والمصحف الشرٌف ، 

جاج وإرشادهم عبر برامج التوعٌة المتنوعة وخطب الجمعة والمحاضرات والدروس وتوعٌة الح

والندوات فً أحٌاء مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وحول الحرمٌن الشرٌفٌن ومراكز التوعٌة 

المنتشرة فً جمٌع المواقع التً ٌتواجد فٌها الحجاج ، وعبر خدمات الهاتف المجانً 

وهً متوفرة بعدة لغات وعلى  8222488888لتوعٌة اآللٌة وخدمة مناسك ل 8222451222

 .مدار الساعة

وأضاف: " برامجنا الدعوٌة واإلرشادٌة والخدمات المساندة ٌتم تنفٌذها من خالل خطة كبٌرة 

وبرامج متنوعة ، ٌشارك فً تنفٌذها مجموعة كبٌرة من فرق العمل الموزعة فً جمٌع المنافذ 

المترجمٌن والموظفٌن والمهندسٌن والفنٌٌن ، وتدعمهم وتساندهم ٌشارك فً تنفٌذها الدعاة و

مجموعة من المإسسات المتخصصة ، سواء شاركوا فً لجان شرعٌة أو علمٌة أوتقنٌة أو فنٌة أو 
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إدارٌة أو إعالمٌة أو خدمٌة ، تشرف على اعمالهم اللجنة العلٌا ألعمال الوزارة فً الحج ، وهً 

الخطة ودراستها ومتابعة مراحل اإلعداد والتخطٌط والتنفٌذ لبرامج الجهة المسإولة عن إعداد 

 ".توعٌة الحجاج

وأشار إلى أن الوزارة " تقدم خدمات توعٌة الحجاج طوال فترتً القدوم والمغادرة على مدار 

لغة عالمٌة عبر الكتاب والشرٌط والنشرات واألفالم التً تقوم الوزارة  32الساعة للحجاج بـ 

قناة فضائٌة ، وقدم الوزٌر  112للقنوات الفضائٌة وقد تم االهداء فً هذا العام ألكثر من بإهدائها 

ال الشٌخ شكره لجمٌع المشاركٌن فً تقدٌم الخدمات لضٌوف الرحمن من جمٌع القطاعات 

الحكومٌة العسكرٌة والمدنٌة والمإسسات االهلٌة للطوافة ومقدمً الخدمات على جهودهم الكبٌرة 

حجاج والعناٌة بهم والسهر على سالمتهم وصحتهم وأمنهم ورعاٌتهم وتوعٌتهم وارشاهم ، لخدمة ال

ونخص بالشكر أبناء الوطن المشاركٌن فً خدمة الحجاج من المحتسبٌن والمإسسات التطوعٌة 

  ".التً تساند قطاعات الدولة

ا المملكة العربٌة السعودٌة واختتم الوزٌر آل الشٌخ تصرٌحه بقوله : " إن الجهود الكبٌرة التً تقدمه

لرعاٌة الحرمٌن الشرٌفٌن والعناٌة بالحجاج مشهودة ومعروفة ومقدرة ومشكورة وهً خدمة للدٌن 

وتؤتً مكملة لحرص الدولة على خدمة االسالم والمسلمٌن وجزء ال ٌتجزأ من المهمة العظٌمة التً 

لعمالقة والخدمات المتمٌزة تقوم بها الدولة للحج والحجاج ، وما نشاهده من التوسعات ا

 ترجوا الدٌن لخدمة مباركة ثمرة هو المقدسة والمشاعر الشرٌفٌن الحرمٌن وفً حجاج��ل

 ومكانة قٌمة له عزٌز ضٌف الرحمن فضٌف ، الغٌوب عالم الخالق من والعفو الرحمن من الثواب

هر على أمنه وراحته ، وهً والس رحلته وتسهٌل لخدمته الدولة هللا وفق وقد ، تعالى هللا عند عالٌة

تقوم بذلك بفضل هللا خٌر قٌام وهو عمل جلٌل من عالمات التسدٌد والتوفٌق من الرحمن الرحٌم 

 ".الذي وفق والة االمر للقٌام به

ورفع الشٌخ صالح ال الشٌخ شكره وتقدٌره لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل 

هوده العظٌمة وتوجٌهاته الكرٌمة ومتابعته الدقٌقة وحرصه المتواصل على ج -حفظه هللا  -سعود 

على تٌسٌر رحلة الحج على الحجاج واشرافه المباشر أٌده هللا على تقدٌم الخدمات والتسهٌالت 

لضٌوف الرحمن ، والشكر موصول لولً عهده االمٌن ، ولسمو ولً ولً العهد ، ونسؤل هللا تعالى 

وتسدٌده سائال المولى عز وجل ان ٌوفقهم للمزٌد من الجهد والبذل والعطاء  ان ٌدهم بعونه وتوفٌقه

 ".والعمل الصالح
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 قائد قوات أمن الحج ٌرأس اجتماًعا لبحث األنظمة األمنٌة فً حج هذا العام
 

 

 

  م واس 2216أغسطس  22هـ الموافق  1431ذو القعدة  11مكة المكرمة 

 911رأس معالً قائد قوات أمن الحج الفرٌق خالد بن قرار الحربً بمقر مركز القٌادة والتحكم 

رة للتطوٌر األمنً بوزارة الداخلٌة بحضور اللواء االجتماع الذي ضم مندوبً وكالة الوزا

  . عبدالرحمن الصالح

وفً مستهل االجتماع رحب معالً الفرٌق الحربً بؤعضاء وفد الوزارة فً هذا االجتماع الذي 

ٌؤتً إنفاًذا لتوجٌهات صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد نائب 

وزٌر الداخلٌة لبحث إقرار عدد من األنظمة األمنٌة والتطوٌرٌة التً سٌتم رئٌس مجلس الوزراء 

تطبٌقها فً حج هذا العام بعد تجربتها بمتابعة من معالً مدٌر األمن العام الفرٌق عثمان بن ناصر 

 . المحرج

متها كما استمع قائد قوات أمن الحج للخطوات التً سٌتم إضافتها هذا العام من وكالة الوزارة وموائ

 . مع ما هو موجود من تقنٌات حدٌثة ٌتمٌز بها مركز القٌادة والتحكم التابع لوزارة الداخلٌة

حضر االجتماع قٌادات أمن الحج كافة حٌث شهد االجتماع استعراض للفوائد التً تقدمها األنظمة 

 . الحدٌثة التً تشرف على تنفٌذ وكالة الوزارة للتطوٌر األمنً
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 ٌ يٛمبد رٔ انحهٛفخ لبصذٍٚ ثٛذ هللا انحشاوأنف حبج ٚغبدسٔ 27

 

/ حافلة متوجهٌن إلى  636ألف حاج مٌقات ذو الحلٌفة فً المدٌنة المنورة تقلهم /  77غادر الٌوم 

مكة المكرمة ، وسط منظومة متكاملة من مشاركة الجهات الحكومٌة واألهلٌة المشاركة فً خدمة 

 .ضٌوف الرحمن

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة المشرف على مركز مغادرة 

المٌقات فٌصل بن محمد أمٌن سندي، أن مركز مغادرة المٌقات استقبل الٌوم الحجاج المغادرٌن إلى 

مٌدانٌاً  / موقًعا بالمدٌنة المنورة، حٌث تم إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج 171مكة المكرمة من / 

من مواقع سكنهم للتوجه إلى المٌقات لإلحرام والصالة لعقد نٌة الحج وبدأ التلبٌة، مشًٌرا إلى أن 

المركز ٌعمل على مساعدة الحجاج وتلبٌة احتٌاجاتهم وتساؤالتهم عن شعائر الحج وتقدٌم المساعدات 

 .لهم حتى ٌغادرون

عدة برامج تعنى بتنظٌم العمل داخل القطاع  ( اعتمد1وأشار إلى أن قطاع المجلس اإلشرافً رقم )

والربط بٌن كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثٌق جمٌع أعماله خالل موسم الحج ، فٌما ٌتم عبر 

وتنظٌم ” ذو الحلٌفة“برنامج عمل مركز مغادرة المٌقات خدمة إرشاد الحجاج فً مسجد المٌقات 

مخصصة للمغادرة، واإلشراف المباشر على مكاتب دخولهم إلى المسجد وإرشادهم إلى حافالتهم ال

الخدمة المٌدانٌة وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من النواحً اإلدارٌة والمتابعة المٌدانٌة 

الذي ٌسعى من خاللها لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج زوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .طرأ على مكاتب الخدمة خالل أعمال موسم الحجوسلم والتنسٌق لمعالجة أي معوقات ت

( فٌعنى برفع مستوى األداء من خالل التعاون مع 1وعن برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت رقم )

مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج 

صفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة للسٌارات، فً حٌن للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً والت

ٌعنً برنامج عمل مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتقدٌم كافة الخدمات لضٌوف الرحمن وإنهاء جمٌع 

 .إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 أنف حبج يٍ انًذُٚخ انًُٕسح إنٗ يكخ انًكشيخ 72حبفهخ رمم  630

 

 إٌّىسة      

 خاٌذ اٌضاَذٌ -اٌّذَٕت إٌّىسة 

ذَٕت إٌّىسة أٌف حاج ِٓ ُِماث رٌ اٌحٍُفت باٌّ 72( حافٍت حمً لشابت 036) -أِظ اٌغبج-غادسث 

ِخدهت اًٌ ِىت اٌّىشِت، وروش فُصً عٕذٌ ػضى ِدٍظ إداسة اٌّؤعغت األهٍُت ٌألدالء أْ ِشوض 

( ِىلؼا بؼذ أْ حُ إٔهاء إخشاءاث ِغادسحهُ 171ِغادسة اٌُّماث اعخمبً اٌحداج اٌّغادسَٓ ِٓ )

اٌحح وبذء اٌخٍبُت وهٕان ُِذأُاً ِٓ ِىالغ عىٕهُ ثُ حىخهىا إًٌ اٌُّماث ٌإلحشاَ واٌصالة ٌؼمذ ُٔت 

َمىَ ِشوض ِغادسة اٌُّماث بّغاػذة اٌحداج وحٍبُت احخُاخاحهُ فّٓ َطٍب اٌفخىي َخُ حىخُهه ٌّشاوض 

اٌخىخُه واإلسشاد واإلفخاء وِٓ َحخاج ٌّغاػذة طبُت َٕمً ٌٍّغخشفً وحخُ ِخابؼت حاٌخه حخً َغادس 

وس واٌدهاث األُِٕت األخشي، وػٓ ِهاَ فضال ػٓ حٕظُُ ولىف اٌحافالث باٌخؼاوْ ِغ سخاي اٌّش

لطاع اٌّدٍظ اإلششافٍ، لاي: َهذف اٌمطاع إًٌ حمذَُ خذِاث ِخُّضة ٌضُىف اٌشحّٓ وبصىسة 

ِششفت ِٓ خالي ِٕظىِت ِخىاٍِت ِٓ اٌخذِاث ػبش ِىاحب اٌخذِاث اٌُّذأُت أثٕاء فخشة إلاِت 

 :اٌمطاع ػذة بشاِح ػًّ ِٕهااٌحداج وحخً ِغادسحهُ اٌّذَٕت وٌخحمُك هزا اٌهذف اػخّذ 

بشٔاِح ػًّ وحذة لطاع اٌّدٍظ اإلششافٍ وَؼٍٕ هزا اٌبشٔاِح حٕظُُ اٌؼًّ داخً اٌمطاع واٌشبظ 

بُٓ وافت اٌىحذاث اٌخابؼت ٌه وحىثُك خُّغ أػّاٌه خالي ِىعُ اٌحح، وبشٔاِح ػًّ ِشوض ِغادسة 

ُُ دخىٌهُ إًٌ اٌّغدذ وإسشادهُ إًٌ اٌُّماث وَخُ فُه خذِت إسشاد اٌحداج فٍ ِغدذ اٌُّماث وحٕظ

حافالحهُ اٌّخصصت ٌٍّغادسة، بشٔاِح ػًّ ِىخب اٌّدٍظ اإلششافٍ ٌّىاحب اٌخذِت اٌُّذأُت وَؼًٕ 

هزا اٌبشٔاِح باإلششاف اٌّباشش ػًٍ ِىاحب اٌخذِت اٌُّذأُت وِا َٕذسج ححج ٔطاق ِدٍغها 

اٌزٌ َغؼً ِٓ خالٌها ٌخمذَُ خذِاث ػاٌُت اإلششافٍ ِٓ إٌىاحٍ اإلداسَت واٌّخابؼت اٌُّذأُت و

اٌّغخىي ٌٍحداج صواس ِغدذ سعىي هللا صًٍ هللا ػٍُه وعٍُ واٌخٕغُك ٌّؼاٌدت أٌ ِؼىلاث حطشأ 

( وَؼًٕ 1ػًٍ ِىاحب اٌخذِت خالي أػّاي ِىعُ اٌحح، بشٔاِح ػًّ ِشوض حىخُه اٌحافالث سلُ )

ِغ ِىاحب اٌخذِت اٌُّذأُت بخىخُه اٌحافالث  اٌبشٔاِح بشفغ ِغخىي األداء ورٌه ِٓ خالي اٌخؼاوْ

إًٌ ِىالغ اٌخىدَغ اٌُّذأُت وفك حىصَغ أػذاد اٌحداج ٌٍحافالث حغب ِذخالث إٌظاَ اٌٍِ، 

واٌخصفُت ِغ ششواث إٌمً وإٌمابت اٌؼاِت ٌٍغُاساث، وبشٔاِح ػًّ ِىاحب اٌخذِت اٌُّذأُت وَؼًٕ 

اج واٌؼًّ ػًٍ ساحت اٌحداج وحٍبُت خُّغ ِخطٍباحهُ هزا اٌبشٔاِح بخمذَُ وافت اٌخذِاث ٌٍحد
 .واحخُاخاحهُ وإٔهاء خُّغ إخشاءاحهُ خالي فخشة إلاِخهُ باٌّذَٕت إٌّىسة
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 أغٍبهُ ِٓ إٔذؤُغُا

 أٌف حاج َصٍىْ إًٌ اٌّذَٕت إٌّىسة 31

 

 َٕت حىخظ بضُىف اٌشحّٓاٌّذ

 خاٌذ اٌضاَذٌ -اٌّذَٕت إٌّىسة 

حاخاً وفك إحصائُت ِؤعغت األهٍُت  31616وصً ػذد اٌحداج اٌمادُِٓ إًٌ اٌّذَٕت إٌّىسة 

 .حاج 363366ٌإلدالء؛ ٌُصبح ػذد اٌحداج اٌىاصٍُٓ إًٌ اٌّّذَٕت إٌّىسة 

حاخاً لذِىا ػٓ طشَك  77811ت أْ وروش حشوٍ اٌُاط ِذَش اٌؼاللاث اٌؼاِت واإلػالَ باٌّؤعغ

بشاً فُّا  112حاخاً ػٓ طشَك ِحطت اٌهدشة، و 8628ِطاس األُِش ِحّذ بٓ ػبذاٌؼضَض اٌذوٌٍ و

 .حاخاً  168371غادس اٌّذَٕت إًٌ ِىت اٌّىشِت 

 .حاخاً  15315وبُٕج اإلحصائُت أْ أوثش اٌدٕغُاث اٌّخىاخذة باٌّذَٕت هُ حداج إٔذؤُغُا بؼذد 
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 ألف حاج ٌغادرون مٌقات ذو الحلٌفة قاصدٌن بٌت هللا الحرام 27
 

 

/ حافلة متوجهٌن إلى  632ألف حاج مٌقات ذو الحلٌفة فً المدٌنة المنورة تقلهم /  21غادر الٌوم 
مكة المكرمة ، وسط منظومة متكاملة من مشاركة الجهات الحكومٌة واألهلٌة المشاركة فً خدمة 

 .ضٌوف الرحمن

على مركز مغادرة  وأوضح عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة المشرف
المٌقات فٌصل بن محمد أمٌن سندي، أن مركز مغادرة المٌقات استقبل الٌوم الحجاج المغادرٌن 

/ موقًعا بالمدٌنة المنورة، حٌث تم إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج  121إلى مكة المكرمة من / 
الحج وبدأ التلبٌة، مشًٌرا  مٌدانٌاً من مواقع سكنهم للتوجه إلى المٌقات لإلحرام والصالة لعقد نٌة

إلى أن المركز ٌعمل على مساعدة الحجاج وتلبٌة احتٌاجاتهم وتساإالتهم عن شعائر الحج وتقدٌم 
 .المساعدات لهم حتى ٌغادرون

( اعتمد عدة برامج تعنى بتنظٌم العمل داخل 1وأشار إلى أن قطاع المجلس اإلشرافً رقم )
ابعة للقطاع وتوثٌق جمٌع أعماله خالل موسم الحج ، فٌما ٌتم القطاع والربط بٌن كافة الوحدات الت

عبر برنامج عمل مركز مغادرة المٌقات خدمة إرشاد الحجاج فً مسجد المٌقات "ذو الحلٌفة" 
وتنظٌم دخولهم إلى المسجد وإرشادهم إلى حافالتهم المخصصة للمغادرة، واإلشراف المباشر 

ج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من النواحً اإلدارٌة على مكاتب الخدمة المٌدانٌة وما ٌندر
والمتابعة المٌدانٌة الذي ٌسعى من خاللها لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج زوار مسجد 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتنسٌق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة خالل 

 .أعمال موسم الحج

( فٌعنى برفع مستوى األداء من خالل التعاون 1الحافالت رقم ) وعن برنامج عمل مركز توجٌه
مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج 
للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة للسٌارات، فً 

مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتقدٌم كافة الخدمات لضٌوف الرحمن وإنهاء  حٌن ٌعنً برنامج عمل
 .جمٌع إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 أنف حبج ٚغبدسٌٔ يٛمبد ر٘ انحهٛفخ إنٗ يكخ 27

 

حافلة متوجهٌن  636ألف حاج مٌقات ذي الحلٌفة فً المدٌنة المنورة تقلهم  77غادر أمس 

إلى مكة المكرمة، وسط منظومة متكاملة من مشاركة الجهات الحكومٌة واألهلٌة المشاركة 

 .فً خدمة ضٌوف الرحمن

كز وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة المشرف على مر

مغادرة المٌقات فٌصل سندي، أن مركز مغادرة المٌقات استقبل أمس الحجاج المغادرٌن إلى 

موقًعا بالمدٌنة المنورة، حٌث تم إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج  171مكة المكرمة من 

مٌدانٌاً من مواقع سكنهم للتوجه إلى المٌقات لإلحرام والصالة لعقد نٌة الحج وبدأ التلبٌة، 

إلى أن المركز ٌعمل على مساعدة الحجاج وتلبٌة احتٌاجاتهم وتساؤالتهم عن شعائر  مشًٌرا

 نالحج وتقدٌم المساعدات لهم حتى ٌغادرو
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ّخبً إنٗ انًذُٚخ انًُٕسححب 05313ٔصٕل   

 

اً وفق اإلحصائٌة التً  31252بلغ عدد الحجاج القادمٌن أمس األول إلى المدٌنة المنورة،  حاجن

 .حاج 323922تعدها المإسسة األهلٌة لألدالء، لٌصبح عدد الحجاج الكلً فً المدٌنة المنورة 

اً  22855وأوضح مدٌر العالقات العامة واإلعالم فً المإسسة تركً بن فٌصل إلٌاس أن  حاجن

اً  8218موا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً فً المدٌنة المنورة، وقد حاجن

اً، فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة  111عن طرٌق محطة الهجرة، و  128325برن

اً   .حاجن

ا وبٌنت اإلحصائٌة أن أكثر الجنسٌات الموجودة فً المدٌنة المنورة حالٌاً هم حجاج إندونٌسٌ

اً  54954بعدد   .حاجن
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 الحليفة ذو يغادرون حاج ألف27 

 

 
  AM 1:19 21-08-2016     العمري علي المنورة: المدينة

أنف حاج يٍقاث  72حاجا، غادس  05313فًٍا بهغ عذد انحجاج انقاديٍٍ أيس إنى انًذٌُت انًُىسة، 

حافهت يخىجهٍٍ إنى يكت انًكشيت، وسظ يُظىيت يخكايهت يٍ انخذياث  003ري انحهٍفت، حقههى 

 .بًشاسكت انجهاث انحكىيٍت واألههٍت انًشاسكت فً خذيت ضٍىف انشحًٍ

 خذياث كشفٍت

اسكىٌ فً انًعسكش انكشفً نخذيت انحجاج بانًذٌُت انًُىسة، َشاطهى انخطىعً ٌكثّف انًش

ويهايهى اإلَساٍَت نخذيت ضٍىف انشحًٍ وحقذٌى انخذياث انكشفٍت نهحجاج انضائشٌٍ نهًذٌُت 

 .انًُىسة وانشاغبٍٍ فً قضاء بعض األٌاو فً سحابها قبٍم يغادسحهى إنى يكت انًكشيت

 يساعذة وعىٌ

عاو نهخعهٍى بًُطقت انًذٌُت انًُىسة انًششف انعاو عهى انًعسكش انكشفً نخذيت بٍٍ انًذٌش ان

انحجاج بانًُطقت َاصش بٍ عبذهللا انعبذانكشٌى، أٌ يهاو وواجباث انجىانت وانكشافت ُحكسبهى انخبشاث 

انخشبىٌت فً حب يساعذة وخذيت اَخشٌٍ، وحقذٌى انعىٌ نهى، وعكس انصىسة انًثهى ألبُاء انىطٍ 

خذيت انحجاج وإبشاص دوس جًعٍت انكشافت انعشبٍت انسعىدٌت وانقطاعاث انخعهًٍٍت انًشاسكت يعها  فً

 .يٍ كشافت انخعهٍى وانجايعاث وانكهٍت انخقٍُت حجاِ انًجخًع

 يشاكض اإلسشاد

نفج انعبذانكشٌى إنى أٌ انعًم بانًعسكش انكشفً نخذيت انحجاج ٌخىاصم بًشاسكت انقادة 

ت وانكشافت انزٌٍ ٌُخششوٌ خالل فخشاث انعًم انٍىيٍت نخقذٌى خذياحهى فً انكشفٍٍٍ وانجىان

انًىاقع انًخصصت نهى فً انًُطقت انًشكضٌت انًحٍطت بانًسجذ انُبىي وانًشاكض انصحٍت ويشاكض 

 .ري انحجت  اإلسشاد حخى َهاٌت

 

. 
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 أنف حبج ٚغبدسٌٔ يٛمبد ر٘ انحهٛفخ لبصذٍٚ ثٛذ هللا انحشاو 27
 

 
حافٍت  036أٌف حاج ُِماث رٌ اٌحٍُفت فٍ اٌّذَٕت إٌّىسة حمٍهُ  72غادس أِظ 

ِٕظىِت ِخىاٍِت ِٓ ِشاسوت اٌدهاث اٌحىىُِت  ِخىخهُٓ إًٌ ِىت اٌّىشِت ، وعظ

 .واألهٍُت اٌّشاسوت فٍ خذِت ضُىف اٌشحّٓ

وأوضح ػضى ِدٍظ إداسة اٌّؤعغت األهٍُت ٌألدالء باٌّذَٕت إٌّىسة اٌّششف ػًٍ 

ّْ ِشوض ِغادسة اٌُّماث اعخمبً  ِشوض ِغادسة اٌُّماث فُصً بٓ ِحّذ أُِٓ عٕذٌ، أ

ِىلًؼا باٌّذَٕت إٌّىسة، حُث حُ  171اٌُىَ اٌحداج اٌّغادسَٓ إًٌ ِىت اٌّىشِت ِٓ 

ذأُاً ِٓ ِىالغ عىٕهُ ٌٍخىخه إًٌ اٌُّماث ٌإلحشاَ إٔهاء إخشاءاث ِغادسة اٌحداج ُِ

واٌصالة ٌؼمذ ُٔت اٌحح وبذء اٌخٍبُت، ِشًُشا إًٌ أْ اٌّشوض َؼًّ ػًٍ ِغاػذة 

اٌحداج وحٍبُت احخُاخاحهُ وحغاؤالحهُ ػٓ شؼائش اٌحح وحمذَُ اٌّغاػذاث ٌهُ حخً 

ة بشاِح حؼًٕ ( اػخّذ ػذ1وأشاس إًٌ أْ لطاع اٌّدٍظ اإلششافٍ سلُ ) .َغادسوا

بخٕظُُ اٌؼًّ داخً اٌمطاع، واٌشبظ بُٓ وافت اٌىحذاث اٌخابؼت ٌٍمطاع وحىثُك خُّغ 

أػّاٌه خالي ِىعُ اٌحح ، فُّا َخُ ػبش بشٔاِح ػًّ ِشوض ِغادسة اٌُّماث خذِت 

وحٕظُُ دخىٌهُ إًٌ اٌّغدذ « رو اٌحٍُفت»إسشاد اٌحداج فٍ ِغدذ اٌُّماث 

صصت ٌٍّغادسة، واإلششاف اٌّباشش ػًٍ ِىاحب وإسشادهُ إًٌ حافالحهُ اٌّخ

اٌخذِت اٌُّذأُت وِا َٕذسج ححج ٔطاق ِدٍغها اإلششافٍ ِٓ إٌىاحٍ اإلداسَت 

واٌّخابؼت اٌُّذأُت اٌزٌ َغؼً ِٓ خالٌها ٌخمذَُ خذِاث ػاٌُت اٌّغخىي ٌٍحداج صواس 

شأ ػًٍ ِغدذ سعىي هللا صًٍ هللا ػٍُه وعٍُ، واٌخٕغُك ٌّؼاٌدت أٌ ِؼىلاث حط

 .ِىاحب اٌخذِت خالي أػّاي ِىعُ اٌحح

( فُؼًٕ بشفغ ِغخىي األداء، ِٓ 1وػٓ بشٔاِح ػًّ ِشوض حىخُه اٌحافالث سلُ )

خالي اٌخؼاوْ ِغ ِىاحب اٌخذِت اٌُّذأُت بخىخُه اٌحافالث إًٌ ِىالغ اٌخىدَغ 

خصفُت اٌُّذأُت وفك حىصَغ أػذاد اٌحداج ٌٍحافالث، حغب ِذخالث إٌظاَ اٌٍِ واٌ

ِغ ششواث إٌمً وإٌمابت اٌؼاِت ٌٍغُاساث، فٍ حُٓ َؼٍٕ بشٔاِح ػًّ ِىاحب 

اٌخذِت اٌُّذأُت بخمذَُ وافت اٌخذِاث ٌضُىف اٌشحّٓ وإٔهاء خُّغ إخشاءاحهُ خالي 

 .فخشة إلاِخهُ باٌّذَٕت إٌّىسة
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 ألف حاج ٌغادرون مٌقات ذو الحلٌفة إلى مكة 77شاهد..

 

 
 

( حافلة متوجهٌن 632ألف حاج مٌقات ذو الحلٌفة فً المدٌنة المنورة، تقلهم ) 21غادر الٌوم 

ة متكاملة من مشاركة الجهات الحكومٌة واألهلٌة المشاركة فً إلى مكة المكرمة، وسط منظوم

 .خدمة ضٌوف الرحمن

  

وأوضح المشرف على مركز مغادرة المٌقات فٌصل سندي، أن مركز مغادرة المٌقات استقبل 

موقعاً بالمدٌنة المنورة، وجرى إنهاء  121الٌوم الحجاج المغادرٌن إلى مكة المكرمة من 

اج مٌدانٌاً من مواقع سكنهم للتوجه إلى المٌقات، لإلحرام والصالة لعقد إجراءات مغادرة الحج

 نٌة الحج وبدأ التلبٌة
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ألفا غادروا إلى مكة 77ألف حاج إلى المدٌنة.. و 363وصول   

 
 

حاج حتى أمس األول )الجمعة(، بعدما وصل أمس  323922المنورة بلغ إجمالً الحجاج القادمٌن إلى المدٌنة 

 .حاجاً وفق اإلحصاء الذي تعده المإسسة األهلٌة لألدالء 31252األول 

حاجاً قدموا عن طرٌق  22855وأوضح مدٌر العالقات العامة واإلعالم بالمإسسة تركً بن فٌصل الٌاس أن 

براً  111حاجاً عن طرٌق محطة الهجرة، و 8218دٌنة المنورة، ومطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالم

 .حاجاً  128325فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة 

ا هم حجاج إندونٌسٌا بعدد  ًٌ  .حاجاً  54954وبٌن اإلحصاء أن أكثر الجنسٌات الموجودة بالمدٌنة المنورة حال

حافلة متوجهٌن إلى  632ألف حاج تقلهم  21فً المدٌنة المنورة أمس )السبت( « ذو الحلٌفة»وقد غادر مٌقات 

مكة المكرمة، وسط منظومة متكاملة من مشاركة الجهات الحكومٌة واألهلٌة المشاركة فً خدمة ضٌوف 

 .الرحمن

المشرف على مركز مغادرة المٌقات  وأوضح عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة

فٌصل بن محمد أمٌن سندي، أن مركز مغادرة المٌقات استقبل أمس الحجاج المغادرٌن إلى مكة المكرمة من 

موقًعا بالمدٌنة المنورة، حٌث تم إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج مٌدانٌاً من مواقع سكنهم للتوجه إلى  121

ة الحج وبدء التلبٌة، مشًٌرا إلى أن المركز ٌعمل على مساعدة الحجاج وتلبٌة المٌقات لإلحرام والصالة لعقد نٌ

 .حاجاتهم وتساإالتهم عن شعائر الحج وتقدٌم المساعدات لهم حتى ٌغادروا

( اعتمد برامج عدة تعنى بتنظٌم العمل داخل القطاع والربط بٌن 1وأشار إلى أن قطاع المجلس اإلشرافً رقم )

قطاع كافة وتوثٌق جمٌع أعماله خالل موسم الحج، فٌما ٌتم عبر برنامج عمل مركز مغادرة الوحدات التابعة لل

وتنظٌم دخولهم إلى المسجد وإرشادهم إلى « ذو الحلٌفة»المٌقات خدمة إرشاد الحجاج فً مسجد المٌقات 

حت نطاق مجلسها حافالتهم المخصصة للمغادرة، واإلشراف المباشر على مكاتب الخدمة المٌدانٌة وما ٌندرج ت

اإلشرافً من النواحً اإلدارٌة والمتابعة المٌدانٌة الذي ٌسعى من خاللها لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج 

زوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتنسٌق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة خالل 

 .أعمال موسم الحج
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 آالف حاج 364األدالء( تستقبل )

 

 دالبال – لمدٌنة المنورة
حاجاً وفق اإلحصائٌة  31252بلغ عدد الحجاج القادمٌن خالل اول امس إلى المدٌنة المنورة ، 

التً تعدها المإسسة األهلٌة لإلدالء ، لٌصبح عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة المنورة 
 .حاج 323922

حاجاً  22855أن وأوضح مدٌر العالقات العامة واإلعالم بالمإسسة تركً بن فٌصل الٌاس 
حاجاً عن  8218قدموا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة ،و

 128325براً فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة  111طرٌق محطة الهجرة، و
ا هم حجاج ًٌ إندونٌسٌا  حاجا0ًوبٌنت اإلحصائٌة أن أكثر الجنسٌات المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال

 .حاجاً 54954بعدد 
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ّّج ِٓ عىٕهُ 171ِٓ   ِىلؼاً باٌّذَٕت وإخشاءاث اٌّغادسة ح

 أٌف حاج َغادسوْ ُِماث رو اٌحٍُفت إًٌ ِىت 72حافٍت ..  036بـ 

 

حافٍت ِخىّخهُٓ  036أٌف حاج ُِماث رو اٌحٍُفت فٍ اٌّذَٕت إٌّّىسة؛ حمٍهُ  72غادس، اٌُىَ اٌغبج، 

إًٌ ِىت اٌّىّشِت، وعظ ِٕظىِت ِخىاٍِت ِٓ ِشاسوت اٌدهاث اٌحىىُِت واألهٍُت اٌّشاسوت فٍ خذِت 

َٕت إٌّّىسة اٌّششف وأوضح ػضى ِدٍظ إداسة اٌّؤعغت األهٍُت ٌألدالء باٌّذ .ضُىف اٌشحّٓ

ػًٍ ِشوض ِغادسة اٌُّماث فُصً بٓ ِحّذ أُِٓ عٕذٌ، أْ ِشوض ِغادسة اٌُّماث اعخمبً، اٌُىَ، 

ُّ إٔهاء إخشاءاث ِغادسة  171اٌحداج اٌّغادسَٓ إًٌ ِىت اٌّىّشِت ِٓ  ِىلؼاً باٌّذَٕت، حُث ح

الة ٌؼمذ ُّٔت اٌحح وبذء اٌخٍبُت، اٌحداج ُِذأُاً ِٓ ِىالغ عىٕهُ ٌٍخىّخه إًٌ اٌُّماث ٌإلحشاَ واٌص

ِشُشاً إًٌ أْ اٌّشوض َؼًّ ػًٍ ِغاػذة اٌحداج وحٍبُت احخُاخاحهُ وحغاؤالحهُ ػٓ شؼائش اٌحح 

( اػخّذ بشاِح 1وأشاس إًٌ أْ لطاع اٌّدٍظ اإلششافٍ سلُ ).وحمذَُ اٌّغاػذاث ٌهُ حخً َغادسوا

اٌىحذاث اٌخابؼت ٌٍمطاع وافت، وحىثُك خُّغ أػّاٌه ػذة حُؼًٕ بخٕظُُ اٌؼًّ داخً اٌمطاع واٌشبظ بُٓ 

خالي ِىعُ اٌحح، فُّا َخُ ػبش بشٔاِح ػًّ ِشوض ِغادسة اٌُّماث خذِت إسشاد اٌحداج فٍ ِغدذ 

اٌُّماث "رو اٌحٍُفت"، وحٕظُُ دخىٌهُ إًٌ اٌّغدذ وإسشادهُ إًٌ حافالحهُ اٌّخّصصت ٌٍّغادسة، 

اٌُّذأُت وِا َٕذسج ححج ٔطاق ِدٍغها اإلششافٍ ِٓ واإلششاف اٌّباشش ػًٍ ِىاحب اٌخذِت 

إٌىاحٍ اإلداسَت واٌّخابؼت اٌُّذأُت اٌزٌ َغؼً ِٓ خالٌها ٌخمذَُ خذِاث ػاٌُت اٌّغخىي ٌٍحداج 

ٌّ ِؼىلاث حطشأ ػًٍ ِىاحب  -صًٍ هللا ػٍُه وعٍُ  -صّواس ِغدذ سعىي هللا  واٌخٕغُك ٌّؼاٌدت أ

( َُؼًٕ بشفغ 1وأّوذ أْ بشٔاِح ػًّ ِشوض حىخُه اٌحافالث سلُ ) .اٌخذِت خالي أػّاي ِىعُ اٌحح

ِغخىي األداء ِٓ خالي اٌخؼاوْ ِغ ِىاحب اٌخذِت اٌُّذأُت بخىخُه اٌحافالث إًٌ ِىالغ اٌخىدَغ 

اٌُّذأُت وفك حىصَغ أػذاد اٌحداج ٌٍحافالث حغب ِذخالث إٌظاَ اٌٍِ واٌخصفُت ِغ ششواث إٌمً 

ٍغُاساث، فٍ حُٓ َُؼًٕ بشٔاِح ػًّ ِىاحب اٌخذِت اٌُّذأُت بخمذَُ اٌخذِاث وافت وإٌمابت اٌؼاِت ٌ

 .ٌضُىف اٌشحّٓ، وإٔهاء خُّغ إخشاءاحهُ خالي فخشة إلاِخهُ باٌّذَٕت إٌّّىسة
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 انًذُٚخ انًُٕسح رسزمجم ضٕٛف انشحًٍ ٔسظ يُظٕيخ يزكبيهخ يٍ انخذيبد
 أنف حبج 033ثبنزضايٍ يغ ٔصٕل أكثش يٍ 

 انًذُٚخ انًُٕسح -أحًذ انُٓبس٘ 

 75/30/7352األحذ 

 

رٕاصم كم انمطبػبد األيُٛخ ٔانخذيٛخ انحكٕيٛخ ٔانٓٛئبد ٔانًؤسسبد األْهٛخ ثبنًذُٚخ انًُٕسح رضايُب يغ ٔصٕل 

أنف حبج رُفٛز خططٓب انزشغٛهٛخ ٔفك يُظٕيخ انخذيبد انًزكبيهخ انزٙ ٕٚنٛٓب خبدو انحشيٍٛ  033يب ٚضٚذ ػهٗ 

زّ ٔفٗ ظم اْزًبو صبحت انسًٕ انًهكٙ األيٛش يحًذ ثٍ خم سػبٚ -حفظّ هللا-انششٚفٍٛ انًهك سهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض 

َبٚف ثٍ ػجذ انؼضٚض ٔنٗ انؼٓذ ٔصٚش انذاخهٛخ سئٛس ندُخ انحح انؼهٛب ثضٔاس طٛجخ انطٛجخ خالل أػًبل يٕسى انحح 

اندبس٘ انزٙ رحظٗ ثًزبثؼخ ٔإششاف صبحت انسًٕانًهكٙ األيٛش فٛصم ثٍ سهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض أيٛش يُطمخ انًذُٚخ 

يٍ أداء انصهٕاد ٔانضٚبساد فٙ  -ثؼٌٕ هللا-انًُٕسح سئٛس ندُخ انحح ثبنًُطمخ، نٛزًكٍ صٔاس انًذُٚخ انًُٕسح 

ثكم ُٚسش ٔسٕٓنخ ٔطًأَُٛخ ٔرنك طٕال فزشح إلبيزٓى فٙ انًذُٚخ  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى-سحبة يسدذ انًصطفٗ 

ٕٖ انزُسٛك فًٛب ثًُٛٓب نًشاخؼخ كم انخطظ انًُٕسح . ٔششػذ اندٓبد انًخزصخ يُز ٔلذ يجّكش إنٗ سفغ يسز

األيُٛخ ٔانصحٛخ ٔانٕلبئٛخ ٔانزُظًٛٛخ ٔانًشٔسٚخ انزٙ رحبكٙ انًسزٕٚبد انؼبنٛخ يٍ انخذيبد انًمذيخ نضٕٛف 

انشحًٍ يُز ٔصٕنٓى إنٗ األساضٙ انًمذسخ ػجش انًُبفز اندٕٚخ ٔانجشٚخ ٔحزٗ يٕػذ يغبدسرٓى ثؼذ أداء انُسك، 

ٓبد انًشرجطخ ثأػًبل انحح فٙ إػذاد انخطظ ٔانجشايح انزشغٛهٛخ انزٙ ركفم رٕفٛش يخزهف انخذيبد حٛش لبيذ كم اند

ثبنًذُٚخ ٔفك يسزٕٚبد ػبنٛخ ٔانزٙ رزضًٍ االسزمجبل ٔاالسكبٌ ٔانزفٕٚح ٔانخذيبد األيُٛخ ٔانشػبٚخ انصحٛخ 

ٛخ ثبإلضبفخ إنٗ رٓٛئخ انًسدذ انُجٕ٘ ٔخذيبد اإلػبشخ ٔانزغزٚخ ٔاإلسشبد إنٗ خبَت يزبثؼخ دٔس اإلٕٚاء انفُذل

 .أنف صائش خالل أػًبل انًٕسى األٔل 213انششٚف السزمجبل أكثش يٍ 

 شؤٌٔ انحشيٍٛ انششٚفٍٛ

 رٓٛئخ انحشو انُجٕ٘ ثٓذف اسزمجبل انًصهٍٛ يٍ صٔاس انًذُٚخ انًُٕسح •

 ساديٕظف ٔيٕظفخ يٍ يخزهف اإلدا 1333رُفٛز خطخ ٔكبنخ انشئبسخ ثبنًذُٚخ َحٕ •

 «خذيخ انحبج ٔانضائش ٔسبو فخش نُب» رمذٚى حضيخ يٍ انخذيبد رحذ شؼبس  •
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 ثبة نهًسدذ ( ٔاإلششاف ػهٛٓب 533)  فزح األثٕاة •

 َظبفخ انحشو انُجٕ٘ ٔسبحبرّ ٔرٕفٛش انسدبد ٔفششّ َٔظبفزّ •

 رأيٍٛ انكًٛبد انزٙ رزُبست يغ حدى انضائشٍٚ يٍ يٛبِ صيضو انًجشدح •

 ح ٔاألخٓضح انصٕرٛخ ٔانزأكذ يٍ كفبءح أَظًخ انزكٛٛف ٔانزجشٚذرشغٛم اإلَبس •

 أيٍ انطشق

 يحبٔس 2رطجٛك انخطخ انزشغٛهٛخ انزٙ رمذو خذيبرٓب نهحدٛح يٍ خالل  •

 انزأكذ يٍ ساليخ لبصذ٘ طٛجخ انطٛجخ، •

 انزُسٛك يغ انذٔسٚبد األيُٛخ ٔيشٔس يُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح نزطجٛك انخطخ انزكبيهٛخ •

 نزؼبٌٔ يغ طٛشاٌ األيٍ نهزؼبيم فٙ حبالد انحٕادس ثبنطشق انسشٚؼخا •

 انشؤٌٔ األيُٛخ

 رُفٛز انخطخ انزشغٛهٛخ نًٕسى انحح نخذيخ ضٕٛف انشحًٍ •

 انزُبغى يغ انخطظ انزشغٛهٛخ انخبصخ ثكم انمطبػبد انًشرجطخ ثًٕسى انحح •

 انخذيبد األيُٛخ انًزكبيهخ سفغ يسزٕٚبد انزُسٛك ٔانزؼبٌٔ فًٛب ثُٛٓب نزُمذو صٕسح يٍ •

 انًُفز اندٕ٘

 سحهخ فٙ ٔلذ ٔاحذ 52رٓٛئخ صبنخ انٕصٕل انذٔنٙ ٔصبنزٙ انحح السزمجبل  •

 رٕسؼخ صبنخ انحح انسفهٛخ نززسغ ألسثغ سحالد فٙ ٔلذ ٔاحذ •

 يُصخ ) كبَٔزش ( ندٕاصاد انًطبس 03رٓٛئخ  •

 حبفهخ إضبفٛخ 13 يٕالف خذٚذح نهحبفالد يٕاخٓخ نهًجُٗ انشئٛسٙ رزسغ •

 ٔكبنخ شؤٌٔ انضٚبسح

 اسزمجبل ٔرٕدٚغ ضٕٛف انشحًٍ صٔاس انًذُٚخ انًُٕسح •

 يزبثؼخ األداء فٙ يخزهف يٕالغ انحدٛح ثبنًذُٚخ انًُٕسح •

 يزبثؼخ يُبفز انٕصٕل ٔانًغبدسح اندٕٚخ ٔانجشٚخ ػجش انجشايح اٜنٛخ •

 نًذُٚخاإلششاف ػهٗ ػًهٛخ اسزمجبل ٔصٕل انحدبج ثًُبفز ا •

 رفؼٛم األداء انًٛذاَٙ نفشق ٔكبنخ انًذُٚخ نهزٛسٛش فٙ إخشاءاد انٕصٕل •

 انذفبع انًذَٙ

 رمذٚى انخذيبد انًثبنٛخ نضٕٛف انشحًٍ صٔاس انًسدذ انُجٕ٘ خالل يٕسى انحح •

 رفؼٛم انًشاكض انٕالؼخ ػهٗ انطشق انشئٛسخ •

 نشحًٍرفمذ انٕحذاد انسكُٛخ ٔدٔس اإلٕٚاء انًخصصخ نضٕٛف ا •

 انزأكذ يٍ خذيبد األيٍ ٔانساليخ ثًٕالغ ردًغ انحدٛح •

 انزأكذ يٍ انزدٓٛضاد انفُٛخ ٔاٜنٛبد انالصيخ فٙ كم انًشاكض •

 يجبششح كم انحبالد انطبسئخ ٔانحٕادس نضًبٌ رمذٚى أفضم انخذيبد نهحدٛح •
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 يشٔس انًذُٚخ

 شكجبد ٔانحبفالدرُفٛز انخطخ انًٛذاَٛخ ثًٕسى انحح اندبس٘ نحشكخ سٛش انً •

 ضًبٌ اَسٛبثٛخ انحشكخ انًشٔسٚخ فٙ يخزهف انطشق انًؤدٚخ نهًسدذ انُجٕ٘ انششٚف •

 ارخبر كم انزذاثٛش االحزشاصٚخ نًُغ االصدحبو انًشٔس٘ فٙ انًذُٚخ انًُٕسح •

 رُفٛز انخطخ انًشٔسٚخ انزٙ رسزًش حزٗ َٓبٚخ أػًبل يٕسى انحح •

 انفُذلٛخ ثبنًشكضٚخ يُغ ٔلٕف انًشكجبد أيبو انٕحذاد •

 رٓٛئخ انًسبساد ٔانًٕالف انًخصصخ نهحبفالد •

 يزبثؼخ إخشاءاد رحًٛم ٔرُضٚم األيزؼخ فٙ حبالد انزٕدٚغ ٔانزفٕٚح ػهٗ يذاس انسبػخ •

 انمٕح انخبصخ

 رُظٛى انحشكخ داخم انحشو انُجٕ٘ نضًبٌ اَسٛبثٛخ انحشكخ فٙ خًٛغ يٕالغ انًسدذ انُجٕ٘ انششٚف •

 نًًشاد انذاخهٛخ ٔفٙ انسبحبد انخبسخٛخرخصٛص ا •

 انزأكذ يٍ ساليخ حشكخ انزفٕٚح داخم انشٔضخ انششٚفخ •

 رُظٛى حشكخ انضٔاس خالل انزششف ثبنسالو ػهٗ سسٕل هللا •

 رمذٚى انخذيبد اإلَسبَٛخ نخذيخ انحدبج يٍ خالل إسشبد انزبئٍٓٛ •

 اخم انًسدذ ٔانسبحبد انًدبٔسحرهًس احزٛبخبد انضٔاس ٔرسٓٛم يًٓخ انفشق اإلسؼبفٛخ د •

 انٓالل األحًش

 يٕظف 133رسخٛش إيكبَٛبد  •

 يزطٕع إسؼبفٙ ٔيزطٕػخ نهؼًم فٙ انًسدذ انُجٕ٘ 233االسزؼبَخ ثُحٕ •

 رٕفٛش خًٛغ االيكبَٛبد ٔرسخٛش كم انطبلبد نزأيٍٛ انساليخ نهضٔاس •

 انُجٕ٘ انششٚفرمذٚى انخذيبد اإلسؼبفٛخ انطجٛخ نضٕٛف انشحًٍ صٔاس انًسدذ  •

 يشكضاً  03رغطٛخ خًٛغ انًشاكض اإلسؼبفٛخ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ انثبثزخ ٔانًٕسًٛخ ٔانزٙ رمبسة  •

 رغطٛخ خًٛغ انطشق انسشٚؼخ انًؤدٚخ نهًذُٚخ انًُٕسح •

 فشق نهزذخم انًزمذو 1يزبثؼخ لٕافم انحدٛح يٍ ٔإنٗ انًذُٚخ ثًسبَذح  •

 أيبَخ انًذُٚخ

ٔرُظٛى األسٕاق ٔانُظبفخ انؼبيخ ٔانشلبثخ انصحٛخ ٔساليخ ٔصٛبَخ انطشق ٔاإلَبسح ػهٗ يذاس رؼضٚض صحخ انجٛئخ  •

 انسبػخ

 سفغ يسزٕٚبد انساليخ نذٖ انحدبج يٍ صٔاس طٛجخ •

 سفغ يسزٕٖ انُشبط انزدبس٘ فٙ انًُطمخ يغ ضًبٌ اسزًشاس انخذيبد انجهذٚخ انًمذيخ ألْبنٙ انًذُٚخ انًُٕسح •

 ل خذيبد انُظبفخ انؼبيخانزشكٛض ػهٗ يدب •

 يٕاخٓخ االسرفبع انًزضاٚذ فٙ كًٛخ انًخهفبد فٙ يُبطك إلبيخ انحدبج •

 انؼًم ػهٗ إثمبء شٕاسع ٔأحٛبء انًذُٚخ انًُٕسح َظٛفخ ػهٗ انذٔاو •

 .رؼضٚض يكبفحخ انحششاد ثًب ال ٚزؼبسض يغ صحخ انحدبج ٔانًٕاطٍُٛ •
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 زأكذ يٍ رٕفش انششٔط انصحٛخ فٙ يُبفز انجٛغٔانًٛبِ ٔان يزبثؼخ خٕدح ٔساليخ األغزٚخ •

 سبػخ داخم انًذُٚخ انًُٕسح ٔػهٗ انطشق انسشٚؼخ70ركثٛف انشلبثخ طٕال انـ  •

 .يكبفحخ انجبػخ اندبئهٍٛ فٙ انًُطمخ انًشكضٚخ ٔيٕالغ إلبيخ انضٔاس ٔانًضاساد ثبنًذُٚخ انًُٕسح •

 .-صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى-خ انًصطفٗ اسزمجبل ٔاسزضبفخ ٔرٕدٚغ حدبج ثٛذ هللا صٔاس يذُٚ •

 انًُٕسح اػزًبد يُٓدٛخ ػهًٛخ نزمذٚى خذيبد يزكبيهخ نضٔاس انًذُٚخ •

 رطٕٚش األَظًخ انزطجٛمٛخ ٔإػبدح ُْذسخ إخشاءاد انؼًم انخبصخ •

 يٕظف نهؼًم ػهٗ رمذٚى انخذيبد انًزكبيهخ نضٔاس انًذُٚخ 7233اسزُفبس خٕٓد أكثش يٍ  •

 .يبد اندهٛهخ انًمذيخ نخذيخ ٔفٕد ضٕٛف انشحًٍ صٔاس انًسدذ انُجٕ٘ انششٚفرؼضٚض يسزٕٖ انخذ •

 يذٚشٚخ انًٛبِ

 ضخ انكًٛبد انالصيخ يٍ انًٛبِ انًحالح نزهجٛخ احزٛبخبد انًٕاطٍُٛ •

 رشغٛم خًٛغ يٕالغ األشٛبة انزبثؼخ نهًذٚشٚخ •

 يدبثٓخ انطهت انًزضاٚذ ػهٗ انًٛبِ خالل يٕسى انحح •

 الدإسشبد انحبف

 يششذ ٔيٕظف إداس٘ 5333رُفٛز انخطخ انزشغٛهٛخ يٍ خالل  •

 رحمٛك انًسزٕٚبد انًزًٛضح يٍ خذيبد إسشبد انحبفالد انُبلهخ نهحدبج •

 رمذٚى أفضم انخذيبد فٙ إٚصبل انحبفالد انًمهخ نهحدبج •

 رسخٛش انطبلبد انجششٚخ ٔاإليكبَٛبد •

 انزمُٛخ نخذيخ ضٕٛف انشحًٍ •

 سشبد انحبفالديزبثؼخ سٛش ٔإ •

 ٔفمبً نهخشائظ اإلسشبدٚخ •

 صحخ انًذُٚخ

 يسزشفٛبد السزمجبل انًشضٗ يٍ ضٕٛف انشحًٍ 2رٓٛئخ  •

 يٕاكجخ انخطخ انزُفٛزٚخ انؼبيخ نألخٓضح انحكٕيٛخ ثبنًذُٚخ •

 إػبدح خذٔنخ انًُبٔثبد انطجٛخ ٔيٕاػٛذ ػٛبداد انطٕاسئ •

 بٔسح نهًسدذ انُجٕ٘ انششٚفردٓٛض يشاكض انشػبٚخ انصحٛخ األٔنٛخ انًد •

سشٚش يٕصػخ ػهٗ ألسبو انطٕاسئ ٔانؼُبٚخ  5333يزبثؼخ انسؼخ انسشٚشٚخ اإلخًبنٛخ نًسزشفٛبد انًُطمخ حٕانٙ  •

 انًشكضح

 ْٛئخ األيش ثبنًذُٚخ

 سفغ يسزٕٖ انزؼبيم ٔانزٕاصم يغ ضٕٛف انشحًٍ •

 رؼضٚض انٕسبئم انزٕػٕٚخ ثهغبد يخزهفخ •

 زٕػٕٚخ يٍ خالل اإلػالو انًشئٙ انًزًثم فٙ انشبشبد انزهفضَٕٚٛخرمذٚى انجشايح ان •

 َمبط رٕخٛٓٛخ خذٚذح غشة انًسدذ انُجٕ٘ نزضبف إنٗ انُمطخ انشئٛسٛخ 0اسزحذاس  •

 


