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 خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ٌرأس جلسة مجلس الوزراء

 
 سم وا2116أغسطس  22هـ الموافق  1431ذو القعدة  11جدة 

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

 .عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الٌوم االثنٌن، فً قصر السالم بجدة

واإلعالم الدكتور عادل بن زٌد الطرٌفً ، فً بٌانه لوكالة األنباء  وأوضح معالً وزٌر الثقافة

السعودٌة ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارٌر عن مستجدات األحداث 

وتطوراتها فً المنطقة والعالم، منوهاَ بالبٌان الصادر عن مجموعة السفراء الثمانٌة عشر بشؤن 

من قلق تجاه األعمال األحادٌة وغٌر الدستورٌة التً قامت بها عناصر من  الٌمن ، وما عبر عنه

حزب المإتمر الشعبً العام والحوثٌون وأنصارهم فً صنعاء تلك األعمال التً تجعل البحث عن 

حل سلمً أكثر صعوبة وتزٌد من االنقسامات فً الٌمن ولن تعالج مشاكله السٌاسٌة واالقتصادٌة 

لدعوة إلى االلتزام بمرجعٌات الحل السلمً المتمثلة فً مبادرة دول مجلس واألمنٌة، مجدداً ا

التعاون الخلٌجٌة وآلٌتها التنفٌذٌة ومخرجات مإتمر الحوار الوطنً وقرارات األمم المتحدة ذات 

  .2216العالقة بما فٌها القرار 

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشدٌدٌن للتفجٌر اإلرهابً الذي استهدف حفل زفاف 

بجمهورٌة تركٌا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معرباً عن تعازي المملكة لجمهورٌة تركٌا 

ووقوفها  حكومَة وشعباً وألسر الضحاٌا، وتمنٌاتها بالشفاء العاجل للمصابٌن، مجدداَ تضامن المملكة

 .مع جمهورٌة تركٌا الشقٌقة فً مواجهة اإلرهاب

وبٌن معالٌه أن مجلس الوزراء أدان التصعٌد الخطٌر واالعتداءات العنصرٌة المتكررة التً تقوم 

بها قوات االحتالل االسرائٌلً ومجموعات المستوطنٌن المتطرفٌن على المسجد األقصى المبارك، 

ٌاسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمٌن كونها اعتداَء مإكداً أن هذه االعتداءات والس

متواصالَ على الحقوق الدٌنٌة فً المسجد األقصى وانتهاكاَ لكل المواثٌق الدولٌة ومباديء حقوق 

اإلنسان وتزٌد من تردي األوضاع وتعقٌدها وتسقط فرص السالم فً المنطقة، مجدداً مطالبة 

سرعة التحرك لوضع حد لجمٌع االنتهاكات اإلسرائٌلٌة والجرائم المملكة مجلس األمن الدولً ب

  .الممنهجة بحق الشعب الفلسطٌنً
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ادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً العهد وفً الشؤن المحلً رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدٌر لخ

على ما ٌحظى به حجاج بٌت هللا  -حفظهم هللا  -رئٌس لجنة الحج العلٌا وسمو ولً ولً العهد 

 .الحرام من رعاٌة كاملة وتٌسٌر كل السبل لخدمتهم ، وتطوٌر المشاعر المقدسة

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

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

  :المجلس إلى ما ٌلً

 :أوالً 

بعد االطالع على ما رفعه صاحب السمو الملكً ولً ولً العهد النائب الثانً لرئٌس مجلس 

/  1/  2( وتارٌخ 44/  15لشورى رقم )الوزراء وزٌر الدفاع ، وبعد النظر فً قرار مجلس ا

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقٌة بٌن وزارة الدفاع بالمملكة العربٌة السعودٌة 1431

ووزارة الدفاع بجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة فً مجال الحماٌة المتبادلة للمعلومات المصنفة ، الموقعة 

  .هـ1436/  11/  1فً مدٌنة جدة بتارٌخ 

  .وقد أُعد مرسوم ملكً بذلك

 :ثانٌاً 

وافق مجلس الوزراء على تشكٌل مجلس إدارة الهٌئة العامة للمنشآت الصغٌرة والمتوسطة برئاسة 

  :معالً وزٌر التجارة واالستثمار ، وعضوٌة كل من

 ةمحافظ الهٌئ 1- 

 رالدكتور/طارق بن عبدهللا النعٌم ممثالً لوزارة التجارة واالستثما 2- 

 يأحمد بن عبدالعزٌز القوٌز ممثالً لصندوق التنمٌة الصناعٌة السعود3 - 

 ةالدكتور/أحمد بن جمٌل قطان ممثالً لوزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌ 4- 

 ةإبراهٌم بن فهد آل معٌقل ممثالً لصندوق تنمٌة الموارد البشرٌ 5- 

 ةعلً بن عبدهللا الحمداء ممثالً لوزارة المالٌ 6- 

 يدكتور/ناٌف بن عبدهللا السعدون ممثالً لمإسسة النقد العربً السعودال 7- 

 رعماد بن علً العبدالقادر ممثالً للهٌئة العامة لالستثما 8- 

 رالدكتور/عبدهللا بن عبدالرحمن النملة ممثالً للبنك السعودي للتسلٌف واالدخا 9- 

 ةعبدالعزٌز للعلوم والتقنٌ الدكتور/محمد بن سلٌمان خورشٌد ممثالً لمدٌنة الملك 10- 

 طالدكتور/إبراهٌم بن محمد بابلً ممثالً لوزارة االقتصاد والتخطٌ 11- 

 مالدكتور/أسامة بن فهد الحٌزان ممثالً لوزارة التعلٌ 12- 

 ةٌوسف بن علً المجدوعً ممثالً لمجلس الغرف التجارٌة الصناعٌة السعودٌ 13- 

 صالدكتور/عبدهللا ندٌم الٌاس من القطاع الخا 14- 

 صعبدهللا بن عبدالكرٌم المنٌف من القطاع الخا 15- 
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 :ثالثـاً 

وافق مجلس الوزراء على تعٌٌن أعضاء فً مجلس إدارة صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي لمدة 
 :ثالث سنوات وهم

ندوق االستثمارات العامة ، الدكتور/ عابد معالً األستاذ/ ٌاسر بن عثمان الرمٌان المشرف على ص
بن عبدهللا السعدون وكٌل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة لشإون الشركات ، المهندس/ 

صالح بن إبراهٌم الرشٌد مدٌر عام الهٌئة السعودٌة للمدن الصناعٌة ومناطق التقنٌة ، األستاذ/ 
  .ة المٌزانٌة العامة فً وزارة المالٌةعبدهللا بن صالح العرٌفً رئٌس قطاع بإدار

 :رابعاً 
وافق مجلس الوزراء على تفوٌض عدد من أصحاب المعالً الوزراء بالتباحث مع الجانب الٌابانً 

 :فً شؤن المشروعات التالٌة
  .مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فً مجال التدرٌب والبحوث الصحٌة 1- 
  .ت الصغٌرة والمتوسطةمشروع مذكرة تعاون فً مجال المنشآ 2- 
  .مشروع مذكرة تفاهم فً مجال مكافحة تقلٌد المنتجات التجارٌة 3- 
  .مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فً قطاع الطاقة 4- 
  .مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعً 5- 
  .مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل األخبار 6- 

 :خامسـاً 
عدد من أصحاب المعالً الوزراء بالتباحث مع الجانب الصٌنً وافق مجلس الوزراء على تفوٌض 

  :فً شؤن المشروعات التالٌة
  .مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فً قطاع الثروة المعدنٌة 1- 
  .مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فً قطاع الطاقة 2- 
  .مشروع مذكرة تعاون فً مجال تخزٌن الزٌت 3- 
  .ون فً مجال موارد المٌاهمشروع مذكرة تفاهم للتعا 4- 
  .مشروع برنامج تعاون فنً 5- 
  .مشروع البرنامج التنفٌذي إلنشاء المركز السعودي الصٌنً لنقل التقنٌة 6- 

 :سادساً 
وافق مجلس الوزراء على تعٌٌنات بالمرتبتٌن الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو 

 :التالً
)مدٌر عام فرع الدٌوان بمنطقة مكة تعٌٌن سعد بن خلف بن ماطر القثامً على وظٌفة  1- 

  .المكرمة( بالمرتبة الخامسة عشرة بدٌوان المراقبة العامة
تعٌٌن عبدهللا بن ناصر بن عبدالعزٌز العسكر على وظٌفة )أمٌن عام مجلس المنطقة( بالمرتبة  2- 

  .الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقٌة
العجالن على وظٌفة )مدٌر عام مكتب الرئٌس( تعٌٌن علً بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن  3- 

  .بالمرتبة الرابعة عشرة بدٌوان المظالم
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بٌنها 

نتائج اجتماع الدورة )الحادٌة والثالثٌن( لمجلس وزراء العدل العرب ، واالجتماع )السابع 
للمكتب التنفٌذي للمجلس ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فٌهما ، ووجه حٌالهما بما  والخمسٌن(

  .رآه
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 ( "4أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ٌطلق حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا )

 

 

 سم وا 2116أغسطس  22موافق هـ ال 1431ذو القعدة  11المدٌنة المنورة 

أطلق صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة 

("، وذلك بحضور معالً الرئٌس العام لشإون 4الٌوم، حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا )

دالعزٌز السدٌس، ومعالً نائب المسجد الحرام والمسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن عب

 .الرئٌس العام لشإون المسجد النبوي الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا الفالح

ونوه سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة بالنتائج اإلٌجابٌة لتفعٌل التطبٌقات اإللكترونٌة لخدمة الحاج 

 -بن عبدالعزٌز آل سعود والزائر فً إطار توجٌهات حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان 

للقطاعات المختلفة بتقدٌم جمٌع التسهٌالت للحجاج والمعتمرٌن والزوار وبذل قصارى  -حفظه هللا 

 .الجهود لراحتهم لٌتمكنوا من أداء نسكهم براحة واطمئنان

كما دشن سموه ورشة العمل المصاحبة للحملة التً جاءت بعنوان " التواصل الذكً بٌن الرئاسة 

ة لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضٌوف الرحمن، إضافة إلى تدشٌن المرحلة األولى العام

من صنادٌق األمتعة بساحات المسجد النبوي، وكذلك منصة تطبٌقات الحرمٌن الذكٌة، والدلٌل 

اإلرشادي للمسجد النبوي عبر الشاشات اإللكترونٌة والمطبوعات، وتدشٌن الشاشات الجدٌدة 

الجدٌدة، وإطالق حزمة الخدمات اإللكترونٌة بوكالة الرئاسة التً تضم، نظام شإون  بالمصلٌات

األئمة والمإذنٌن، والنسخة المطورة من البوابة اإللكترونٌة الداخلٌة للمسجد النبوي، والنسخة 

 .المطورة من نظام اإلحصاء والمعلومات ونظام الخدمات
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 آالف عقد إلسكان الحجاج بالمدٌنة المنورة 10توثٌق أكثر من 
 سم وا 2116أغسطس  23هـ الموافق  1431ذو القعدة  21المدٌنة المنورة 

فندقاً  584عقد إسكان تابعة لـ  11112أنهت المإسسة األهلٌة لألدالء، إجراءات تصدٌق عقود 

المدٌنة المنورة خالل الفترة الماضٌة، وذلك فً إطار أعمال المإسسة لموسم الحج وداراً سكنٌة ب

وأوضح نائب رئٌس مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع اإلسكان . هذا العام

والمتابعة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً، أن إجراءات تصدٌق عقود إسكان الحجاج تتم عبر 

سكان وعالقات شإون الحجاج الذي ٌقوم بتسجٌل تصارٌح المجموعات السكنٌة والفنادق برنامج اإل

والدور السكنٌة وتوثٌق عقود اإلسكان عبر البوابة الموحدة لحجاج الخارج، كما ٌقوم البرنامج 

باستٌفاء مبلغ التامٌن من الفنادق والدور السكنٌة ومتابعة متطلبات مكاتب شإون الحج والشركات 

وأبان أن القطاع ٌهدف إلى صناعة منظومة خدمٌة متكاملة لخدمات . ٌاحٌة على مدار العامالس

إسكان الحجاج واإلشراف اإلداري والمراقبة المٌدانٌة المستمرة ألداء أعمال موسم الحج وٌإدي 

مهامه من خالل عدة برامج عمل منها: برنامج عمل وحدة اإلسكان والمتابعة الذي ٌقوم بتنظٌم 

مل للقطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات المختلفة وتوثٌق األعمال خالل موسم الحج، الع

وبرنامج عمل وحدة الشإون القانونٌة والتحقٌق الذي ٌعنى بالتحقٌق فً القضاٌا والمخالفات وتطبٌق 

نً الجزاءات والعقوبات وفق الئحة التوظٌف الموسمً، باإلضافة إلى برنامج عمل اإلسكان المٌدا

والشركات السٌاحٌة الهادف إلى متابعة عملٌات تفوٌج الحجاج مٌدانٌاً، والتؤكد من جاهزٌة الدور 

السكنٌة وضبط حاالت اختالف التفوٌج وتصحٌحها بالنظام، ومتابعة أداء متعهدي التنزٌل 

والتحمٌل، ورصد مخالفات الشركات السٌاحٌة، وبرنامج عمل الطوارئ والسالمة حٌث ٌقوم 

نامج بمتابعة الدور السكنٌة والتؤكد من جاهزٌتها للسكن، وتوفر المتطلبات األساسٌة للحجاج البر

 .الكرام، والتؤكد من متطلبات وسائل السالمة قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم فً المدٌنة المنورة

للتؤكد من زٌارة مٌدانٌة  851وأفاد دمٌاطً، أن الفرق المٌدانٌة نفذت خالل األسابٌع الماضٌة 

جاهزٌة مساكن الحجاج، وتسجٌل النواقص التً ٌباشرها برنامج عمل وحدة تؤمٌن النواقص الذي 

ٌتم من خالله تؤمٌن وتوفٌر النواقص فً التجهٌزات والخدمات العامة عند وجود مالحظات أو 

المة نواقص فً التجهٌزات بالدور السكنٌة أثناء زٌارات المساكن من قبل مكتب الطوارئ والس

 .وذلك من قٌمة تؤمٌن السكن المودع لدى المإسسة األهلٌة لألدالء

ٌّن أن أعمال المإسسة المتعلقة بمجال خدمات إسكان الحجاج تشمل برنامج عمل لجنة المتابعة  وب

والمراقبة الذاتٌة وتتولى من خالله اللجنة اإلشراف على أعمال وحدة العملٌات المٌدانٌة والمتابعة 

الحرص على قٌامهم بمتابعة ومراقبة األداء مٌدانٌاً وإدارٌاً بٌن القطاعات ومراكز اإلدارٌة و

ومكاتب الخدمة المٌدانٌة والمكاتب المساندة خالل موسم الحج، إلى جانب برنامج عمل وحدة 

 العملٌات المٌدانٌة الذي ٌهتم بمتابعة ومراقبة األداء العام مٌدانٌاً، والتنسٌق مع الجهات الداخلٌة

والخارجٌة، وضبط النداءات عبر الشبكة الالسلكٌة، فضالً عن برنامج عمل وحدة المتابعة اإلدارٌة 

وفٌه ٌتم متابعة ومراقبة األداء العام إدارٌاً فً القطاعات ومراكز ومكاتب الخدمة المٌدانٌة 

وثٌق أداء والمكاتب المساندة، وكذلك برنامج عمل وحدة اإلحصاء والتقارٌر حٌث تقوم الوحدة بت

المإسسة بجمٌع قطاعاتها وإصدار التقارٌر اإلحصائٌة الٌومٌة والدورٌة والنهائٌة خالل موسم 

 .الحج
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 مؤسسة مطوفً حجاج دول جنوب آسٌا تصدر دلٌل " محادثة الحاج"
 

 سم وا 2113أغسطس  23ه الموافق  1431ذو القعدة  21مكة المكرمة فً 

عربً " و "  -أصدرت مإسسة مطوفً حجاج دول جنوب آسٌا دلٌل محادثة الحاج " إنجلٌزي 

  .عربً " ٌتم توزٌعه على الحجاج فً منافذ الدخول -أردي 

وبٌن عضو مجلس إدارة المإسسة المتحدث الرسمً للمإسسة عمر بن سراج أكبر، أن الدلٌل ٌؤتً 

ضمن البرامج التوعوٌة التً تنفذها المإسسة لتسهٌل التعامل مع ضٌوف الرحمن وتقدٌم الخدمات 

ث السرٌعة لهم، الفتاً إلى أن الدلٌل ٌحوي العدٌد من المصطلحات والجمل التً تهم الحاج من حٌ

العبادات والمشاعر المقدسة وخدمات السكن واألكل والعالج واالتصال ومناسك الحج والعناوٌن 

  .المهمة والمواقع فً المدٌنة المنورة باإلضافة إلى هواتف الجهات المهمة

 

 وٌجمؤسسة مطوفً جنوب آسٌا تنظم محاضرة عن سالمة التف
 سم وا 2116أغسطس  23هـ الموافق  1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 

أقامت لجنة تفوٌج القطار والجمرات بمإسسة مطوفً حجاج دول جنوب آسٌا الٌوم، محاضرة 

ٌة البالغ بعنوان "سالمة التفوٌج للقطار والجمرات" لرإساء مكاتب مجموعات الخدمات المٌدان

مكتباً، قدمها رئٌس لجنة األمن والسالمة العمٌد متقاعد عبدهللا بن علً معدي وخبٌر  118عددها 

  .هٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة الدكتور سلٌم البوسطة، وذلك بمقر المإسسة بمكة المكرمة

الحج وتوفٌر  وأكد المعدي خالل المحاضرة، ضرورة االلتزام بجداول التفوٌج الصادرة من وزارة

األعداد الكافٌة من المرشدٌن للقٌام بإٌصال أفواج الحجاج إلى محطات القطار ومنشؤة الجمرات مع 

إعدادهم وتؤهٌلهم وتعرٌفهم بالطرق المإدٌة إلى القطار والجمرات من خالل تدرٌبات مٌدانٌة، 

الحرام ومنع االزدحام  موضحا أن االلتزام بخطط التفوٌج من شؤنه توفٌر السالمة لحجاج بٌت هللا

  .وتحقٌق أعلى معدالت النجاح لموسم الحج

وبٌن أن المإسسة أولت عملٌة التفوٌج للقطار والجمرات أهمٌة بالغة حٌث أعدت خطة متكاملة 

 35مناطق وتدعٌمها بـ  11مبنٌة على أسس علمٌة وخبرات تراكمٌة وتقسٌم مناطق التفوٌج إلى 

لعدٌد من الدرجات النارٌة لتمكٌنهم من سرعة الوصول إلى مواقع مراقباً ومشرفاً وتجهٌزهم با

التفوٌج ودقة المتابعة لحركة خروج الحجاج من مساكنهم إلى محطات القطار والجمرات وبالعكس، 

الفتا إلى أنه أعد برامج توعوي فً هذا الجانب فضالً عن التنسٌق مع مكاتب شإون الحجاج 

ج فٌما ٌتعلق بعملٌة التفوٌج وتزوٌدهم بالكتٌبات واألقراص المرئٌة لتكثٌف الحمالت التوعوٌة للحجا

  .والمسموعة لتوضٌح شعٌرة رمً الجمرات

بدوره أكد الدكتور البوسطة، أن خطط التفوٌج مرتبة وعلى جمٌع المطوفٌن االلتزام بها حٌث سٌتم 

 5جة حتى الساعة الـ ذي الح 8مساء من ٌوم  8التصعٌد للقطار على فترتٌن األولى الساعة الـ 

صباحا  11:31صباحا حتى الساعة  5:31ذي الحجة، والفترة الثانٌة من الساعة  1صباحا من ٌوم 

ذي الحجة ومن ٌصل فً المرحلة األولى لعرفات ٌنزل فً شمال عرفات ومن ٌصل فً  1من ٌوم 

فً  2و1المرحلة الثانٌة ٌنزل جنوب عرفات حٌث خصص لحجاج مإسسة جنوب آسٌا محطات 

  .منى ومزدلفة وعرفات مع تحدٌد مسارات مخصصة من المخٌمات إلى محطات القطار
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وفد من جمعٌة هدٌة الحاج والمعتمر الخٌرٌة ٌزور فرع وزارة الحج 
 والعمرة لشؤون الزٌارة بالمدٌنة المنورة

 
 

 سم وا2116أغسطس  23هـ الموافق 1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 

زار وفد من جمعٌة هدٌة الحاج والمعتمر الخٌرٌة فرع المدٌنة المنورة برئاسة مشرف الفرع رباح 

لشإون الزٌارة بالمدٌنة المنورة حٌث كان فً استقبالهم  السالمة الٌوم فرع وزارة الحج والعمرة

  .وكٌل فرع الوزارة بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن البٌجاوي وعدد من الموظفٌن

وتم خالل الزٌارة مناقشة آلٌة تعزٌز سبل التعاون بٌن فرع الجمعٌة و الوزارة فً عدد من البرامج 

  .شرٌفالتً تخدم الحجاج وزائري المسجد النبوي ال

وركز اللقاء على أهمٌة نشر ثقافة تقدٌم البرامج التوعوٌة واإلرشادٌة لضٌوف الرحمن خالل 

  .إقامتهم بالمدٌنة المنورة

مما ٌذكر أن هناك تنسٌق وتعاون مستمر بٌن فرع الجمعٌة وفرع الوزارة فً إطار الشراكات 

خدمات الالزمة لهم عند زٌارتهم االستراتٌجٌة التً تهدف للرقً بخدمة ضٌوف الرحمن وتقدٌم ال

  .للمسجد النبوي الشرٌف وأروقته
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 منصة خدمات إلكترونٌة لخدمة الحجاج والزائرٌن بالمدٌنة المنورة

 

 
 سم وا 2116أغسطس  23هـ الموافق  1431ذو القعدة  21المدٌنة المنورة 

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

عبدالعزٌز السدٌس على منصة تطبٌقات الحرمٌن الشرٌفٌن الذكٌة التً تسهل لقاصدي الحرمٌن 

 .الشرٌفٌن االستفادة من الخدمات التفاعلٌة عبر تطبٌق ذكً على الهاتف المحمول

منصة للخدمات اإللكترونٌة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إذ ٌهدف فً مرحلة  وٌعّد التطبٌق

إطالقه األولى إلى تقدٌم معلومات وخدمات لقاصدي الحرمٌن الشرٌفٌن لتٌسٌر التواصل واالستفادة 

من الخدمات التفاعلٌة،عبر خدمة اإلرشاد المكانً لتٌسٌر وصول القاصدٌن إلى وجهاتهم بالمسجد 

والمسجد النبوي، وخدمة الخطب المترجمة، وأخبار الرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام الحرام 

والمسجد النبوي، إضافة إلى خدمات طلب المصاحف الموقوفة للمساجد فً الخارج إلى جانب 

 .خدمة اآلراء والمقترحات والمبادرات

من الخدمات المتنوعة لتشمل وٌجري حالٌاً العمل على تطوٌر المنصة اإللكترونٌة، وإضافة حزمة 

معظم الخدمات اإللكترونٌة للحرمٌن الشرٌفٌن فً نموذج عصري وذكً ٌواكب التطورات الحدٌثة 

 .للتكنولوجٌا المتجددة
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 نة المنورةكاونتراً لتسرٌع إنهاء إجراءات قدوم الحجاج بمطار المدٌ 90

 

 سم وا 2116أغسطس  23هـ الموافق  1431ذو القعدة  21المدٌنة المنورة 
كثفت جوازات مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة أعمالها لخدمة ضٌوف 

 .حرام القادمٌن من مختلف الدول ألداء مناسك الحج هذا العامالرحمن حجاج بٌت هللا ال
وأوضح مدٌر جوازات المطار العقٌد بدر معٌوف المطٌري، أن التحضٌرات لعمل الجوازات 

بالمطار لموسم حج هذا العام بدأت منذ ستة أشهر من خالل خطة عمل متكاملة بتوجٌه مدٌر عام 
الٌحً، ومتابعة مدٌر جوازات منطقة المدٌنة المنورة العمٌد الجوازات اللواء سلٌمان بن عبدالعزٌز 

 .ولٌد سلٌمان العقٌلً، لخدمة ضٌوف الرحمن القادمٌن جواً إلى المدٌنة المنورة
ٌّن العقٌد المطٌري أن المطار ٌحتوي على أربع صاالت مخصصة الستقبال ضٌوف الرحمن  وب

كاونتراً تحتوي على جهاز حاسب آلً  11 باإلضافة إلى صالة قدوم رئٌسٌة تم دعمها بؤكثر من
مرتبط بمركز المعلومات الوطنً، كما تم تزوٌد كل كاونتر بجهاز بصمة ٌتم من خاللها أخذ 

  .الخصائص الحٌوٌة لكل حاج قادم وكامٌرات لحفظ صورة الحاج وإدراج معلوماته بالنظام
لدٌهم الكفاءة والتدرٌب إلنجاز  وأفاد أنه ٌعمل على هذه األجهزة كوادر مإهلة من ضباط وأفراد

الخدمات كافة فً وقت وجٌز ودقة عالٌة، إلى جانب دعم جوازات مطار المدٌنة المنورة بكوادر 
 .بشرٌة إضافٌة من مختلف إدارات الجوازات بالمملكة لتغطٌة الزٌادة العددٌة للحجاج

محمد بن عبدالعزٌز  من جانبه أوضح المشرف على المركز اإلعالمً للجوازات بمطار األمٌر
الدولً الرائد حماد المطٌري، أن طبٌعة عمل جوازات المطار إلجراء كل حاج تبدأ بمجرد وصول 

بٌانات الرحلة إلى موظف الجوازات حٌث ٌتم تحدٌد جنسٌة الرحلة وتسجٌل بٌاناتها ومن ثّم ٌتم 
القدوم لٌتم تسجٌل استقبال حجاج الرحلة بحٌث ٌتم توجٌه الحجاج إلى الكاونترات فً صالة 

معلومات الحاج فً النظام، والتؤكد من صحتها ومعلومات التؤشٌرة، وأخذ الخصائص الحٌوٌة 
 .للحاج وحفظها بالنظام

وأفاد أن أقسام الجوازات بالمطار تعمل كداعم رئٌسً ومرادف للعمل التقنً والبشري حٌث ٌعمل 
جاج القادمٌن وأرشفتها، مإكداً حرص قسم التقنٌة، وقسم اإلنتاجٌة لفرز وحفظ بطاقات الح

الجوازات على تدقٌق الوثائق والتؤكد من خلّوها من التزوٌر من خالل الكوادر العاملٌن فً قسم 
متخصص فً مكافحة التزوٌر والذي ٌعمل على الكشف على أي وثٌقة ٌشتبه بها من خالل أحدث 

ثبٌتها، فضالً عن األقسام اإلدارٌة األجهزة العالمٌة فً مجال الكشف عن الوثائق المزّورة وت
 .المساندة

ولفت الرائد حماد المطٌري، إلى أهمٌة مرحلة تدقٌق صحة بٌانات الحجاج لحظة قدومهم بحٌث 
تشمل مرحلتٌن تبدأ بالكشف على الوثائق والتؤكد من صحتها بشكل مبدئً بواسطة الموظف 

 .سم التزوٌر الذي ٌعمل على مدار الساعةالمختص، وفً حال االشتباه فً أي حالة ٌتم إحالتها لق
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 رحالت حج 907مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة ٌستقبل 

 

 سم وا2116أغسطس  23هـ الموافق 1431ذو القعدة  21المدٌنة المنورة 

 1385511بلغ عدد الحجاج الذٌن قدموا إلى المدٌنة المنورة خالل موسم حج هذا العام حتى أمس 

ألف حاجاً، ٌشمل ضٌوف الرحمن الذٌن قدموا براً عبر طرٌق الهجرة ، وكذلك من وصلوا جواً 

 .عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة

وأوضح نائب رئٌس مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة عصام عبدالعزٌز 

ا المدٌنة المنورة خالل الفترة الماضٌة إلى المشاعر المقدسة حاجاً غادرو 1825218دمٌاطً أن 

ألف حاج من  212بمكة المكرمة، فٌما بلغ عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة المنورة لٌوم أمس نحو 

 .عدة جنسٌات

حاجاً، فٌما غادرها فً الٌوم ذاته  245212وبٌن أن المدٌنة المنورة استقبلت أمس )اإلثنٌن( 

رحلة حج جوٌة وصلت  62هٌن إلى المشاعر المقدسة ألداء مناسك الحج، مضٌفاً أن متج 215131

إلى مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة خالل ٌوم أمس، لٌصل إجمالً 

رحالت، فضالً  111رحالت الحج الجوٌة التً وصلت للمدٌنة المنورة خالل موسم الحج الحالً 

 .رحلة 313الدولً المجدولة التً بلغ مجموعها إلى  عن رحالت الطٌران

 -حافالت للمدٌنة المنورة عبر طرٌق الهجرة السرٌع )جدة  1311ولفت دمٌاطً إلى وصول 

حافلة  4343المدٌنة المنورة(، فٌما غادرت المدٌنة المنورة خالل الفترة المنقضٌة من موسم الحج 

كة المكرمة، تواكبهم خدمات متكاملة تقدمها مختلف نقلت ضٌوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة بم

 .الجهات المعنٌة بخدمة الحجاج
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 الفرٌق الحربً ٌستعرض الخطط األمنٌة والتنظٌمٌة لقوات أمن الحج
 

 سم وا 2116أغسطس  23هـ الموافق  1431ذو القعدة  21المكرمة مكة 

استعرض معالً قائد قوات امن الحج الفرٌق خالد بن قرار الحربً الٌوم خالل لقائه بقادة قوات أمن 

الحج، الخطط األمنٌة والتنظٌمٌة،ووقف على جاهزٌة القوات الستقبال ضٌوف الرحمن وتقدٌم 

قاً لتطلعات القٌادة الرشٌدة الذٌن سخروا مجمل اإلمكانات المادٌة الخدمات التً تلٌق بهم تحقٌ

  .والبشرٌة

والتقى الفرٌق بمنسوبً شإون األمن حٌث جرى استعراض عدد من الخطط والموضوعات األمنٌة 

  .والتنظٌمٌة التً سٌتم تطبٌقها بما تكفل بإذن هللا أن ٌنعم حجاج بٌت هللا الحرام باألمن والسكٌنة

تقى بقائد مركز القٌادة والسٌطرة اللواء عبدهللا حسن الزهرانً ومنسوبً القٌادة واستمع إلى كما ال

ابرز اإلضافات التً سوف ٌشهدها سٌر العمل وجوانب التطوٌر التً شهدها المركز،فٌما استمع 

لى شرح خالل لقائه مساعد قائد قوات أمن الحج للمنطقة المركزٌة اللواء سعود بن عبدهللا الخلٌوي إ

عن مجمل الخطط األمنٌة والتنظٌمٌة والمساندة التً سوف تشهدها المنطقة المركزٌة خالل موسم 

  .حج هذا العام
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آالف عمذ إلسكاٌ انحداج تانًذٌُح انًُٕرج 01ذٕثٍك أكثز يٍ   

  

فندقاً  584عقد إسكان تابعة لـ  10092أنهت المؤسسة األهلٌة لألدالء, إجراءات تصدٌق عقود 

وداراً سكنٌة بالمدٌنة المنورة خالل الفترة الماضٌة, وذلك فً إطار أعمال المؤسسة لموسم الحج هذا 

 .العام

وأوضح نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع اإلسكان والمتابعة 

ءات تصدٌق عقود إسكان الحجاج تتم عبر برنامج الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً, أن إجرا

اإلسكان وعالقات شؤون الحجاج الذي ٌقوم بتسجٌل تصارٌح المجموعات السكنٌة والفنادق والدور 

السكنٌة وتوثٌق عقود اإلسكان عبر البوابة الموحدة لحجاج الخارج, كما ٌقوم البرنامج باستٌفاء 

ومتابعة متطلبات مكاتب شؤون الحج والشركات السٌاحٌة  مبلغ التامٌن من الفنادق والدور السكنٌة

 .على مدار العام

وأبان أن القطاع ٌهدف إلى صناعة منظومة خدمٌة متكاملة لخدمات إسكان الحجاج واإلشراف 

اإلداري والمراقبة المٌدانٌة المستمرة ألداء أعمال موسم الحج وٌؤدي مهامه من خالل عدة برامج 

ل وحدة اإلسكان والمتابعة الذي ٌقوم بتنظٌم العمل للقطاع والتنسٌق بٌن عمل منها: برنامج عم

الوحدات واإلدارات المختلفة وتوثٌق األعمال خالل موسم الحج, وبرنامج عمل وحدة الشؤون 

القانونٌة والتحقٌق الذي ٌعنى بالتحقٌق فً القضاٌا والمخالفات وتطبٌق الجزاءات والعقوبات وفق 

موسمً, باإلضافة إلى برنامج عمل اإلسكان المٌدانً والشركات السٌاحٌة الهادف الئحة التوظٌف ال

إلى متابعة عملٌات تفوٌج الحجاج مٌدانٌاً, والتأكد من جاهزٌة الدور السكنٌة وضبط حاالت اختالف 

التفوٌج وتصحٌحها بالنظام, ومتابعة أداء متعهدي التنزٌل والتحمٌل, ورصد مخالفات الشركات 

ة, وبرنامج عمل الطوارئ والسالمة حٌث ٌقوم البرنامج بمتابعة الدور السكنٌة والتأكد من السٌاحٌ

جاهزٌتها للسكن, وتوفر المتطلبات األساسٌة للحجاج الكرام, والتأكد من متطلبات وسائل السالمة قبل 

 .وصول الحجاج وأثناء إقامتهم فً المدٌنة المنورة

زٌارة مٌدانٌة للتأكد من  851نفذت خالل األسابٌع الماضٌة وأفاد دمٌاطً, أن الفرق المٌدانٌة 

جاهزٌة مساكن الحجاج, وتسجٌل النواقص التً ٌباشرها برنامج عمل وحدة تأمٌن النواقص الذي 

ٌتم من خالله تأمٌن وتوفٌر النواقص فً التجهٌزات والخدمات العامة عند وجود مالحظات أو 

أثناء زٌارات المساكن من قبل مكتب الطوارئ والسالمة وذلك نواقص فً التجهٌزات بالدور السكنٌة 

 .من قٌمة تأمٌن السكن المودع لدى المؤسسة األهلٌة لألدالء

ٌّن أن أعمال المؤسسة المتعلقة بمجال خدمات إسكان الحجاج تشمل برنامج عمل لجنة المتابعة  وب

وحدة العملٌات المٌدانٌة والمتابعة  والمراقبة الذاتٌة وتتولى من خالله اللجنة اإلشراف على أعمال

اإلدارٌة والحرص على قٌامهم بمتابعة ومراقبة األداء مٌدانٌاً وإدارٌاً بٌن القطاعات ومراكز ومكاتب 

الخدمة المٌدانٌة والمكاتب المساندة خالل موسم الحج, إلى جانب برنامج عمل وحدة العملٌات 

ء العام مٌدانٌاً, والتنسٌق مع الجهات الداخلٌة والخارجٌة, المٌدانٌة الذي ٌهتم بمتابعة ومراقبة األدا

وضبط النداءات عبر الشبكة الالسلكٌة, فضالً عن برنامج عمل وحدة المتابعة اإلدارٌة وفٌه ٌتم 

متابعة ومراقبة األداء العام إدارٌاً فً القطاعات ومراكز ومكاتب الخدمة المٌدانٌة والمكاتب المساندة, 

عمل وحدة اإلحصاء والتقارٌر حٌث تقوم الوحدة بتوثٌق أداء المؤسسة بجمٌع وكذلك برنامج 

 .قطاعاتها وإصدار التقارٌر اإلحصائٌة الٌومٌة والدورٌة والنهائٌة خالل موسم الحج
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آالف عمذ إلسكاٌ انحداج تانًذٌُح 01ذٕثٍك أكثز يٍ    

 

 خانذ انضاَذٌ -انًذَُت انًُىسة 

فُذلاً وداساً  485ػمذ إسكاٌ حابؼت نـ  20001أَهج انًؤسست األههُت نألدالء إجشاءاث حظذَك ػمىد 

 .انًؤسست نًىسى انحج هزا انؼاو سكُُت بانًذَُت انًُىسة خالل انفخشة انًاضُت, ورنك فٍ إطاس أػًال

وأوضح َائب سئُس يجهس إداسة انًؤسست األههُت نألدالء انًششف ػهً لطاع اإلسكاٌ وانًخابؼت 

ػظاو بٍ ديُاطٍ, أٌ إجشاءاث حظذَك ػمىد إسكاٌ انحجاج حخى ػبش بشَايج اإلسكاٌ وػاللاث 

ُادق وانذوس انسكُُت وحىثُك شؤوٌ انحجاج انزٌ َمىو بخسجُم حظاسَح انًجًىػاث انسكُُت وانف

ػمىد اإلسكاٌ ػبش انبىابت انًىحذة نحجاج انخاسج, كًا َمىو انبشَايج باسخُفاء يبهغ انخايٍُ يٍ 

 .انفُادق وانذوس انسكُُت ويخابؼت يخطهباث يكاحب شؤوٌ انحج وانششكاث انسُاحُت ػهً يذاس انؼاو

ت نخذياث إسكاٌ انحجاج واإلششاف وأباٌ أٌ انمطاع َهذف إنً طُاػت يُظىيت خذيُت يخكايه

اإلداسٌ وانًشالبت انًُذاَُت انًسخًشة ألداء أػًال يىسى انحج وَؤدٌ يهايه يٍ خالل ػذة بشايج 

ػًم يُها: بشَايج ػًم وحذة اإلسكاٌ وانًخابؼت انزٌ َمىو بخُظُى انؼًم نهمطاع وانخُسُك بٍُ 

سى انحج, وبشَايج ػًم وحذة انشؤوٌ انىحذاث واإلداساث انًخخهفت وحىثُك األػًال خالل يى

انماَىَُت وانخحمُك انزٌ َؼًُ بانخحمُك فٍ انمضاَا وانًخانفاث وحطبُك انجضاءاث وانؼمىباث وفك 

الئحت انخىظُف انًىسًٍ, باإلضافت إنً بشَايج ػًم اإلسكاٌ انًُذاٍَ وانششكاث انسُاحُت انهادف 

خأكذ يٍ جاهضَت انذوس انسكُُت وضبظ حاالث اخخالف إنً يخابؼت ػًهُاث حفىَج انحجاج يُذاَُاً, وان

انخفىَج وحظحُحها بانُظاو, ويخابؼت أداء يخؼهذٌ انخُضَم وانخحًُم, وسطذ يخانفاث انششكاث 

انسُاحُت, وبشَايج ػًم انطىاسئ وانساليت حُث َمىو انبشَايج بًخابؼت انذوس انسكُُت وانخأكذ يٍ 

ساسُت نهحجاج انكشاو, وانخأكذ يٍ يخطهباث وسائم انساليت جاهضَخها نهسكٍ, وحىفش انًخطهباث األ

 .لبم وطىل انحجاج وأثُاء إلايخهى فٍ انًذَُت انًُىسة
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صَاسة يُذاَُت نهخأكذ يٍ  842وأفاد ديُاطٍ, أٌ انفشق انًُذاَُت َفزث خالل األسابُغ انًاضُت 

ذة حأيٍُ انُىالض انزٌ جاهضَت يساكٍ انحجاج, وحسجُم انُىالض انخٍ َباششها بشَايج ػًم وح

َخى يٍ خالنه حأيٍُ وحىفُش انُىالض فٍ انخجهُضاث وانخذياث انؼايت ػُذ وجىد يالحظاث أو 

َىالض فٍ انخجهُضاث بانذوس انسكُُت أثُاء صَاساث انًساكٍ يٍ لبم يكخب انطىاسئ وانساليت ورنك 

 .يٍ لًُت حأيٍُ انسكٍ انًىدع نذي انًؤسست األههُت نألدالء

أٌ أػًال انًؤسست انًخؼهمت بًجال خذياث إسكاٌ انحجاج حشًم بشَايج ػًم نجُت انًخابؼت وبٍُّ 

وانًشالبت انزاحُت وحخىنً يٍ خالنه انهجُت اإلششاف ػهً أػًال وحذة انؼًهُاث انًُذاَُت وانًخابؼت 

يشاكض ويكاحب اإلداسَت وانحشص ػهً لُايهى بًخابؼت ويشالبت األداء يُذاَُاً وإداسَاً بٍُ انمطاػاث و

انخذيت انًُذاَُت وانًكاحب انًساَذة خالل يىسى انحج, إنً جاَب بشَايج ػًم وحذة انؼًهُاث 

انًُذاَُت انزٌ َهخى بًخابؼت ويشالبت األداء انؼاو يُذاَُاً, وانخُسُك يغ انجهاث انذاخهُت وانخاسجُت, 

انًخابؼت اإلداسَت وفُه َخى  وضبظ انُذاءاث ػبش انشبكت انالسهكُت, فضالً ػٍ بشَايج ػًم وحذة

يخابؼت ويشالبت األداء انؼاو إداسَاً فٍ انمطاػاث ويشاكض ويكاحب انخذيت انًُذاَُت وانًكاحب 

انًساَذة, وكزنك بشَايج ػًم وحذة اإلحظاء وانخماسَش حُث حمىو انىحذة بخىثُك أداء انًؤسست 

 .سَت وانُهائُت خالل يىسى انحجبجًُغ لطاػاحها وإطذاس انخماسَش اإلحظائُت انُىيُت وانذو
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 ٌسرمثم انحداج تكم انهغاخ« َحثك ٌا ضٍف انزحًٍ»
 انًذٌُح انًُٕرج -يكرة انًذٌُح 

 32/10/3102انثالثاء 

 

انذي ٌُفذِ فزع ٔسارج انحح ٔانعًزج تانًذٌُح انًُٕرج ٌٕيًٍا فً يطار « َحثك ٌا ضٍف انزحًٍ»ٌٕاصم تزَايح 

مثال انحداج انماديٍٍ ٔانًغادرٌٍ نهحح تانحفأج ٔانرزحٍة األيٍز يحًذ تٍ عثذانعشٌش انذٔنً تانًذٌُح انًُٕرج اسر

 .ٔذمذٌى انٓذاٌا تكم انهغاخ

ٍّ هللا عهٍّ تانمذٔو ألداء فزٌضح انحح نٓذا انعاو، عاًدا يا  ٔعثّز انحاج اندشائزي خًال عثٍذج، عٍ سعادذّ أٌ ي

 .يح ضٍٕف انزحًٍشاْذِ يٍ انخذياخ نٍس تًسرغزب عهى انًًهكح انرً سخزخ كم إيكاٍَاذٓا نخذ

إٌ أتزس يا نفد اَرثاّْ ًْ االترسايح انذائًح انرً ال ذفارق انعايهٍٍ فً »ٔلال تشزي يحًذ أحذ حداج اندشائز: 

خذيح انحداج فً انًطار، ٔأكذخ انحاخح انماديح يٍ إَذٍَٔسٍا، أٌ يا شاْذذّ عُذ ٔصٕنٓا إنى يطار انًذٌُح 

ًٍَّ انحاج يحًذ شكٍم انمادو يٍ انُٓذ اندٕٓد ٔذسٍٓم خًٍع اإلخزاءاخ فً ٔلد ٔخٍش ٌشع ز تانسعادج، فًٍا ث

 .انًثذٔنح عُذ ٔصٕنٓى ٔاسرمثانٓى تانٓذاٌا ٔانرًز ٔانٕرد، داعًٍا هللا أٌ ٌدشٌٓى خٍز اندشاء

ً يٍ خاَثّ عذَّ يذٌز يزكش فزع ٔسارج انحح ٔانعًزج تًطار األيٍز يحًذ تٍ عثذانعشٌش انذٔنً تانًذٌُح انًُٕرج ْاَ

 .يٍ أْى انثزايح انرً َفذذٓا انٕسارج نهسُح انخايسح عهى انرٕانً« َحثك ٌا ضٍف انزحًٍ»انصاعذي، تزَايح 

رحهح طٍزاٌ  0430حاًخا، عهى يرٍ  204531ٔتٍٍَّ أٌ عذد انماديٍٍ إنى انًذٌُح انًُٕرج ٔصم إنى يا ٌمارب 

 .انعاو ٔحرى أيس دٔنٍح تًخرهف شزكاخ انطٍزاٌ يُذ تذاٌح أعًال يٕسى انحح نٓذا

 
 
 
 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1098815.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1098815.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1098815.jpeg

