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احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، 
م�شاعر مفعمة بالفرحة والبتهاج انطوت عليها اأفئدتنا يوم اأن علمنا بخرب زيارة خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود – اأيده اهلل – للمدينة النبوية 
ال�شريفة، واملوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء مبجل�س اإدارتها ومبن�شوبيها وم�شاهميها وهم ميثلون 
ون عن �شدق انتمائهم  �شريحة وا�شعة من اأبناء الوطن املخل�شني بطيبة الطيبة ويعربرِّ
لدينهم ثم مليكهم ووطنهم لريحبون مبقدمه امليمون داعني اهلل له ال�شالمة وال�شحة 

والعافية يف �شفره واإقامته.
وي�شرين بهذه املنا�شبة اأن اأ�شري اإىل اأنه منذ تويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز مقاليد احلكم وقد لقي �شعبه الكرمي اهتمامه الأول و�شغله ال�شاغل وما 
يبذله – حفظه اهلل – فيما يت�شل بالرتقاء بالوطن ونه�شته التنموية  واحلفاظ على 
ومنذ  بخا�شة.  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  زوار  الرحمن  ب�شيوف  والعناية  بعامة  اأمنه 
توليه – اأيَّده اهلل – مقاليد احلكم وتنطلق اأَْل�ِشَنُة �شعبه الكرمي ذاكرة �شاكرة وترتفع 
اأكفهم تلهج بالدعاء خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز باأن مين اهلل 

عليه بال�شحة والعافية والن�شر والتاأييد واأن يبارك جهوده جتاه وطنه و�شعبه.
والتي  ان توليه مقاليد احلكم  اإبَّ ل�شعبه  – التي وجهها  – رعاه اهلل  وقد جاءت كلمته 
احتوت على عبارات �شادقة من القلب لإخوانه واأبناءه املواطنون واملواطنات حيث جاء 
فيها : )اإنني، وقد �شاء اهلل اأن اأحمل الأمانة العظمى، اأتوجه اإليه �شبحانه مبتهال اأن 
ميدين بعونه وتوفيقه، واأ�شاأله اأن يرينا احلق حقا واأن يرزقنا اتباعه، واأن يرينا الباطل 
باطال ويرزقنا اجتنابه، و�شنظل بحول اهلل وقوته متم�شكني بالنهج القومي، الذي �شارت 
وعلى  اهلل،  رحمه  العزيز  عبد  املوؤ�ش�س  امللك  يد  على  تاأ�شي�شها  منذ  الدولة  هذه  عليه 
اأيدي اأبنائه من بعده، رحمهم اهلل، ولن نحيد عنه اأبدا، فد�شتورنا هو كتاب اهلل تعاىل 
اأثلجت �شدر  التي  الكلمات  اأقول وقد جاءت هذه  نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم(..  و�شنة 
�شعبه �شاملة وحاملة لكل معاين الأخوة والأبوة واأفئدة ال�شعب ممتلئة اليقني والولء 
باأن هذا الوطن �شتمتد عطاءاته وميتد تطوره يف كل ما يواكب الع�شر احلديث متى ما 

تكاتف اجلميع.
فليمددك اهلل يا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبالعزيز اآل �شعود بال�شحة 
والعافية ونحن على العهد والولء باقون وعلى دروبكم �شائرون، كما ون�شاأله تعاىل اأن 

يحفظ بالدنا من كل مكروه يف ظل قيادتكم الر�شيدة. 
اآله  وعلى  حممد  �شيدنا  على  و�شلم  اهلل  و�شلى  العاملني  رب  هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر 

و�شحبه اأجمعني .. 

الدليل  حامت بن جعفر بايل 

رئي�س جمل�س الإدارة

 األدالء 

صدق انتماء
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ويف �شاحة املطار كان يف ا�شتقبال خادم احلرمني ال�شريفني، 
 ، عبدالرحمن  بن  حممد  بن  بندر  الأمري  ال�شمو  �شاحب 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
الداخلية،  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبدالعزيز 
�شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اململكة املتحدة، و�شاحب 
رئي�س  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  �شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو 
ال�شمو  و�شاحب  الوطني،  والرتاث  لل�شياحة  العامة  الهيئة 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �شعود  بن  عبدالعزيز  الأمري  امللكي 
الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  الداخلية،  وزير  �شمو  م�شت�شار 
امللكي الأمري  ال�شمو  نايف بن عبدالعزيز، و�شاحب  نواف بن 
ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  نواف  بن  حممد  بن  �شلمان 

عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن  �شلطان  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 
بن  �شلمان  بن  اأحمد  بن  في�شل  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
بن  في�شل  بن  فهد  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز، 
�شلمان بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري اأحمد بن 

في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز.
كما كان يف ا�شتقباله - اأيده اهلل - معايل اأمني منطقة املدينة 
املنورة املهند�س حممد العمري، ومدير �شرطة منطقة املدينة 
من  امل�شوؤولني  وكبار  ال�شهراين،  عبدالهادي  اللواء  املنورة 

مدنيني وع�شكريني.
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  و�شول  وعقب 
امل�شجد  لزيارة  توجه  املنورة،  املدينة  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
باب  عند   - اهلل  حفظه   - ا�شتقباله  يف  كان  حيث  النبوي 

 في رحاب المدينة المنورة 
خادم احلرمني ال�شريفني

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  ورعايته  اهلل  بحفظ  وصل 
مساء يوم االربعاء 17 رمضان 1437هـ إلى المدينة المنورة قادمًا من محافظة جدة.

ولدى وصول الملك المفدى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي كان في استقباله - أيده 
أمير  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الطائرة  باب  عند   - اهلل 

منطقة المدينة المنورة.
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احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�س  معايل  النبوي  احلرم 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد 
النبوي  امل�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�س  نائب  ال�شدي�س، ومعايل 
وم�شوؤويل  النبوي  امل�شجد  واأئمة  الفالح،  عبدالعزيز  ال�شيخ 

الرئا�شة.
ثم اأدى خادم احلرمني ال�شريفني، و�شمو ويل العهد، واأ�شحاب 

ال�شمو الأمراء ال�شالة يف الرو�شة ال�شريفة.
بال�شالم   - اهلل  رعاه   - ال�شريفني  احلرمني  خادم  ت�شرف  كما 
على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، وعلى �شاحبيه ر�شوان 

اهلل عليهما.
بعد ذلك ت�شلم امللك املفدى هديتني عبارة عن ن�شخة نادرة من 
امل�شحف ال�شريف، وكتاب عن مكتبة امل�شجد النبوي ال�شريف.

املدينة  اإىل  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مبعية  و�شل  وقد 
املنورة ورافقه يف زيارة امل�شجد النبوي، كل من �شاحب ال�شمو 
خالد  الأمري  ال�شمو  و�شاحب  خالد،  بن  فهد  بن  خالد  الأمري 
بندر  بن  خالد  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  فهد،  بن  �شعد  بن 
و�شاحب  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  م�شت�شار  عبدالعزيز  بن 
عبدالعزيز  بن  متعب  بن  من�شور  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�شمو 
احلرمني  خادم  م�شت�شار  الوزراء  جمل�س  ع�شو  الدولة  وزير 
ال�شريفني، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن 
عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، و�شاحب ال�شمو الأمري فهد 
بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�شاعد، و�شاحب ال�شمو الأمري 
تركي بن عبداهلل بن حممد م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني، 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري الدكتور عبدالعزيز بن �شطام بن 
عبدالعزيز م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني، و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري في�شل بن خالد بن �شلطان بن عبدالعزيز امل�شت�شار 

بالديوان امللكي، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري من�شور بن مقرن 
و�شاحب  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  م�شت�شار  عبدالعزيز  بن 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو 
امل�شت�شار بالديوان امللكي، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 
بن فهد بن �شلمان بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
اأحمد بن فهد بن �شلمان بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي 
امللكي  ال�شمو  �شلمان بن عبدالعزيز، و�شاحب  �شعود بن  الأمري 
امللكي  ال�شمو  الأمري تركي بن �شلمان بن عبدالعزيز، و�شاحب 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  بن عبدالعزيز،  �شلمان  بن  نايف  الأمري 

الأمري راكان بن �شلمان بن عبدالعزيز.
كما و�شل يف معيته - اأيده اهلل - معايل وزير الدولة ع�شو جمل�س 
عبدالرحمن  بن  خالد  الأ�شتاذ  امللكي  الديوان  رئي�س  الوزراء 
العي�شى، ومعايل امل�شت�شار يف الديوان امللكي امل�شرف على مركز 
امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال الإن�شانية الدكتور عبداهلل بن 
الأ�شتاذ  امللكية  املرا�شم  رئي�س  ومعايل  الربيعة،  عبدالعزيز 
خالد بن �شالح العباد، ومعايل نائب ال�شكرتري اخلا�س خلادم 
لل�شوؤون  امللكي  الديوان  رئي�س  م�شاعد  ال�شريفني  احلرمني 
رئي�س  ومعايل  الع�شكر،  عبداهلل  بن  فهد  الأ�شتاذ  التنفيذية 
بن  الأ�شتاذ حازم  ال�شريفني  ال�شوؤون اخلا�شة خلادم احلرمني 
الأ�شتاذ  امللكي  بالديوان  امل�شت�شار  ومعايل  زقزوق،  م�شطفى 
ال�شكرتري  م�شاعد  ومعايل  ال�شيخ،  اآل  عبداملح�شن  بن  تركي 
اخلا�س خلادم احلرمني ال�شريفني الأ�شتاذ متيم بن عبدالعزيز 

ال�شامل.
حفظ اهلل خادم احلرمني ال�شريفني يف �شفره واإقامته.
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بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ا�شتقبل 
املنورة  املدينة  يف   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز 
من  عددًا  رم�شان   19 اجلمعة  يوم  م�شاء  الإمارة  بق�شر 
احلاليني  الدولة  رجال  وكبار  الوزراء  املعايل  اأ�شحاب 

واملتقاعدين من خريجي ثانوية طيبة.
وقد اأعرب خادم احلرمني ال�شريفني خالل ال�شتقبال عن 
قدموه  مبا   - اهلل  حفظه   - م�شيدا  بهم،  باللقاء  �شعادته 

ويقدمونه يف �شبيل خدمة الوطن واأبنائه .
كلمة  حجار  حممد  بن  بندر  الدكتور  معايل  األقى  بدوره، 
اجلميع  �شعادة  عن  فيها  اأعرب  املعايل  اأ�شحاب  عن  نيابة 
ال�شريفني  احلرمني  خلادم  امليمونة  بالزيارة  واعتزازهم 

للمدينة املنورة.
يف  تاأ�ش�شت  التي  طيبة  ثانوية  تاريخ  معاليه  وا�شتعر�س 
�شعود  ال  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املوؤ�ش�س  امللك  عهد 
- رحمه اهلل - وتعاقب الأجيال يف الدرا�شة بها ونهلهم من 
العلم على اأيد معلمني اأفا�شل، واإ�شهام خريجوها يف خدمة 

الوطن.

بعد ذلك التقطت ال�شور التذكارية بهذه املنا�شبة.
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  د�شن  ال�شتقبال  وعقب 
نع املدينة ( يف  �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود متاجر )�شُ
ال�شاحات املحيطة باحلرم النبوي ال�شريف التي يعمل بها 

كوادر وطنية.
مل�شروعات  تعريفية  لوحات   - اهلل  حفظه   - �شاهد  كما 
امل�شنوعات  من  عدد  اإىل  اإ�شافة  واإجنازاتها،  املنورة  مناء 

من اإنتاج بنات املنطقة.
ثم ت�شلم امللك املفدى هدية تذكارية.

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال�شتقبال  ح�شر 
ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفري  عبدالعزيز  بن  نواف 
لدى اململكة املتحدة، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 
لل�شياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن 
امللكي الأمري حممد بن  ال�شمو  والرتاث الوطني، و�شاحب 
نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
بن  في�شل  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  الداخلية،  وزير 

�شلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة املنورة.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل عدداً 
من الوزراء وكبار رجال الدولة خريجي ثانوية 

طيبة ويدشن متاجر »ُصنع المدينة«



7 �شرف خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود - حفظه اهلل -، يف املدينة املنورة بق�شر الإمارة 
حفل اأهايل منطقة املدينة املنورة، ود�شن - حفظه اهلل - 

عددًا من امل�شروعات التنموية باملنطقة.
من  اآيات  بتالوة  املنا�شبة  بهذه  املعد  احلفل  بدئ  وقد 

القراآن الكرمي.
كلمة  فقيه  جعفر  اأ�شامة  الأ�شتاذ  معايل  األقى  ذلك  اإثر 
احلرمني  بخادم  م�شتهلها  يف  رحب  املنورة  املدينة  اأهايل 
بعناية  حظيت  املقد�شة  البقاع  اأن  موؤكدا   ، ال�شريفني 
عبد  امللك  الدولة  هذه  موؤ�ش�س  من  بالغ  واهتمام  فائقة 
اأبنائه  بعده  من  نهجه  على  و�شار  اهلل،  رحمة  العزيز 
فكانت  والبناء  التطوير  م�شرية  تتوقف  فلم  الربرة، 
التو�شعة تلو التو�شعة للحرمني ال�شريفني وجميع امل�شاعر 
لقا�شديها  ومتكينًا  وجل  عز  اهلل  ملر�شاة  ابتغاًء  املقد�شة 
بي�شر  منا�شكهم  اأداء  من  والزوار  واملعتمرين  احلجاج  من 
والطماأنينة  بال�شكينة  مفعمة  اإميانية  اأجواء  يف  و�شهوله 

والأمن وال�شالم.
م�شروعات  توالت  القومي  النهج  لهذا  ا�شتمرارًا   : وقال 
التو�شعة العمالقة للم�شجد النبوي ال�شريف بتوفري اأعلى 
النبوية  املدينة  هذه  بجوار  وال�شكينة  الراحة  درجات 

بن  في�شل  الهمام  الأمري  البار  ابنكم  هو  وها  الطاهرة، 
�شلمان ُيتابع م�شرية البناء والنماء ملدينة امل�شطفى �شلى 
الهدف  هذا  لتحقيق  واقتدار  عزم  بكل  و�شلم  عليه  اهلل 

ال�شامي النبيل .
وحر�شكم  واأهله  بالعلم  عنايتكم  اإطار  يف   : واأ�شاف 
لالأمة  واحل�شاري  الإن�شاين  الإرث  على  املحافظة  على 
الإ�شالمية اخلالدة فقد اعتمدمت بالأم�س القريب تنظيم 
�شتات  ليجمع  الوقفية  للمكتبات  عبدالعزيز  امللك  جممع 
هذه املكتبات وما حتويه من كتب قيمة وخمطوطات نادرة 
طيبة  احلكمة  دار  يف  مقره  وجعلتم  موثوقة  ومراجع 
اإ�شعاع  كمركز  التاريخي  لدورها  تاأكيدًا  وذلك  الطيبة، 
من  لينهلوا  العلم  ورواد  للعلماء  وقبلة  الإ�شالمي  للعامل 
ال�شالة  اأف�شل  علية  املر�شلني  �شيد  ملرياث  الأ�شيل  النبع 
اأفكارهم  نتاج عقولهم وح�شاد  والت�شليم، ويت�شابق جلعل 
تعاىل  اهلل  ملر�شاة  ابتغاًء  واملعرفة  العلم  لطالب  وقفًا 
وامتثاًل لقوله عز وجل )ويف ذلك فليتناف�س املتناف�شون(.

خادم  يا  بداأمت  لقد   : يقول  فقيه  اأ�شامة  الأ�شتاذ  وتابع 
تطويرية  بخطوات  امليمون  عهدكم  ال�شريفني  احلرمني 
ذلك  وتّوجتم  م�شبوقة،  غري  مبادرات  واأطلقتم  م�شهودة، 
اإيذانًا   ،2030 ال�شعودية  العربية  اململكة  روؤية  باعتماد 

خادم احلرمني الشريفني يشرف حفل أهالي املدينة املنورة 
ويدشن عددًا من املشروعات التنموية باملنطقة
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لهذا  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  يف  طموحة  حقبة  ببدء 
الدول  م�شاف  يف  الالئقة  مكانته  ليتبواأ  ال�شامخ،  الوطن 
الروؤية  هذه  ا�شتملت  وقد  كافة،  املجالت  يف  املتقدمة 
الثاقبة على جملة من الأهداف ال�شرتاتيجية، واأف�شحت 
واأداء  بدورها  للنهو�س  املجتمع  ل�شرائح  وا�شعًا  املجال 
لتحظى  املجيدة،  واأمتها  الغايل،  وطنها  جتاه  واجباتها 
الأهداف  اأكدت  املعطاء، وقد  الوطن  لهذا  ب�شرف النتماء 
حقيقية  �شراكة  بناء  على  الروؤية  لهذه  ال�شرتاتيجية 
هذه  لبلوغ  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  الأ�ش�س  را�شخة 
رواد  على  عري�شة  اآماًل  معلقة  الطموحة،  الأهداف 
القاطرة  ليكونوا  الوطن  هذا  وبنات  اأبناء  من  الأعمال 
ما  ت�شخري  خالل  من  املباركة  امل�شرية  لهذه  احلقيقية 
وهمم  وّثابة  وطنية  وروح  را�شخ،  اإميان  من  به  يتمتعون 
عالية، وتاأهيل علمي ومهني راٍق، لتحقيق تطلعات وطنهم 
العزيز، وقيادتهم احلكيمة، مب�شتقبل زاهر وم�شرق بحول 

اهلل وقدرته.
بعد ذلك األقى ال�شاعر اأبو الفرج ع�شيالن ق�شيدة ف�شحى، 
ق�شيدة  ال�شريحي  داخل  بن  حممد  ال�شاعر  األقى  كما 

نبطية.
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  وجه  ذلك  بعد 

عبدالعزيز اآل �شعود الكلمة التالية : 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ، ي�شرين بل وي�شرفني اأن اأكون 
وثاين  اهلل  ر�شول  مهجر  املنورة  املدينة  يف  الأيام  هذه 
خدامًا  نكون  اأن  كاأ�شرة  وي�شرفنا   ، ال�شريفني  احلرمني 
م�شوؤولية  كانت  واإن  واأنا واحلمد هلل   ، ال�شريفني  للحرمني 

فهو �شرف لنا . 
احلرمني  يخدم  كله  و�شعبنا  كاأ�شرة  نحن  هلل  واحلمد 
ال�شريفني واحلمد هلل احلاج واملعتمر والزائر اآمن مطمئن 

اأن  نعمة كربى من اهلل عز وجل يجب  ، واحلمد هلل وهي 
ثم  باهلل  عزنا  نحن  �شراحة  وبكل  لكم  واأقول   ، نقدرها 
احلاج   ، مطمئنة  اآمنة  هلل  واحلمد   ، ال�شريفني  باحلرمني 

كما قلت لكم واملعتمر والزائر مطمئن واحلمد هلل. 
واأ�شاأل اهلل عز وجل اأن يجزينا �شكر نعمته ويوفقنا ملا يحب 
وير�شى ، وكما اأقول لكم دائمًا من راأى منكم �شيئًا مي�س هذه 
البالد يف عقيدتها اأو يف اأبناء وطنها اأكون م�شرورًا عندما 

ياأتيني ويقابلني ويكتب يل عما يف نف�شه . 
ون�شاأل   ، وير�شى  يحب  ملا  يوفقنا  اأن  وجل  عز  اهلل  ون�شاأل 

اهلل عز وجل اأن نكون جمتمعني على الرب والتقوى . 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  تف�شل  ذلك،  عقب 
عدد  بتد�شني   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
تكلفتها  تقدر  التي  اجلديدة  التنموية  امل�شروعات  من 
الإجمالية 4 مليارات و 114 مليون ريال �شملت م�شروعات 
اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة، ، وم�شروعات الإدارة 
جامعة  وم�شروعات   ، املياه  وم�شروعات   ، للتعليم  العامة 
واأمانة   ، للكهرباء  ال�شعودية  ال�شركة  وم�شروعات   ، طيبة 
التابعة  ال�شحية  وامل�شروعات   ، املنورة  املدينة  منطقة 

لوزارة ال�شحة .
كما د�شن - حفظه اهلل - متحف ال�شالم ، و�شاهد فيلما يبني 
امل�شجد  من  بالقرب  متنوعة  معار�س  من  املتحف  ي�شمه  ما 

النبوي ال�شريف.
خادم  على  بال�شالم  اجلميع  ت�شرف  احلفل  ختام  يف  و 

احلرمني ال�شريفني. 
التي  ال�شحور  ماأدبة  ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شّرف  ثم 

اأقيمت تكرميًا له - حفظه اهلل -

خادم الحرمين الشريفين يدشن مشاريع تنموية بأكثر من أربعة مليار لاير
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قام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود - حفظه اهلل -  بزيارة مل�شجد قباء باملدينة 

املنورة، اأدى خاللها ركعتي حتية امل�شجد.
ولدى و�شول امللك املفدى كان يف ا�شتقباله ف�شيلة اإمام 
املغام�شي،  �شالح  الدكتور  ال�شيخ  قباء  م�شجد  وخطيب 

وعدد من امل�شوؤولني.
ال�شمو  �شاحب  من  كل  ال�شريفني  احلرمني  خادم  رافق 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  فهد،  بن  �شعد  بن  خالد  الأمري 
وزير  عبدالعزيز  بن  متعب  بن  من�شور  الدكتور  الأمري 
احلرمني  خادم  م�شت�شار  الوزراء  جمل�س  ع�شو  الدولة 
ال�شمو الأمري فهد بن عبداهلل بن  ال�شريفني، و�شاحب 
الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  م�شاعد،  بن  عبدالعزيز 
احلرمني  خادم  �شفري  عبدالعزيز  بن  نواف  بن  حممد 
ال�شمو  و�شاحب  املتحدة،  اململكة  لدى  ال�شريفني 
رئي�س  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  �شلطان  الأمري  امللكي 
و�شاحب  الوطني،  والرتاث  لل�شياحة  العامة  الهيئة 
بن  �شطام  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�شمو 

عبدالعزيز م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني، و�شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز اأمري 
الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املنورة،  املدينة  منطقة 
امل�شت�شار  عبدالعزيز  بن  �شلطان  بن  خالد  بن  في�شل 
بالديوان امللكي، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري من�شور بن 
مقرن بن عبدالعزيز م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني، 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن 
ال�شمو  و�شاحب  امللكي،  بالديوان  امل�شت�شار  عبدالعزيز 
امللكي الأمري �شلطان بن فهد بن �شلمان بن عبدالعزيز، 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري اأحمد بن فهد بن �شلمان بن 
بن  عبداهلل  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز، 
بندر بن عبدالعزيز، و �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود 
بن �شلمان بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن  �شلطان  بن  �شلمان 
عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن  نايف  الأمري  امللكي  ال�شمو 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن اأحمد بن �شلمان 

بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الشريفين
 يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة
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االأدالء والهوية اجلديدة

الدليل ع�شام بن عبدالعزيز دمياطي 

القدرات  لبناء  ك�شرورة    )2020( الوطنى  التحول  برنامج  اإطالق  جاء 
  )2030( اململكة   لـروؤية  الطموحة  الأهداف  لتحقيق  الالزمة  والإمكانات 
وفق اأهداف ا�شرتاتيجية مرتبطة باليات  مرحلية اإىل عام 2020، قائمة 
مع  ال�شراكة  وتعزيز  العام  الإنفاق  وخف�س  الدخل،  م�شادر  تنويع  على 

القطاع اخلا�س، وتقلي�س العتماد على اإيرادات النفط . 
اأهداف  حتديد   )2020( الوطني  التحول  برنامج  اهداف  وت�شمنت 
ا�شرتاتيجية للجهات امل�شاركة، وترجمتها اإىل مبادرات وتنفيذها وحتقيقها، 
وهو ما �شعت املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء اىل تنفيذه حيث قام جمل�س اإدارة 
برنامج موحد وفق  بو�شع  والعمرة  وزير احلج  بتوجيه من معايل  املوؤ�ش�شة 
اأهداف ا�شرتاتيجية ارتكز على اأربعة اأهداف رئي�شية  وهي تنمية ايرادات 
املوؤ�ش�شة؛ العمل وفق منهج موؤ�ش�شاتي يحقق التميز امل�شتدام؛ تلبية متطلبات 
اأ�شحاب العالقة مبا يتجاوز تطلعاتهم؛ توفري بيئة عمل جاذبة  وتطلعات 
وحمفزة للعاملني ولتحقيق هذه الهداف حددت جمموعة من املبادرات مت 
تق�شيمها على اأربع �شنوات مدة دورة املجل�س واآليات تنفيذ مرحلية ول�شمان 
اأحدث  اأحد  تطبيق  مت  منها  املحققة  ن�شبة  وقيا�س  املبادرات  هذه  تنفيذ 
خاللها  فمن  املتوازن(  الأداء  بــــــــــ)بطاقة  املعروفة  الأداء  قيا�س  اأدوات 
ما  حتقق  دقيقة،وقد  ومقايي�س  اإجراءات  اإىل  الأهداف  ترجمة  ن�شتطيع 
ن�شبته )85%( من مبادرات العام الأول وفق موؤ�شرات قيا�س بطاقة الأداء 

املتوازن .
وتقوم الهوية اجلديدة للموؤ�ش�شة على �شتة حماور رئي�شة وهي ) التناغم مع 
روؤية اململكة 2030 – جودة وتطوير اخلدمات – ال�شراكات ال�شرتاتيجية 
– تنمية قدرات ومهارات فريق  مع اجلهات ذات العالقة بخدمات احلجاج 
العمل – تعزيز العالقة مع امل�شاهمني – ال�شراكات ال�شتثمارية مع القطاع 
اخلا�س ( وو�شع لكل حمور ا�شرتاتيجيات واآليات تنفيذ وفق برنامج زمني 

حمدد .
والهدف ال�شمى من الهوية اجلديدة للموؤ�ش�شة هو الرتقاء باخلدمات التي 
يقدمها الأدلء ل�شيوف الرحمن حجاج بيت اهلل احلرام زوار م�شجد نبيه 

عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم : اأ / 138

التاريخ : 30 / 7 / 1437هـ
بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

بعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الطالع على نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 13 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 68 ( بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 133 ( بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

اأمرنا مبا هو اآت :
اأوًل : يعني معايل الدكتور حممد �شالح بن طاهر بننت وزيرًا للحج والعمرة .

ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة لعتماده وتنفيذه .

صدور االمر الملكي بتعيين 

الدكتور محمد صالح بنتن وزيراً للحج والعمرة
اأ�شدر المر امللكي الكرمي بتعيني الدكتور حممد �شالح بن طاهر بننت وزيرًا للحج والعمرة وفيما يلي 

ن�س المر امللكي الكرمي :-

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
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وزير الحج والعمرة

رفع معايل وزير احلج والعمرة الدكتور حممد �شالح بن طاهر 
بننت، خال�س �شكره وعرفانه خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 
و�شاحب   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد 
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع - حفظهما 
للحج  وزيرًا  بتعيينه  الغالية  امللكية  الثقة  على   - اهلل 
ظن  ح�شن  عند  يكون  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيًا  والعمرة، 
القيادة وتطلعاتها الكبرية، وال�شهام يف تطوير قطاع احلج 

والعمرة وخدمة �شيوف املدينتني املقد�شتني.

اهلل  ا�شاأل  املنا�شبة:  بهذه  �شحفي  ت�شريح  يف  معاليه  وقال 
حلمل  يوفقني  واأن  الظن  ح�شن  عند  اأكون  اأن  وجل  عز 
لقيادتنا  الكربى  التطلعات  يحقق  مبا  واأدائها  الأمانة  هذه 
والعمرة  احلج  واقت�شاديات  خدمات  تنمية  نحو  الر�شيدة 
هذا  يتلقاه  الذي  الكبري  الدعم  ظل  يف  ؛  الرحمن  و�شيوف 

القطاع من قيادتنا احلكيمة.
واختتم معايل وزير احلج والعمرة ت�شريحه بالدعاء خلادم 
اأن  اآل �شعود  احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
يوفقه وع�شيدية يف اإكمال م�شرية البناء والتطور يف البالد، 

واأن يدمي عليها نعمة الأمن وال�شتقرار.

�شغل الدكتور حممد بننت رئا�شة موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي قبل 
اأن يتم تعيينه وزيرا للحج والعمرة، وهو حائز على دكتوراه يف 
هند�شة احلا�شب من جامعة كولواردوبولدر 1409هـ، وماج�شرت 
يف الهند�شة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 
امللك  جامعة  الكهربائية،  الهند�شة  يف  وبكالوريو�س  1402هـ 

فهد للبرتول واملعادن 1399هـ.
العمرة  ل�شوؤون  احلج  وزارة  وكيل  منها  عدة  منا�شب  �شغل  كما 
-1421هـ  1418هـ  امل�شاعد  احلج  وزارة  وكيل  1421هـ  عام 
عميد كلية علوم وهند�شة احلا�شب الآيل خالل الفرتة 1411-
اف�شل  جائزة  منها  عاملية  جوائز  عدة  على  حائز  1417هـ، 

مدير تقني يف ال�شرق الو�شط 2002م )ITP(، وجائزة اأف�شل 
من  العديد  ولديه  2008م،  الأو�شط  ال�شرق  يف  تنفيذي  مدير 
العديد  يف  وع�شو  التطبيقية  والعملية  العلمية  الجنازات 
العلمية  املجالت  من  لعدد  العملية، حمكم علمي  من اجلمعيات 

املتخ�ش�شة �شواء العاملية اأو التابعة للجامعات ال�شعودية
حمكمة  علمي  بحث   100 عن  يزيد  ما  تاأليف  يف  و�شارك  األف 
ومن�شورة وكذلك امل�شاركة يف كتابة العديد من التقارير العلمية 

املن�شورة واملقدمة لليئات العاملية.
وخارج  داخل  والعامة  العلمية  املحا�شرات  من  العديد  القى 

اململكة ويف املئات من املوؤمترات العاملية.

أسأل هللا أن أكون عند حسن ظن القيادة

الدكتور حممد صاحل بن طاهر بننت
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اأن  وزاد  موؤ�ش�شة  اإىل  الربيد  حتويل  يف  كبري  جناح  اإىل  احلج  وزارة  وكالة  من 
مع  املناف�شة  م�شمار  اإىل  واأعادها  وتوفيقه  اهلل  بف�شل  املوؤ�ش�شة  هذه  جنحت 
ال�شركات اخلا�شة التي �شيطرت على هذا ال�شوق بل تغلب عليهم اأحياًنا، عرفنا 
معه العنوان الوطني للتعامالت احلكومية والربط مع القطاع اخلا�س وخدمات 
حتى  وغريها،  الدولية  والطرود  ال�شريعة  الر�شائل  وخدمات  وا�شل  مثل  مهمة 
ا  اأ�شبحت اأعمال موؤ�ش�شة الربيد ي�شار اإليها وحمل اإعجاب من اجلميع، وعمل اأي�شً
على تطوير اأداء العاملني يف هذه املوؤ�ش�شة وحتويل ثقافتهم من موظف حكومي 
عمل  هو  بل  نهاية  له  لي�س  والنجاح  وفكر،  وتعامل  نهج  موؤ�ش�شات  موظفي  اإىل 

م�شتمر يحقق اأهداف كل مرحلة خمطط لها.
املن�شب  هذا  يف  بننت  �شالح  بن  حممد  والعمرة  احلج  وزير  معايل  تعيني  مت  منذ 
وهو يعمل على حتقيق روؤية اململكة من خالل هذا املرفق احليوي يف خري بقاع 
من  واهتمام  التي هي حمل عناية خا�شة  الوزارة  امل�شلمني، هذه  وقبلة  الأر�س 
كل  ال�شريفني  احلرمني  اأعطى  الذي  وحكومته  ال�شريفني  احلرمني  خادم  قبل 
اإمكانيات الدولة ورعايتها وحر�س على راحة احلجاج واملعتمرين والزوار بكل 
اأر�س اململكة،  ي�شر و�شهولة واأمن لهم كافة ال�شبل منذ قدومهم حتى مغادرتهم 
وهذا احلر�س والرعاية امللكية منذ تاأ�ش�شت هذه الدولة على يد ملوكها واأمراء 

مناطقها ووزرائها ومواطنيها. 
الأجداد  وحمله  توارثه  وفخر  البلد  هذا  اأبناء  به  يعتز  �شرف  احلاج  خدمة 
والآباء والأبناء بكل اأمانة وحب لهذا الواجب بغية الأجر من اهلل قبل كل �شيء 
وانتماء لهذه املهنة التاريخية �شواء مبكة املكرمة اأو املدينة املنورة التي بداأت 
هذه الأيام ت�شتقبل توافد احلجيج لأداء هذه ال�شعرية املقد�شة والن�شك العظيم، 

جعله اهلل لهم حًجا مربوًرا و�شعًيا م�شكوًرا.
بننت.. منذ توليه هذا املن�شب وهو يعمل ويجتمع مع جميع اجلهات احلكومية 
وموؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بكافة فروعها لدرا�شة اخلطط الت�شغيلية ملو�شم احلج 
ا اخلطط التطويرية التي بداأ بتطبيقها لهذا العام مثل امل�شار الإلكرتوين  واأي�شً
حلجاج الداخل وفق اآليات عمل متطورة ومعايري مميزة واحلد من تفاقم الأ�شعار 
من  خطوات  تتبعها  ملعاليه  حت�شب  م�شبوقة  خطوة  يف  الداخل  حجاج  ل�شركات 
مواكبة  التطلعات  وفق  اأعمالهم  لتطوير  املهنة  هذه  اأبناء  تهم  املنتظر  النجاح 

لروؤية اململكة والنقلة النوعية لتقدمي اخلدمات يف 2020 اأن �شاء اهلل تعاىل.

ع�شو جمل�س الإدارة لل�شئون الإدارية

الدكتور / اأحمد بن اأ�شعد خليل

بننت.. خطوات على طريق النجاح

* نقاًل عن �شحيفة املدينة 
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بن  �شلمان  بن  في�شل  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  راأ�س 
احلج  جلنة  رئي�س  املنورة  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 

باملدينة املنورة اجتماع جلنة احلج .
واأكد �شمو اأمري املنطقة يف بداية الجتماع اأهمية التح�شري 
وال�شتعداد املبكر من جميع القطاعات لأعمال مو�شم احلج 
املقبل يف اإطار الهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم 
اآل �شعود -  �شلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
للحجاج واملعتمرين  اأف�شل اخلدمات  - لتقدمي  حفظه اهلل 
يف  ن�شكهم  اأداء  يحقق  مبا  ال�شريف،  النبوي  امل�شجد  وزوار 

�شعة واأمن واطمئنان .
جدول  على  املطروحة  املو�شوعات  ا�شتعرا�شت  ذلك  عقب 
الأعمال واأ�شدر ب�شاأنها القرارات والتو�شيات الالزمة، حيث 
بت�شكيل فريق عمل  املنورة  املدينة  اأمري منطقة  �شمو  وجه 
من اجلهات ذات العالقة لدرا�شة رفع الطاقة ال�شتيعابية 
ملنطقة الزيارة وال�شالم على الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 
بالرفع  املتعلقة  الإجراءات  با�شتكمال  موجها  و�شاحبيه، 
للجنة احلج العليا للتوجيه حيال اإمكانية ا�شتقبال ومغادرة 
احلجاج عرب مطار الأمري عبداملح�شن بن عبد العزيز بينبع.
بالإمارة  والزيارة  والعمرة  احلج  اإدارة  عام  مدير  واأو�شح 
�شامي بن احمد عي�شاوي اأن �شمو اأمري املنطقة اأكد �شرورة 

احلجاج  لإ�شكان  املعدة  الدور  جودة  م�شتوى  من  التحقق 
الالزمة،  املتطلبات  جلميع  وا�شتيفائها  منا�شبتها  ومدى 
بها، كذلك  ال�شالمة  ا�شرتاطات  اإىل توفر جميع  بال�شافة 
املعدة لإ�شكان احلجاج  للدور  التي ت�شدر  الت�شاريح  درا�شة 
الواقعة خارج نطاق م�شـروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
النبوي  للم�شجد  الكربى  للتو�شعة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
امل�شتهدفة  ال�شتيعابية  للطاقة  الو�شول  بهدف  ال�شريف 
املنا�شبة  التدابري  واتخاذ  �شرير  األف   350 يف  واملتمثلة 

لذلك.
منطقة  اأمري  �شمو  موافقة  �شدور  اإىل  العي�شاوي  واأ�شار 
والتو�شيات  النتائج  على  احلج  جلنة  رئي�س  املنورة  املدينة 
اخلا�شة باأمن و�شالمة نقل احلجاج واملعتمرين التي خل�شت 
اليها اللجنة امل�شكلة باأمر �شموه التي ت�شم كاًل من الإمارة 
واإدارة  والعمرة  واحلج  الطرق  واأمن  واملرور  وال�شرطة 
الطرق والنقل ونقابة ال�شيارات ، والتوجيه ب�شرعة تنفيذ 

التو�شيات.
بن  �شلمان  بن  في�شل  الأمري  حث  الجتماع  نهاية  ويف 
عبدالعزيز اجلميع على ال�شتمرار يف بذل اجلهود وتوفري 
والراحة  التي�شري  حتقيق  �شاأنه  من  ما  لكل  الإمكانيات 
اأف�شل  عليه  امل�شطفى  مدينة  زوار  واملعتمرين  للحجاج 

ال�شالة وال�شالم.

أمري منطقة املدينة املنورة يرأس اجتماع جلنة احلج

األخبار
إطلع على الخطة التشغيلية 

وزير احلج والعمرة يتفقد املؤسسة األهلية لألدالء
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بن  �شالح  حممد  الدكتور  والعمرة  احلج  وزير  معايل  قام 
للوقوف  لالأدلء  الهلية  املوؤ�ش�شة  ملقر  بزيارة  بننت  طاهر 
على اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة وا�شتعداداتها امليدانية 
زوار  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  الرحمن  �شيوف  ل�شتقبال 
يف  كان  حيث  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل  عليه  نبيه  م�شجد 
لالأدلء  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ا�شتقباله 

الدليل حامت بن جعفر بايل واأع�شاء جمل�س الإدارة .
املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  باأع�شاء  اجتماعًا  معاليه  وعقد 
الوزارة  فرع  ومدير  والعمرة  احلج  وزارة  وكالء  ح�شره 
مرئيللخدمات  عر�س  على  خالله  اأطلع  املنورة  باملدينة 
حققه  ما  واأهم  الكرام  للحجاج  املدينة  اأدلء  يقدمها  التي 
املجل�س خالل �شنته الأوىل من الدورة احلالية وتطلعاتهم 
�شرحًا تف�شيليًا  العر�س  تناول  القادمة كما  خالل العوام 
والتي  1437هـ   العام  هذا  حج  ملو�شم  الت�شغيلية  للخطة 
هيئ لتنفيذها اأكرث من )2600( موظف مو�شمي بالإ�شافة 

الذي  املاأمول  النجاح  لتحقيق  �شعيًا  الدائمني  للموظفني 
احلرمني  خادم  بقيادة  الر�شيدة  احلكومة  تطلعات  يواكب 
حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
اهلل – ويف ختام الجتماع د�شن معايل وزير احلج والعمرة 

البوابة اللكرتونية اجلديدة للموؤ�ش�شة وال�شعار اجلديد .
تنفيذا  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  معاليه  اأكد  الزيارة  وعقب 
من  للتاأكد   - اهلل  حفظها   - الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات 
�شرف  تقدمي  يف  الطوائف  اأرباب  موؤ�ش�شات  جميع  جاهزية 
عليه  نبيه  م�شجد  زوار  احلرام  اهلل  بيت  حلجاج  اخلدمة 
لها  الت�شغيلية  اخلطط  ومراجعة  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل 
ملعاجلة املالحظات وتدعيم الإيجابيات للو�شول باخلدمات 
اإىل اأرقى امل�شتويات ومتكني �شيوف الرحمن من اأداء الركن 
مبا  واأمان  و�شهولة  ي�شر  بكل  الإ�شالم  اأركان  من  اخلام�س 
هذه  حكومة  من  املقدم  والهتمام  الرعاية  حجم  يوازي 
انني  معاليه  وقال  العتيق،  اهلل  بيت  لوفود  املباركة  البالد 
الأدلء  لدى  املوجودة  بالروح  �شعدت 
�شلى  امل�شطفى  م�شجد  زوار  خدمة  يف 
اإذا  الخوان  وجميع  و�شلم  عليه  اهلل 
منهم  احرتافيني  انا�س  هم  التعبري  �شح 
الدكاترة واملهند�شني  وروؤ�شاء ال�شركات 
وجميعهم جندوا انف�شهم يف هذا العمل 
على  اطلعت  وقد  الكرمي  احلاج  خلدمة 
امل�شتويات  باعال  اعدت  ت�شغيلية  خطة 
الزوار  ر�شا  من  وتاأكد  اجلودة  تراعي 
ونتوقع  املوؤ�ش�شة  بهذه  نفخر  والعاملني، 

اأن نرى الأف�شل يف قادم اليام . 

إطلع على الخطة التشغيلية 
وزير احلج والعمرة يتفقد املؤسسة األهلية لألدالء
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رئيس األدالء يطلق االعمال الميدانية 
في 56 مرفق لخدمة الحجاج  

املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأطلق 
بن  حامت  الدليل  لالأدلء  الأهلية 
لـ)56(  امليدانية  الأعمال  بايل  جعفر 
مرفق تابع للموؤ�ش�شة وهي )17( مكتب 
م�شاند  مكتب  و)16(  ميداين  خدمة 
جلان   )8( اىل  بالإ�شافة  اإدارة  و)12( 
ا�شتقبال جاء ذلك خالل  و )3( مراكز 
مكاتب  روؤ�شاء  مع  الدارة  جمل�س  لقاء 
ذلك  اأو�شح  املوؤ�ش�شة،  ومراكز  وادارات 
العالقات  على  امل�شرف  جمل�س  ع�شو 
بن  كمال  الدليل  والعالم  العامة 
قبل  اأنه  اأ�شاف  والذي  خليفة  اأحمد 
اخلمي�س  �شباح  احلجاج  طالئع  و�شول 
جميع  كانت  للمدينة  1437/11/1هـ 
كاملة  جاهزية  يف  املوؤ�ش�شة  مرافق 

وبا�شرت مهامها وفق خطة ت�شغيلية دقيقة .
اأبرز  من  خليفة  قال  العام  هذا  خطة  م�شتجدات  وعن 
م�شتجدات خطة هذا العام اعتماد منهجيةعلمية جديدة 
هند�شة  اإعادة  مت  كما   ، ال�شرتاتيجية  اخلطط  لإعداد 
بن  حممد  الأمري  مطار  ا�شتقبال  مبركز  العمل  اجراءات 
عبد العزيز الدويل وكذلك اإعادة هند�شة اجراءات العمل 
مبركزي ا�شتقبال الهجرة والرب ودمج عمليات مكتب التفويج 
التطبيقية  املراكز بالإ�شافة لتطوير النظمة  مع عمليات 

اخلدمات  بحزم  اخلا�شة  العمل  اجراءات  هند�شة  واإعادة 
الجراءات  هذه  لتن�شجم  وذلك  الرحمن  ل�شيوف  املقدمة 
وا�شتكمال  اخلارج  حلجاج  اللكرتوين  امل�شار  م�شتجدات  مع 
التكامل التقني مع وزارة احلج والعمرة بهذا ال�شاأن، كما مت 
ف�شل مكتب خدمة حجاج اأفريقيا غري العربية اإىل مكتبني 
الكرام  للحجاج  املقدمة  اخلدمات  وجتويد  الذروة  لتفتيت 
وا�شتحداث مكتب الدعم وامل�شاندة ملكاتب اخلدمة امليدانية 
يف  ق�شور  اأي  لتاليف  احلافالت  وتوجيه  التوديع  لعمليات 

اخلدمات املقدمة للحجاج الكرام .

الهلية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التقى 
لالأدلء الدليل حامت بن جعفر بايل رئي�س جمل�س 
اإدارة مكتب الوكالء املوحد فاروق بن يحي بخاري 
نوق�س  حيث  املجل�شني  اع�شاء  من  عدد  بح�شور 
اجلانبني  بني  التن�شيقية  الجراءات  توثيق  اطر 
حجاج  الرحمن  ل�شيوف  مميزة  خدمات  لتقدمي 
اف�شل  عليه  نبيه  م�شجد  زوار  احلرام  اهلل  بيت 

ال�شالة وال�شالم .
اأو�شح ذلك ع�شو جمل�س الدارة املتحدث الر�شمي 
اأحمد  للموؤ�ش�شة الهلية لالأدلء الدليل كمال بن 
بالعديد  خرج  الجتماع  ان  اأ�شاف  والذي  خليفة 
لو�شع  عمل  ور�شة  عقد  ابرزها  من  التو�شيات  من 
اآليات خدمة احلجاج الكرام يف مطار المري حممد 
بن عبدالعزيز الدويل ب�شكل يتوافق مع م�شتجدات 

خطة حج هذا العام ،كما اقر عقد ور�س عمل بني اجلانبيني 
املوؤ�ش�شة  الربط بني  و�شبل  التقنية  تتمحور حول تطوير 

الأهلية لالأدلء ومكتب الوكالء املوحد .
املوؤ�ش�شة  تاأكيد  �شرورة  التو�شيات  بني  من  اأن  واأ�شاف 
وال�شركات  احلج  �شئون  مكاتب  على  لالأدلء  الأهلية 

األدالء والوكالء يناقشان آليات تطوير خدمات الحجاج

األخبار
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يف اطار ال�شتعداد ملو�شم حج هذا العام كثفت املوؤ�ش�شة 
حيث  ملوظفيها  التدريبة  دوراتها  من  لالأدلء  الأهلية 
عقدت اأربع دورات تدريبية �شمن �شل�شة دورات برنامج 
التدريب املو�شمي ملو�شم حج عام 1437والتي  تنفذها 
املوؤ�ش�شة لالرتقاء باأداء موظفيها الدائمني واملو�شميني 
املعلومات  لتقنية  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ذلك  اأو�شح 
واحلا�شب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة الدكتور 
اأحمد بن يو�شف حوالة الذي اأ�شاف اأن ادارة التدريب 
واملو�شميني،  الدائمني  للموظفني  تدريب  برنامج  تنفذ 
وكذلك برنامج  التدريب على راأ�س العمل والذي يهدف  
اإىل تدريب املوظفني وهم على راأ�س العمل على اأنظمة 
على  تطراأ  م�شتحدثات  اأي  وعلى  الإلكرتونية  احلج 
الأنظمة الإلكرتونية  وكيفية التعامل مع التحديثات 

املختلفة وي�شتهدف الربناجمني الف متدرب .
وبني حوالة اأن الربامج التدريبية تنفذ وفق اجراءات ت�شغيلية 
تبداأ بح�شر اأعداد املوظفني يف جميع القطاعات حمل التدريب 
بتحديد  مرورًا  قطاع   بكل  اخلا�شة  الحتياجات  وحتديد 
التدريب  فريق  وتعيني  التدريب  حمل  والتطبيقات  الربامج 
التقارير  واعداد  وتقييمها  التدريبية  الدورة  لتنفيذ  و�شوًل 
�شوال   26 اىل   21 من  الفرتة  خالل  مت  اأنه  واأ�شاف  اخلتامية 
تنفيذ اأربع دورات، اثنان يف اعداد اخلطط الت�شغيلية  و ثالثة 

املهارات  تنمية  يف  والرابعة  الإدارية  واملتابعة  التخطيط  يف 
الإدارية والإ�شرافية ا�شتفاد منها روؤ�شاء ونواب املكاتب امليدانية 

بالإ�شافة للم�شرفني واع�شاء اجلوازات .
واأكد اأن �شل�شة من الدورات وور�س العمل �شتنفذها املوؤ�ش�شة خالل 
املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى  لالرتقاء  تهدف  اهلل  �شاء  ان  املو�شم 
ل�شيوف الرحمن حجاج بيت اهلل احلرام زوار م�شجد نبيه عليه 
والتي  للموؤ�ش�شة  اجلديدة  الهوية  وفق  وال�شالم  ال�شالة  اف�شل 

تتناغم مع برامج التحول الوطني 2020

أدالء املدينة تؤهل كوادرها بسلسة من الدورات

أكثر من )4300( متقدم للوظائف 
الموسمية بادالء المدينة

اأكرث من اربعة اآلف و ثالثمائة طلب �شجلها موقع 
املوؤ�ش�شة الأهلية لالدلء للوظائف املو�شمية التي 
جمل�س  ع�شو  ذلك  اأو�شح  املوؤ�ش�شة،  عنها  اأعلنت 
اأ�شعد  اأحمد بن  الدكتور  الإدارية  لل�شوؤون  الإدارة 
بلغ  للوظائف  املتقدمني  عدد  اأن  بني  الذي  خليل 
 )2600( حوايل  على  للتناف�س  متقدم   )4310(
وظيفة مو�شمية م�شيفا اأن ن�شبة املواطنني يتجاوز 
80% من عدد املتقدمني واأن ن�شبة من �شبق له العمل 

بهذه الوظائف خالل املوا�شم املا�شية بلغ %65.
وبني الدكتور اأحمد ان ال�شوؤون الإدارية باملوؤ�ش�شة 
املتقدمني  موؤهالت  وفق  الطلبات  بفرز  قامت 
واإر�شال  املوؤ�ش�شة  وقطاعات  مكاتب  واحتياجات 
ر�شائل للمر�شحني ملراجعة مقر املوؤ�ش�شة ل�شتكمال 
يتم  مرة  لأول  اأنه  موؤكدا  العقود  وتوقيع  اأوراقهم 

توقيع عقود التوظيف قبل بداية املو�شم حيث ان النظام املعمول 
امليدانية مع  املكاتب  التوقيع عن طريق  �شابقا كان يتم فيه  به 

مبا�شرة املوظف ملهامه .
بلغ                   ووكالئهم  وابنائهم  الدلء  من  املتقدمني  عدد  اأن  واأ�شاف 

) 636( فيما بلغ عدد املتقدمني من غري اأبناء الطائفة )3674( 
واأن عدد املتقدمات بلغ )29( متقدمة نظرا ملحدودية الوظائف 
الن�شائية التي تقت�شر على متابعة الأحوال ال�شحية للحاجات 

مب�شت�شفيات املدينة .
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األدالء جتهز 32 موقع باملدينة خلدمة ضيوف الرمحن

جمل�س  ع�شو  دبور  غالب  بن  يا�شر  مهند�س  الدليل  اأو�شح 
ال�شوؤون  قطاع  على  امل�شرف  لالدلء  الهلية  املوؤ�ش�شة  اإدارة 
مت  خدمة  موقع   )32( اأن  وال�شيانة  والت�شغيل  الهند�شية 
من  لأكرث  جاذبة  عمل  بيئة  توفري  من  والتاأكد  جتهيزها 
)2600( موظف يعملون بـ)56( مرفق تابع للموؤ�ش�شة حيث 
�شملت التجهيزات )104( �شيارة واكرث من )150( نقطة نت 
و)220( �شريحة نت وات�شال بالإ�شافة اىل )220( جهاز ل 

�شلكي و)90( حمطة ثابتة .
وبني اأن اأعمال ال�شيانة والتجهيز ملواقع اخلدمة بداأ من �شهر 
�شوال  �شهر  يف  اخلدمة  لقطاعات  املواقع  ت�شليم  ومت  رجب 
وال�شيانة  والت�شغيل  الهند�شية  ال�شوؤون  قطاع  اأن  م�شيفا 
مما  املوؤ�ش�شة  اأعمال  ملواقع  جاذبة  عمل  بيئة  ي�شعىلتوفري 
العاملني  باأداء  ويرتقي  احلج  مو�شم  اأعمال  اإجناح  ي�شهمفي 
وهو ما ينعك�س ايجابا على اخلدمات املقدمة ل�شيوف الرحمن 
زوار م�شجد نبيه عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم، م�شريا اإىل اأن 
القطاع يوؤدي مهامه من خالل ثالثة برامج عمل حيث تقوم 
وحدة ال�شوؤون الهند�شية والت�شغيل وال�شيانة بتنظيم عمل 
القطاع والتن�شيق بني الوحدات والإدارات املختلفة وتوثيق 
اإدارة  عمل  برنامج  يقوم  فيما  احلج  مو�شم  خالل  الأعمال 
ومراكز  قطاعات  جتهيز  باأعمال  وامل�شتودعات  التجهيزات 
والتجهيزات  املادية  باملقومات  املوؤ�ش�شة  ومكاتب  ووحدات 
وو�شائل الت�شال املختلفة والإ�شراف على توزيعها وا�شتالم 
الأدوات،  من  الالزمة  الحتياجات  واإعداد  العهد  وت�شليم 
امل�شوؤول  فهو  وال�شيانة  الت�شغيل  اإدارة  عمل  برنامج  اأما 
واملراكز  املكاتب  جلميع  الدورية  والنظافة  ال�شيانة  عن 

والقطاعات التابعة للموؤ�ش�شة والتاأكد من جاهزيتها فنيًا .

يف ورشة نظمتها املؤسسة
آليات العمل يف مطار األمري حممد بن عبد العزيز الدولي

باملدينة  الرحمن  �شيوف  ل�شتقبال  ال�شتعدادات  اطار  يف 
بعنوان  عمل  ور�شة  لالأدلء  الهلية  املوؤ�ش�شة  نظمت  املنورة 
اآليات العمل يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز  مناق�شة 
باملدينة  والعمرة  احلج  وزارة  فرع  فيها  �شارك  الدويل 
واملوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء ومكتب الوكالء املوحد بالإ�شافة 
العامة  والنقابة  للحجاج  الناقلة  احلافالت  اإر�شاد  ملكتب 

لل�شيارات و�شركة �شجل . 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  بكلمة  الور�شة  وا�شتهلت 
فيها  رحب  بايل  جعفر  بن  حامت  الدليل  لالأدلء  الهلية 

باحل�شور وبني ان هذه الور�شة تاأتي يف اطار تن�شيق اجلهود 
الكرام وتهدف  با�شتقبال احلجاج  العالقة  بني اجلهات ذات 
اىل التطوير والتح�شني امل�شتمر يف تقدمي اخلدمات ل�شيوف 

الرحمن . 
�شحاتة  فهد  الدليل  الدلء  اإدارة  جمل�س  ع�شو  قدم  ثم 
عبد  بن  حممد  الأمري  مطار  يف  العمل  لآليات  مرئيًا  عر�شًا 
تطويرها،  و�شبل  اآلية   )22( �شملت  والتي  الدويل  العزيز 
اجلهات  والتزامات  م�شوؤوليات  وحددت  النقا�س  بداأ  بعدها 

امل�شاركة حيال اجراءات م�شتجدات العمل .

األخبار
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الثالثاء  م�شاء  املنورة  املدينة  و�شل 
الرحمن  �شيوف  رحالت  اأوىل  1437/11/6ه 
نبيه  م�شجد  زوار  احلرام  اهلل  بيت  حجاج 
اجلن�شية  من  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل  عليه 
اأمام  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيث  الندوني�شية 
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  عدد  �شكنهم  مقر 
رئي�س  يتقدمهم  لالأدلء  الأهلية  املوؤ�ش�شة 
يرافقه  بايل   جعفر  بن  حامت  الدليل  املجل�س 
باملدينة  اندوني�شيا  حجاج  �شئون  مكتب  رئي�س 
وفور  املكتب؛  وم�شوؤويل  ن�شراهلل  ح�شن  املنورة 
الأدلء  ا�شتقبلهم  احلافالت  من  احلجاج  نزول 
زمزم  وماء  املدينة  متور  وتقدمي  الورود  بر�س 
بو�شولهم  احلجاج  عا�شها  غامرة  �شعادة  و�شط 
اأو�شح  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  ملدينة 

ذلك ع�شو جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة املتحدث الر�شمي الدليل كمال بن 
احمد خليفة الذي ا�شاف ان اأوىل رحالت حجاج اندوني�شيا الذين 
و�شلوا   املدينة �شمت )445( حاجًا من حوايل )180( الف حاج 
اندوني�شي يتوقع و�شولهم للمدينة هذا العام مق�شمني على مو�شمني 

اأن املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء �شخرت  ماقبل احلج وما بعده، موؤكدًا 
ال�شمو  بتوجيه من �شاحب  الكرام  جميع طاقاتها خلدمة احلجاج 
املدينة  اأمري منطقة  �شلمان بن عبدالعزيز  بن  الأمري في�شل  امللكي 
احلج  وزير  معايل  ومتابعة  باملدينة  احلج  جلنة  رئي�س  املنورة 

الدكتور حممد �شالح بننت 

و�شل املدينة املنورة �شباح اخلمي�س 1437/11/1هـ طالئع 
�شيوف الرحمن حجاج بيت اهلل احلرام زوار م�شجد نبيه 
تركيا   ( منها  دول  عدة  من  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل  عليه 
والهند وجنوب افريقيا وماليزيا ( حيث ا�شتقبلتهم مراكز 
رئي�س  نائب  يتقدمهم  لالأدلء  الأهلية  املوؤ�ش�شة  ومكاتب 
دمياطي  عبدالعزيز  بن  ع�شام  الدليل  الإدارة  جمل�س 
وعدد من اأع�شاء جمل�س الإدارة بورود ومتور املدينة، وقد 
اأبدى احلجاج عن �شعادة غامرة بو�شولهم للديار املقد�شة 
عن  الدول  هذه  من  احلج  �شوؤون  مكاتب  روؤ�شاء  عرب  كما 
 – ال�شريفني  احلرمني  خادم  حلكومة  وتقديرهم  �شكرهم 
حفظه اهلل-  على ما تقدمه من اأعمال جليلة خلدمة وفود 
�شيوف الرحمن وزوار م�شجد ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم 
بتطور  منوهني  ال�شتقبال  ح�شن  على  �شكرواالأدلء  كما 
عامًا  لالأدلء  الأهلية  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  اخلدمات 
بعد عام من جهته قال الدليل ع�شام دمياطي اأن ا�شتقبال 
اأبناء  الكرام هو تعبري عن �شعادتنا نحن  الأدلء للحجاج 

اململكة العربية ال�شعودية ب�شيوف الرحمن حجاج بيت اهلل احلرام 
اأن املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء اأكملت جتهيز جميع مرافقها من  موؤكدًا 
طاقاتها  و�شخرت  العزيز  احلاج  ل�شتقبال  ووحدات  ومكتب  مراكز 

خلدمة احلجاج الكرام بتوجيه من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل 
جلنة  رئي�س  املنورة  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن 
حممد  الدكتور  والعمرة  احلج  وزير  معايل  ومتابعة  باملدينة  احلج 

�شالح بننت . 

اخلميس غرة ذو القعدة يشهد وصول طالئع احلجاج للمدينة 

طالئع 180 الف حجاج اندونيسي تصل املدينة
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هوية جديدة لألدالء وفق برنامج التحول الوطين 2020
املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  دمياطي  عبدالعزيز  بن  ع�شام  الدليل  اأو�شح 
الهلية لالأدلء اأن تغيري �شعار املوؤ�ش�شة وموقعها  اللكرتوين  والتي د�شنهما معايل 
التحول  برنامج  وفق  للموؤ�ش�شة  اجلديدة  الهوية  اطار  يف  ياأتي  موؤخرا  احلج  وزير 
لالرتقاء  خاللها  من  ن�شعى  والتي   2020 الوطني 
الرحمن  ل�شيوف  الأدلء  يقدمها  التي  باخلدمات 
عليه  نبيه  م�شجد  زوار  احلرام  اهلل  بيت  حجاج 
، وا�شاف دمياطي ان الهوية  اأف�شل ال�شالة وال�شالم 
 ( وهي  رئي�شة  حماور  �شتة  على  ترتكز  اجلديدة  
وتطوير  جودة   –  2030 اململكة  روؤية  مع  التناغم 

اخلدمات – ال�شراكات ال�شرتاتيجية مع اجلهات ذات العالقة بخدمات احلجاج – تنمية قدرات ومهارات 

ورشة عمل التوديع اآللي لمغادرة الحجاج
املوؤ�ش�شة  نظمت  العمل  را�س  على  التدريب  برنامج  �شمن 
امليدانية  باملكاتب  للعاملني  عمل  ور�شة  لالأدلء  الهلية 
ل�شرح  وذلك   )  2  ( رقم  الإ�شرايف  املجل�س   قطاع  نطاق  يف 
برامج  باليات  يتعلق  فيما  الآيل  احلا�شب  برامج  م�شتجدات 
جمل�س  ع�شو  ذلك  اأو�شح  احلجاج  ملغادرة  اللية  التوديع 
الإدارة الدليل  ها�شم بن م�شطفى مقليةامل�شرف على القطاع 
ال�شرايف رقم )2( والذي اأ�شاف اإن هذه الور�شة تاأتي �شمن 
اآليات برامج العمل التي ينفذها قطاع املجل�س  الإ�شرايف رقم 
) 2 ( املن�شق مع النقابة العامة لل�شيارات حيث يهدف القطاع 
وب�شورة  الرحمن  ل�شيوف  متميزة  خدمات  تقدمي  اىل 
م�شرفة من خالل منظومة متكاملة من اخلدمات عرب مكاتب 
اخلدمات امليدانية اثناء فرتة اإقامة احلجاج وحتى مغارتهم 
املدينة املنورة ب�شالمة اهلل مبينًا اأن للقطاع عدة برامج عمل 

على النحو التايل :- 
-برنامج عمل وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف رقم ) 2 (  

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني 
كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثيق جميع اأعماله

اخلدمة  ملكاتب  الإ�شرايف  املجل�س  مكتب  عمل  برنامج   -

امليدانية رقم )2(
ويعنى هذا الربنامج بالإ�شراف املبا�شر على مكاتب اخلدمة 
من  الإ�شرايف  جمل�شها  نطاق  حتت  يندرج  وما  امليدانية 
من  ي�شعى  والذي  امليدانية  واملتابعة  الإدارية  النواحي 
خاللها لتقدمي خدمات عالية امل�شتوى للحجاج الكرام زوار 
م�شجد ر�شول اهلل �شل اهلل عليه و�شلم والتن�شيق ملعاجلة اأي 

معوقات تطرا على مكاتب اخلدمة
- برنامج عمل مركز توجيه احلافالت رقم )2(

يعنى الربنامج برفع م�شتوى الأداء و ذلك من خالل التعاون 
مواقع  اإىل  احلافالت  بتوجيه  امليدانية  اخلدمة  مكاتب  مع 
للحافالت  احلجاج  اأعداد  توزيع  وفق  امليدانية  التوديع  
ح�شب مدخالت النظام الآيل ، والت�شفية مع �شركات النقل 

والنقابة العامة لل�شيارات
- برنامج عمل مكاتب اخلدمة امليدانية

الكرام  للحجاج  الربنامج بتقدمي كافة اخلدمات  يعنى هذا 
زوار م�شجد امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم والعمل على راحة 
واإنهاء  واحتياجاتهم  متطلباتهم  جميع  وتلبية  احلجاج 

جميع اإجراءاتهم خالل فرتة اإقامتهم باملدينة املنورة

ضمن هويتها اجلديدة األدالء توحد زي العاملني
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رئيس جملس األدالء يهنئ البيجاوي 
بتكليفه وكياًل لوزارة احلج 

املجل�س  رئي�س  هنئ  لالأدلء  الهلية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  با�شم 
عبدالرحمن  بن  حممد  ال�شتاذ  بايل  جعفر  بن  حامت  الدليل 
الزيارة  ل�شوؤون  احلج  لوزارة  وكياًل  تكليفه  مبنا�شبة  البيجاوي 
من  كونه  البيجاوي  بتكليف  �شعادته  عن  معربا  املنورة  باملدينة 
الكفاءات الوطنية التي ا�شتطاعت ان حتقق نقلة نوعية بفرع وزارة 

احلج والعمرة باملدينة املنورة .

جملس الوزراء يوافق على التنظيم االداري لوزارة احلج 
وانشاء وكالة لشؤون الزيارة باملدينة املنورة

بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال�شريفني  احلرمني  خادم  نائب  راأ�س 
عبدالعزيز اآل �شعود ـ حفظه اهلل ـ اجلل�شة، التي عقدها جمل�س الوزراء، بعد ظهر يوم 
الثنني13 �شوال 1437 هـ ، يف ق�شر ال�شالم بجدة حيث ناق�س املجل�س املوا�شيع املدرجة 
الوزراء  بينها قرر جمل�س  الالزمة ومن  القرارات  الأعمال واتخذ حيالها  على جدول 
والعمرة  احلج  وزارة  ووكالة   ، والعمرة  احلج  لوزارة  الإداري  التنظيم  على  املوافقة 
ل�شوؤون الزيارة باملدينة املنورةوذلك بعد الطالع على تو�شية اللجنة الدائمة ملجل�س 

ال�شوؤون القت�شادية والتنمية رقم ) 4 - 4 / 37 / د ( وتاريخ 19 / 3 / 1437هـ.

الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اعتمد 
جلميع  موحد  زي  بايل  حامت  الدليل  لالأدلء 
تعرف  لت�شهيل  وذلك  باملوؤ�ش�شة  العاملني  
وطلب  املوؤ�ش�شة  من�شوبي  على  الكرام  احلجاج 
اخلدمة منهم، وقام نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
الدليل ع�شام بن عبدالعزيز دمياطي بتد�شني 
الزي اجلديد، اأو�شح ذلك ع�شو جمل�س الإدارة 
بن  كمال  الدليل  للموؤ�ش�شة  الر�شمي  املتحدث 
�شيتم  اأنه لأول مرة  والذي بني  اأحمد خليفة 
توحيد زي العاملني باملوؤ�ش�شة والبالغ عددهم 
اإلزام  اأن  مبينًا  موظف،   )2600( من  اأكرث 
العاملني بزي موحد ياأتي يف اإطار الجراءات 

التي تتخذها املوؤ�ش�شة لإظهار هويتها اجلديدة بعد تغيري ال�شعار  واملوقع اللكرتوين  والتي د�شنهما معايل وزير احلج والعمرة 

ضمن هويتها اجلديدة األدالء توحد زي العاملني
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تقدمي  يف  ال�شعودي  الأحمر  الهالل  هيئة  تت�شرف 
احلج  موا�شم  خالل  الرحمن  ل�شيوف  خدماتها 
ال�شامية  للتوجيهات  حتقيقًا  عام  كل  من  والعمرة 
احلرمني  خادم  �شيدي  حكومة  قبل  من  الكرمية 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
جميع  توفري  اإىل  الرامية  ورعاه  اهلل  حفظه 
الإمكانيات وت�شخري كافة الطاقات لتاأمني كل �شبل 

الراحة والطماأنينة .
لتقدمي  متكامل  برنامج  اإعتماد  خالل  من  وذلك 
الرحمن  ل�شيوف  الطبية  الإ�شعافية  اخلدمات 
ال�شريف ويقوم على تنفيذها  النبوي  امل�شجد  زوار 

وتغطية  والقيادات  والفنية  والإدارية  الإ�شرافية  اللجان  كافة  يف  طورائيعملون  وطب  اإ�شعاف  وفنيني  واأخ�شائيني  اأطباء 
العمل الإ�شعايف يف املراكز الإ�شعافية الداخلية واخلارجية الثابتة واملو�شمية والتي تقارب الربعون مركزًا، كما اأن لالإ�شعاف 
اجلوي ال�شعودي دور مهم وبارز لتغطية جميع الطرق املوؤدية للمدينة املنورة وداخل احلدود الإدارية للمنطقة وي�شاند العمل 

الإ�شعايف باملنطقة فرق تدخل متقدم تبا�شر جميع احلالت واحلوادث ب�شرعة ومهارة عالية .

برنامج متكامل لتقديم الخدمات إسعافية 
لضيوف الرحمن

الهالل االحمر



25

أمانة منطقة المدينة المنورة تنفذ 
خططهاالميدانية لحج 1437هـ

�شرعت اأمانة منطقة املدينة املنورة بتنفيذ خططها املعدة 
اإىل  القادمني  اهلل  بيت  حجاج  من  الرحمن  �شيوف  خلدمة 

حج  مو�شم  اأثناء  املنورة  املدينة 
1437هـ .

الأمانة  عمل  خطة  وت�شمنت 
داخل  لها  التابعة  والبلديات   ،
ال�شواحي  ويف   ، املنورة  املدينة 
 ، احلج  مو�شم  خالل  واملحافظات 
والأ�شواق   ، البيئة  �شحة  جمال 
والرقابة   ، العامة  والنظافة   ،
 ، الأ�شواق  وتنظيم   ، ال�شحية 

و�شالمة و�شيانة الطرق والإنارة والتجهيز ،ومراقبتها على 
مدار الـ 24 �شاعة طيلة فرتة مو�شم احلج.

حممد  املهند�س  املنورة  املدينة  منطقة  اأمني  معايل  واأو�شح 
ميدانًيا  اخلطة  عمل  انطالق  عقب  العمري  عبدالهادي  بن 
اأن اخلطة ت�شمنت ح�شد كافة الطاقات الب�شرية ،  واملادية 
، وت�شخري الإمكانيات الالزمة  ، والآليات  ، وجتهيز املعدات 

الرحمن  �شيوف  لراحة  اخلدمات  م�شتويات  اأعلى  لتقدمي 
الأمري  امللكي  ال�شمو  من�شاحب  م�شتمرة  بدعمومتابعة   ،
اأمري  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  في�شل 
منطقة املدينة املنورة رئي�س جلنة احلج 
البلدية  ال�شوؤون  وزير  ومعايل  باملنطقة، 
بن  عبداللطيف  املهند�س  والقروية 

عبدامللك اآل ال�شيخ .
اهلل  �شرف  لقد  العمري  املهند�س  وقال 
واأهلها  البالد  هذه  وتعاىل  �شبحانه 
برعاية احلرمني ال�شريفني مبكة املكرمة 
واملدينة املنورة وخدمة حجاج بيت اهلل 
اإهتماًمابالبقعتني  الدولة  اأجهزة  تويل  حيث   ، احلرام 
لأمن  الطاقات  اأق�شى  وبذل  الإمكانات  وتوفر  الطاهرتني، 

و�شالمة وراحة حجاج بيت اهلل احلرام . 
احلجاج  �شالمة  �شمان  الأمانة  واأهداف  خطة  وت�شمنت 
جميع  من  وخلوها   ، بهم  املحيطة  والبيئة   ، والزائرين   ،
امللوثات دون الإخالل مب�شتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني 
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التجاري  زيادةالن�شاط  بالإعتبار  الأخذ  مع   ، واملقيمني 
مناطق  يف  وجودهم  و�شاعات  احلجاج  وعدد   ، املنطقة  يف 
 ، اخلدمات  توفري  و�شرعة   ، �شهولة  على  والعمل   ، الزيارة 
الرحمن  ل�شيوف  اأف�شل خدمة ممكنة  واأداءها مبا يحقق 
اأنحاء  كل  يف  البيئي  الإ�شحاح  خدمات  ح�شد  اإىل  ويوؤدى 
خدمات  جمال  الرتكيزعلى  خالل  من  املنورة  املدينة 
كميات  يف  املتزايد  الإرتفاع  مواجهة  و  العامة  النظافة 
اإبقاء  على  والعمل   ، احلجاج  اإقامة  مناطق  يف  املخلفات 
�شوارع واأحياء املدينة املنورة نظيفة على الدوام ومكافحة 
احل�شرات مبا ل يتعار�س مع �شحة احلجاج ، واملواطنيني، 
والتاأكد من   ، واملياه   ، الأغذية  و�شالمة   ، ومراقبة جودة 
توفر ال�شروط ال�شحية يف حمالت تداول الأغذية واملياه 

وكافة املحالت التي تتعلق بال�شحة العامة .
كما �شيتم تكثيف الرقابة طوال الـ 24�شاعة يومًيا �شواء 
ال�شريعة  الطرق  على  اأو  املنورة  املدينة  داخل  بها  يقع  ما 
التي مير بها احلجاج ، و�شمان �شالمة العاملني يف املحالت 
، والتاأكد من ح�شولهم على ال�شهادات ال�شحية واإلتزامهم 
الأ�شواق  على  وال�شيطرة   ، ال�شليمة  ال�شحية  بالعادات 
املركزية  باملنطقة  اجلائلني  الباعة  ومكافحة  وتنظيمها 
ومناطق اإقامة احلجاج ، ومكافحة ظاهرة الإفرتا�شخا�شة 

يف املنطقة املركزية .
كما ا�شتملت اخلطة ملو�شم حج عام 1437هـ  ت�شغيل امل�شالخ 
يوميًالتقدمي  �شاعة   18 مدار  على  والأهلية  احلكومية 
البيطرية  الرقابة  ت�شديد  اإىل  اإ�شافة  اخلدمات.  اأف�شل 
اأعداد  يف  الزائد  ال�شغط  ملواجهة  املذبوحات  على 
املذبوحات خالل املو�شم ، ومراقبة م�شادر التلوث الهوائي 
، وكذلك العمل يف اإدارة التجهيز مبا يتما�شى مع متطلبات 
مو�شم احلج ومواجهة الأحداث الطارئة على مدارال�شاعة 
وجتهيز مقربة الطوارئ ، وت�شغيل ، و�شيانة �شبكات الإنارة 

و�شيانة الأنفاق والطرق واملرافق.
ومت حتديد اأُطرعامةللخطة من خالل زيادة عدد املعدات 
بلغ  حيث   ، احلج  مو�شم  فرتة  يف  وامل�شرفني   ، والعمالة   ،
املنطقة املركزية 349 عاماًل  للعمالة يف  العدد الإجمايل 
مق�شمني على ثالث فرتات . واعتماد فرتة التكثيف خالل 
مو�شم احلج من اأول �شهر ذي القعدة وملدة 70 يوًما ، وتوزيع 

يكفل  مبا  الفرعية  البلديات  نطاق  على  واملعدات  العمالة 
املراكز  اأ�شحاب  واإلزام  املطلوبة،  بال�شورة  العمل  اإجناز 
املحالت  النفايات من  لنقل  التجارية بتخ�شي�س �شواغط 

يف املركز اإىل املرمى العام    .
مطابخ  على  الرقابة  ت�شديد  اخلطةعلى  وا�شتملت 
واملعتمرين،  للحجاج  وجبات  لإعداد  املركزية  الإعا�شة 
وتطبيق نظام احلا�شب ) HACCAP - واليزو 22000 
( على املطابخ وم�شانع الأغذية والفنادق ، وتكليف فرقة 
24�شاعة  الـ  مدار  وعلى  يوًما   70 ملدة  البيئي  الإ�شحاح 
احلجاج  بها  مير  التي  ال�شريعة  الطرق  على  بالإ�شراف 
حمالت  يف  ال�شحية  ال�شرتاطات  تطبيق  من  والتاأكد 
ومراكز  الوقود  حمطات  �شمن  واملياه  الأغذية  تداول 

اخلدمة بالطرق 
الأ�شواق  ل�شوؤون  العامة  الإدارة  تبا�شر  ال�شياق  ذات  ويف 
من  خمت�شة  وفرق   ، مكثفة  جولت  تنفيذ  بالأمانة 
الإ�شحاح البيئي تراقب املحالت املتعلقة بال�شحة العامة 
مكونة من 80 طبيب ومراقب �شحي ملعاجلة اأوجه الق�شور 
بتكليف156  الأ�شواق  اإدارة  وقامت   ، املركزية  باملنطقة 
 24 مدار  الرقابةعلى  باأعمال  للقيام  لالأ�شواق  مراقبًا 
�شاعة ، كما يجري التن�شيق التام بني اأمانة منطقة املدينة 
املنورة و اجلهات احلكومية ذات العالقة بخدمات �شيوف 
�شري  تعرت�س  قد  عقبات  اأي  تاليف  على  والعمل  الرحمن 
الإمكانيات  كافة  وجتنيد   ، باأول  اأوًل  والربامج  اخلطط 
الق�شوى  وال�شتفادة  بالأمانة  املتاحة  واملادية  الب�شرية 
مندوبي  عمل  ا�شتمرار  مع   ، اخلطة  اأهداف  لتحقيق  منها 
يف  ت�شاهم  التي  الدائمة  احلكومية  اللجان  يف  الأمانة 
، وقيام كل بلدية فرعية بتنفيذ  خدمة �شيوف الرحمن 
واإعداد  والأ�شواق  البيئة  �شحة  جمال  يف  عملها  خطة 
اخلدمات  لوكالة  ُي�شلم  اأعمالها  نتائج  عن  يومي  تقرير 
ويتم  الأمانة  لن�شاط  يومي  اإجمايل  تقرير  اإعداد  .ويتم 
رفعه اإىل جلنة التن�شيق واملتابعة مبركز خدمات احلجاج ، 
لتو�شيح جميع العمال التي تقوم بها المانة ب�شكل يومي 
.وتدعو ااأمانة منطقة املدينة املنورة املواطنني واملقيمني 
اإىل �شرورة م�شاركة الأمانة يف الإبالغ من خالل عمليات 
الأمانة عن اأي مالحظات قد ت�شر بال�شحة العامة يجري 

ر�شدها يف املحال التجاريةعلى الرقم )940( .
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استراتيجية في التخطيط .. جودة في الخدمات .. دقة في القياس 
فرع وزارة احلج مبنطقة املدينة املنورة 

كل ذلك مير من خالل مراحل تبداأ منذ انتهاء اأعمال مو�شم 
حج  لأعمال  مبا�شرة  ال�شتعداد  يبداأ  حيث  عام،  لكل  احلج 
العتبار  يف  ياأخذ  الذي  التخطيط   خالل  من  القادم  العام 
عرب  لها  املنا�شبة  احللول  وو�شع  املن�شرم  املو�شم  مالحظات 
عرب  والتن�شيق  والخت�شا�س  الإ�شراف  بحكم  احلج  وزارة 
املنورة  املدينة  يف  احلج  باأمور  املعنية  القنوات  من  العديد 
يراأ�شها  والتي  احلج  وجلنة  املنطقة  جمل�س  يف  تتمثل  والتي 
�شمو اأمري منطقة املدينة املنورة اإىل جانب العديد من اجلهات 

احلكومية و املوؤ�ش�شات ذات العالقة والتي متثل قطاعات:
- اخلدمات ) الأمانة - الت�شالت  -  الكهرباء (

) اجلوازات - الأمن العام - الدفاع املدين  - اجلهات الأمنية  
- اأمن الطرق (

الهالل   - ال�شحية  ال�شئون  مديرية   ( - اجلهات ال�شحية  
الأحمر (

عبد  بن  حممد  الأمري  –مطار  الطرق  اإدارة   ( - النقــل 
العزيز الدويل -  �شركات نقل احلجاج (

برامج  و  الت�شغيلية  اخلطة  لو�شع  املبكر  الإعداد  يبداأ  كما 
فرع  ويقوم   . احلج  اأعمال  على  الفرع  يف  العاملني  لتدريب 
احلج  �شئون  مكاتب  مع  بالجتماع  الفرتة  هذه  يف  الوزارة 
اللجان  تقارير  خالل  من  ترد  التي  املالحظات  لتدار�س 
من  الوزارة  من  ي�شتجد  مبا  واإحاطتهم  الفرع  يف  العاملة 

تنظيمات خا�شة ب�شئون احلج.
اأعدَّ له من قبل الوزارة  ثم تبداأ مرحلة تنفيذ ما ُخطط و 
والتاأكد من جاهزية اجلهات املعنية باأعمال احلج واإجراءات 
ا�شتقبال   ، واملغادرة  ال�شتقبال  ملراكز  الدورية  ال�شيانة 
ال�شخ�شية  املقابالت  وعمل  املو�شميني  املوظفني  طلبات 
التدريب  برامج  تنفيذ   ، تعينهم  اإجراءات  واإمتام  لهم 
تنفيذ  ومتابعة  الوزارة  بفرع  املو�شميني  للعاملني  والتهيئة 
والدورات  الندوات  عرب  للعاملينباملوؤ�ش�شة  التدريب  برامج 
الآيل  واملر�شدين، تنفيذ برامج احلا�شب  لالأدلء  التثقيفية 

اخلا�شة باآلية العمل يف جميع املواقع التابعة للفرع . 
م�شجد  زوار  الرحمن  �شيوف  ا�شتقبال  يف  البدء  ثم  ومن 
امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم ملو�شم ما قبل احلج من خالل 

الأجهزة املختلفة املعنية باأمور احلج واإنهاء كافة اإجراءاتهم 
مفعم  جو  يف  املنورة  املدينة  يف  اإقامتهم  فرتة  يق�شوا  حتى 
بال�شكينة والإميان . والتاأكد من �شال�شة و ان�شيابية و �شالمة 
تاأمني  وكذلك  املنورة  املدينة  داخل  احلجاج  تنقل  حركة 

اأي�شر ال�شبل لنتقالهم اإىل مكة املكرمة. 
لهم  ي�شرها  التي  فري�شتهم  اأداء  من  احلجاج  انتهاء  وفور 
مكة  من  العائدون  احلجاج  ا�شتقبال  يتم   ، العليم  ال�شميع 
وتتم  وحفاوة  ترحاب  بكل  املنورة  املدينة  لزيارة  املكرمة 
مت  التي  الدور  يف  اإ�شكانهم  ل�شرعة  الالزمة  الإجراءات 
الإ�شرافية  الفرع  جلان  وتقوم   ، م�شبقًا  عليها  التعاقد 
بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة بنف�س الدور الذي قامت 

به يف فرتة ما قبل احلج.
وعقب  انتهاء مو�شم احلج مبا�شرة يتم جمع التقارير وحتليل 
اأو  اإنهاء  يف  منها  وال�شتفادة  النتائج  وا�شتخراج  البيانات 
وتزويد  البيانات  وتوفري  اأ�شبابه  وحتديد  ق�شور  اأي  تاليف 
للمو�شم  املقدمة  اخلدمات  لتطوير  بذلك  املعنية  اجلهات 

القادم .
اأعماله  يف  املنورة  املدينة  مبنطقة  احلج  وزارة  فرع  ويرتكز 
وتاريخ   179 رقم  املوقر  الوزراء  جمل�س  قرار  اإىل  ومهامه 
الوزراء  جمل�س  قرار  حدده  ما  اإىل  وكذلك  1429/6/26هـ 

منذ �شدر القرار الوزاري يف 1416/9/16هـ برفع م�شتوى اإدارة احلج باملدينة املنورة اإىل فرع وزارة واإعطائه مزيدًا من 
ال�شالحيات والمكانات التي �شاعدته على القيام بالأعمال واملهام املناطة به على اأكمل وجه ، ا�شتطاع فرع وزارة احلج 
باملدينة املنورة وفق اخلطة العامة لوزارة احلج اأن يتوج خططه باإجنازات م�شهودة ويف اأزمان قيا�شية وذلك من خالل 
الأدوار التي يلتقي فيها مع كافة اجلهات الر�شمية ذات العالقة ، اأو من خالل اإ�شرافه على اجلهات اخلدمية العاملة حتت 
مظلة وزارة احلج  كاملوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء والنقابة العامة لل�شيارات ومكتب الوكالء املوحد وهيئة احل�شر وغريها من 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س املمار�شة لأعمال احلج . 

مدير فرع وزارة احلج حممد البيجاوي



29

املوقر رقم 56 وتاريخ 1430/02/21هـ الذي اعتمد الهيكل 
التنظيمي لوزارة احلج )مبا يف ذلك الفرع( وحدد للفرع املهام 
العناية  يف  تتلخ�س  والتي  تنفيذها  الواجب  وامل�شئوليات 
امل�شجد  زوار  الرحمن  ل�شيوف  املقدمة  الأ�شا�شية  باخلدمات 
وحتى  الطيبة  بطيبة  ا�شتقبالهم  منذ  ال�شريف  النبوي 

مغادرتهم منها ب�شالمة اهلل.
هذا  حج  ملو�شم  الت�شغيلية  خطته  الفرع   ُيعد  ذلك  ولتنفيذ 
العام  حج  مو�شم  اأداء  موؤ�شرات  من  انطالقًا  1437هـ  العام 
جتاوزت  تنفيذ  ن�شبة  اأهدافها  حققت  التي  هـ   1436 املا�شي 
مب�شيئة  1437هـ  احلايل  العام  حج  مو�شم  و�شي�شهد   ،)%90(

لقيا�س  جديدة  موؤ�شرات  وهيا�شتحداث  امل�شتجدات  بع�س  اهلل 
اأداء )KPI›S( اخلدمات املقدمة للحجاج وفق منهجية علمية 
للم�شاركة  تطوعية  برامج  ا�شتحداث  وكذلك  التميز،  حتقق 
وتوديعهم،  باحلجاج  الرتحيب  برنامج  �شمن  املجتمعية 
اأهداف  الت�شغيلية عرب �شبعة  وي�شعى الفرع اإىل تنفيذ خطته 
اإجرائيًا و�شعت بدقة وعناية  انبثقت منها )77( هدفًا  عامة 
الكرام  الراحة والطماأنينة للحجاج  العام  لتحقق يف م�شمونها 
خالل فرتة اإقامتهم باملدينة املنورة وتعزز م�شتوى جودة اأداء 
عليه  نبيه  م�شجد  زوار  الرحمن  ل�شيوف  املقدمة  اخلدمات 
طيبة  واإىل  من  واملغادرة  الو�شول  منافذ  يف  وال�شالم  ال�شالة 
واملادية  والب�شرية  املالية  املوارد  توظيف  خالل  من  الطيبة 
وال�شتمرار يف التنمية املهنية للعاملني �شمن بيئة عمل جاذبة 

وحمفزة وتدريب فعال.
وقد بلغ عدد موؤ�شرات الأداء خلطة مو�شم حج 1437هـ )142( 
الت�شغيلية  اخلطة  اأهداف  تنفيذ  ملتابعة   )KPI›S( موؤ�شرًا 
احلج  وزارة  فرع  تنفيذ  وياأتي  اخلدمات،  جودة  من  والتحقق 
ا�شتمرارًا  1437هـ  العام  هذا  حج  ملو�شم  الت�شغيلية  خلطته 
�شهادة  على  خاللها  من  ح�شل  التي  املوؤ�ش�شي  التميز  لرحلة 
C2E(Committed to Excellence(ملتزمون بالتميز

 9001-2015 اليزو  و�شهادة  للجودة  الأوروبية  املنظمة  من 
 ) الأول  املركز   ( الذهبية  للجـائزة  الفرع  حتقيق  وكذلك 
املدينة  منطقة  م�شتوى  على  1436هـ  املتمّيز  احلـكومي  لالأداء 
التح�شني  وتطبيقات  اجلودة  اإدارة  اأنظمة  حمور  يف  املنورة 
الثاين  املركز   ( الف�شية  اجلائزة  على  ح�شل  وكذلك  امل�شتمر 
جميع  يخو�شه  التزام  وهو   .. املحور  ونف�س  اجلائزة  لنف�س   )
�شيوف  خدمة  يف  التميز  ا�شتحقاق  لإثبات  الفرع  يف  العاملون 

الرحمن زوار امل�شجد النبوي ال�شريف .
ويف اإطار ما ت�شرفت به بالدنا من خدمة احلرمني ال�شريفني 
احلكيمة  القيادة  من  كرمية  وبتوجيهات  قا�شديهما  ومتكني 
النبوي  امل�شجد  زوار  الرحمن  ب�شيوف  والرعاية  بالعناية 
املنورة  املدينة  منطقة  يف  العمل  منظومة  و�شمن  ال�شريف 
�شلمان  بن  في�شل  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  يقودها  التي 
جلنة  رئي�س  ـ  املنورة  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز   بن 
املن�شودة  الريادة  ـ  الذي ي�شعى لتحقيق  املنورة  احلج باملدينة 
للمدينة املنورة يف خدمة �شيوفها الكرام، �شيعمل فريق العمل 

خ�شو�شًا  املنورة  املدينة  منطقة  فرع  ويف  عمومًا  احلج  بوزارة 
بن  حممد  الدكتور/  احلج  وزير  معايل  من  ومتابعة  بتوجيهات 
والإ�شرافية  اخلدمية  ومهامه  مب�شئولياته  للقيام  بننت  طاهر 
والرقابية بفاعلية واإتقان ، وتكامل وتن�شيق مع كافة اأجهزة 
اخلدمة  هذه  يف  بامل�شاركة  ت�شرفت  التي  وموؤ�ش�شاتها  الدولة 
لإكرام  الوطن  اأبناء  جميع  خاللها  من  يحر�س  التي  اجلليلة 
ال�شيف العزيز وحتقيق تطلعات القيادة الر�شيدة اأعزها اهلل.

ال�شتقبال  اإجراءات  اإنهاء  املطار.مراقبة  ا�شتقبال  مركز 
يف  املعوقات  وتذليل  العاملة  اجلهات  مع  والتن�شيق  واملغادرة 

ال�شتقبال واملغادرة لراحة احلجاج.
نطاق اإ�شراف فرع الوزارة باملدينة املنورة:

النطاق الزماين :
يبدء العمل يف مو�شم احلج اعتبارًا من 11/1 وينتهي يف 1/15 

من كل عام
اأوًل : منطقة املدينة املنورة:

1. املدينة املنورة:
حممد  الأمري  مطار  مبنفذ  احلجاج  ومغادرة  ا�شتقبال  • مركز 

بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة.
الهجرة. بطريق  والبحر  اجلو  حجاج  ا�شتقبال  • مركز 

الرب. حجاج  ومغادرة  ا�شتقبال  • مركز 
.)9 )ك  الهجرة  بطريق  احلجاج  تفويج  مراقبة  • مركز 

ـ  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  )حول  احلجاج  خدمات  •مراكز 
عدد 3 ، بجوار م�شجد امليقات )1((.

• مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للموؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء 
)30 مكتب(.

الفنادق   ( املنورة  املدينة  داخل  احلجاج  تواجد  اأماكن   •
والدور ال�شكنية عددها )613( ( .

•  مناطق الزيارة )قباء ، القبلتني ، امل�شاجد ال�شبعة ، �شيد 
ال�شهداء ( .

ثانيًا : املنافذ الربية ال�شمالية:
عمار  حالة  منفذ  و  املنورة  املدينة  بني  الربي  الطريق   •

بطول ي�شل نحو )890كم(.
املنورة ومنفذ احلديثة بطول  املدينة  الربي بني  • الطريق 

ي�شل نحو )1280كم(.
عرعر  جديدة  ومنفذ  املنورة  املدينة  بني  الربي  • الطريق 

بطول ي�شل  نحو)1400كم(.
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وصف البرنامجاسم البرنامج

مراقبة اأداء جميع اخلدمات امليدانية املقدمة للحجاج مع معاجلة املعوقات وامل�شاركة يف حاالت الإ�شراف والقيادة.
الطوارئ.

ا�شتقبال �شكاوى وا�شتف�شارات ومقرتحات وبالغات وطلبات احلجاج على مدار ال�شاعة بو�شائط مركز العناية باحلجاج.
االت�شال املختلفة، ومعاجلتها بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة وذلك بطريقة علمية ممنهجة.

واملوقوفني خدمات احلجاج. واملفقودين،  واملتوفني،  املر�شى،  احلجاج  ومتابعة  للحجاج  االإدارية  اخلدمات  تقدمي 
اأمنيًا وا�شتالم وت�شليم مفقودات احلجاج واإر�شاد جميع احلجاج التائهني.

هيئة احل�شر والتوزيع.
على  وتوزيعهم  الدويل  عبدالعزيز  بن  حممد  االأمري  مطار  ملنفذ  دوليًا  القادمني  احلجاج  ح�شر 
مكتب  بيانات  مع  الو�شول  حما�شر  بيانات  ومطابقة  خدمتهم  �شتتوىل  التي  الطوافة  موؤ�ش�شات 

الوكالء املوحد اآليا.

يف مركز ا�شتقبال املطار. املعوقات  وتذليل  العاملة  اجلهات  مع  والتن�شيق  واملغادرة  اال�شتقبال  اإجراءات  اإنهاء  مراقبة 
اال�شتقبال واملغادرة لراحة احلجاج.

مركز ا�شتقبال الهجرة.

جدة  وميناء  الدويل  عبدالعزيز  امللك  مطار  منفذ  عرب  القادمني  والبحر  اجلو  حجاج  ا�شتقبال 
االإ�شالمي ومكة املكرمة، ويقدم مركز ا�شتقبال الهجرة اخلدمات املختلفة للحجاج اأثناء انتظارهم 
الإجراء عملية اال�شتقبال من قبل اجلهات امل�شاركة يف اخلدمة ) املوؤ�ش�شة االأهلية لالأدالء، النقابة 

العامة لل�شيارات، مكتب ار�شاد احلافالت (.

مركز ا�شتقبال حجاج الرب.
اخلدمات  وتقدمي  الربية  املنافذ  عرب  واملغادرين  القادمني  الرب  حجاج  ا�شتقبال  على  املراقبة 
املتكاملة للحجاج من قبل اجلهات امل�شاركة يف اخلدمة ومراقبة اأعمال خدمات مغادرة احلجاج 

الفرادى.

االإ�شراف على جميع عمليات التفويج املغادرة اإىل مكة املكرمة واإىل مطار امللك عبد العزيز الدويل مركز مراقبة التفويج ) كيلو 9 (.
وميناء جدة االإ�شالمي مبحافظة جدة ومعاجلة املعوقات.

ت�شغيل و�شيانة املراكز ومتابعة النقل يف املحطات واملراكز العاملة وتوفري جميع متطلبات العمل ت�شغيل و�شيانة املراكز ومراقبة النقل.
يف مو�شم احلج.

تقنية املعلومات والدرا�شات والتقارير.
بعمل  تقوم  والتي  العمل  ملواقع  حديثة  وطابعات  اأجهزة  تاأمني  مع  متطورة  حا�شوبية  �شبكة  توفري 
تقارير واإح�شائيات يومية مع عمل الر�شد االآيل للزمن امل�شتغرق للخدمات املقدمة لعمل الدرا�شات 

التطويرية مبنهجية علمية.

برنامج ال�شوؤون الإدارية واملالية.
خالل  الت�شغيلية  اخلطة  عمل  برامج  احتياج  ح�شب  واملو�شمية  الر�شمية  الب�شرية  الكوادر  توزيع 
والواردة  ال�شادرة  املعامالت  املادية  ومتابعة  التجهيزات  املوازنة يف توفري  مو�شم احلج وحتقيق 
العمليات  ت�شغيل غرفة  و  والتعليمات  االأنظمة  وال�شراء وفق  العهد  وتنظيم حركة  الدوام  ومراقبة 

الال�شلكية والتاأكد من فاعليتها.

�شوؤون  ومكاتب  الإ�شكان  �شوؤون  اإدارة 
احلجاج وال�شركات ال�شياحية.

وال�شركات  احلجاج  �شوؤون  ومكاتب  احلمالة  �شركات  اأداء  ومتابعة  االإ�شكان،  عقود  على  الرقابة 
ال�شياحية وموؤجري ال�شكن، ور�شد املخالفات االإدارية وامليدانية ملنفذي اخلدمات، ومعاجلة جميع 
واإيقاف،  العقود من تعديل  االإ�شكان، واملتابعة االلكرتونية لنظام  حاالت االإخفاق يف تنفيذ عقود 

واإعداد التقارير النهائية ل�شركاء اخلدمة.

م�شاكن الطوارئ وال�شالمة. يف  االأ�شا�شية  التجهيزات  وتاأمني  ال�شالمة  ومتطلبات  احلجاج  م�شاكن  نظافة  متابعة 
احلجاج خالل مو�شم احلج.

تقدمي جلان املتابعة واملراقبة. يف  لل�شركاء  الت�شغيلي  االأداء  وتقييم  ميدانيًا.  احلجاج  ومغادرة  ت�شكني  عمليات  متابعة 
اخلدمة  اللذين ي�شرف عليهم الفرع خالل مو�شم احلج.

�شوؤون الأدلء والوكالء.
التزامهم  من  والتحقق  للحجاج  املبا�شرة  اخلدمة  املقدمة  القطاعات  باأداء  يتعلق  ما  كل  متابعة 
احلج  مبو�شم  ق�شاياهم  على  واالطالع  الت�شغيلية،  للخطة  وفقًا  الطائفة  اأبناء  وتوظيف  بتدريب 

والتحقيق فيها.

العالقات العامة.
بالتقارير  املختلفة  االعالم  و�شائل  بتزويد  اإعالميًا  املنورة  املدينة  بفرع  احلج  وزارة  دور  اإظهار 
دور  وتقدمي  واالأن�شطة،  واملنا�شبات  الفعاليات  جلميع  االإعالمية  والتغطية  دوري  ب�شكل  واالأخبار 

الت�شريفات ل�شيوف الوزارة ووفود �شئون احلج خالل تواجدهم يف املدينة املنورة.

تهيئة بيئة التدريب وتدريب العاملني الر�شميني واملو�شميني ومتكينهم معرفيًا ومهنيًا يف الفرع قبل تدريب العاملني.
بدء مو�شم احلج .

القدوم  منافذ  يف  باحلجاج  الرتحيب 
واملغادرة ومراكز اخلدمات.

الرتحيب باحلجاج وتوديعهم يف القدوم واملغادرة بغر�ض اإبراز احلفاوة والتقدير واالأخوة االإ�شالمية 
من اأبناء الوطن و غر�ض هذه القيمة يف الن�شاأ  مبا يحقق �شعادة �شيوف الرحمن.

الخدمات المقدمة في االدارة وفق برامج عمل الخطة التشغيلية لموسم الحج
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وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
اهلل  رعاها  الدولة  عناية  من  انطالقًا 
ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  من  واإميانًا 
امل�شجد احلرام و امل�شجد النبوي  ووكالة 
النبوي  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة 
باأهمية تقدمي اأف�شل اخلدمات والرتقاء 
ال�شريفني  احلرمني  خلدمة  مبنظومتها 
اجلانب  اإبراز  ولأهمية  وقا�شديهما 
خلدمة  والتوجيهي  والتوعوي  اخلدمي 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  م�شجد  زائري 
العامة  الرئا�شة  وكالة  قامت  فقد  و�شلم  
باإداراتها  ممثلة  النبوي  امل�شجد  ل�شوؤون 
اخلدمات  بتقدمي  املعنية  اخلدمية 
عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  م�شجد  لزائري 
و�شلم من خالل تكثيف اأعمالها اليومية يف 

خدمة قا�شدي وزائري امل�شجد النبوي.
وامل�شجد  احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  اأن�شئت 
اأ/265  رقم  امللكي  املر�شوم  مبوجب  1397هـ  عام  النبوي 
وكالة  اإن�شاء  مت  �شوئه  وعلى  1397/11/6هـ  وتاريخ  
بجميع  للقيام  النبوي  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة 
كافة  توفري  على  والعمل  واخلدمية  الدينية  �شوؤونه 
عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  م�شجد  زوار  لراحة  الإمكانات 

و�شلم.

امل�شجد  و  احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  وتعمل 
احلرمني  يف  اآمنة  طاهرة  بيئة  توفري  على  النبوي 
لتحقيق  ملكانتها  معظمة  بالروحانية  مفعمة  ال�شريفني، 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ر�شوله  وهدي  �شبحانه  اهلل  مراد 
والعمل علي تاأهيل كافة العاملني فيه للقيام بهذه املهمة 
العظيمة باحرتافية تامة ومهنية جاذبة لوافديه ليكون 
والأ�شا�س  الأول  العاملي  الرمز  هما  ال�شريفان  امل�شجدان 
م�شتثمرين  اأجمع  للعامل  والأمان  والهداية  للعلم  املكني 

كافة الإمكانات املادية والب�شرية.
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خدمات الضيافة :
يف  بامل�شاركة  والإعالم  العامة  العالقات  اإدارة  تقوم 
اختالف  على  الدولة  �شيوف  ا�شتقبال  مرا�شم  تنظيم 
النبوي  للم�شجد  زيارتهم  اأثناء  ومرافقتهم  م�شتوياتهم 
با�شتقبال  تقوم  كما  للوكالة  التابعة  املرافق  ولبع�س 
وتنقالتهم  اإقامتهم  على  والإ�شراف  الوكالة  �شيوف 
مهامهم  اأداء  لهم  يي�شر  مبا  �شفرهم  اإجراءات  واإنهاء 
اجلهات  مع  والتن�شيق  الزيارة  انتهاء  عند  وتوديعهم 
الأخرى والإعداد للم�شاركة يف املنا�شبات املختلفة مثل 
مبهام  العالقة  ذات  واملوؤمترات  واملهرجانات  املعار�س 
توزيع  يف  الفعالة   وم�شاركتها  دورها  لإبراز  الوكالة 
و  ال�شيوف  على  املختلفة  والوكالة  الرئا�شة  اإ�شدارات 
املختلفة  للمنا�شبات  والتعازي  التهاين  خطابات  اإعداد 
احلكومية  اجلهات  يف  امل�شئولني  لكبار  عليها  والرد 
العمل  لجتماعات  والرتتيب  التنظيم  يف  والإ�شهام 

واملنا�شبات التي يح�شرها معايل الرئي�س العام وف�شيلة 
والزيارات  الإدارات  الوكيل مع خمتلف  النائب وف�شيلة 
اإىل  بالإ�شافة  املنورة  املدينة  يف  املختلفة  لالإدارات 
اإ�شدار ت�شاريح دخول املعدات اإىل داخل امل�شجد النبوي 
و�شاحاته و اإ�شدار ت�شاريح دخول �شيارات اخلدمات اإىل 

�شاحات امل�شجد النبوي
التي  املباخر  من  العديد  بتجهيز  الإدارة   تقوم  كما   
النبوي  امل�شجد  وممرات  اأروقة  تطييب  يف  ت�شتخدم 
ل�شتقبال الزوار وامل�شلني  والتي يتم من خاللها ا�شتخدام 

اأجود اأنواع الفحم »القر�س« واأفخر اأنواع العود.
النوع  من  امل�شتخدمة  املباخر  اأن  بالذكر   اجلدير 
الغطاء  ذي  الف�شة  مباء  املطلي  النحا�شي  »الكولندي« 

املثقب لنفاذ الطيب منه. 

الخدمات اإلعالمية:
تقوم وكالة الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد النبوي من 
الإعالمية   الإعالمي بتقدمي خدماتها  املركز  خالل  
املتعلقة  بالأخبار  الإعالم  و�شائل  بتزويد  وذلك 
النبوي  الوكالة وامل�شجد  بالوكالة و تزويد من�شوبي 
ا�شتف�شارات  على  والرد  والوكالة  الرئا�شة  باأخبار 
اجلهات الأخرى فيما يتعلق باأمور الوكالة  الإعالمية 
الالزمة  الإجراءات  ا�شتكمال  بعد  اأخبارها  ون�شر 

نحوها واإ�شدار ومتابعة الن�شرات الدورية عن منا�شط 
الرئا�شة والوكالة و متابعة املنا�شبات من تهٍان وتعاٍز 
عن  و�شنوي  دوري  تقرير  واإعداد  الإعالم  و�شائل  يف 
ذات  الإدارات  تزويد  يف  النتظام  و  املركز  اأعمال 
العالقة مبا ي�شتجد من معلومات واأخبار ليتم اإبرازها 

عرب التقارير وو�شائل الإعالم وو�شائل التقنية.

اخلدمات  ال�شيافة
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 يتم توفري كميات اإ�شافية من ماء زمزم وذلك بزيادة 
اإىل خم�شة  التي ت�شل عددها  املقدمة  عدد الرتام�س 
النظيفة  الكا�شات  مع   )15000( حافظة  األف  ع�شر 
النبوي  امل�شجد  يف  وتوزيعها  الواحد  ال�شتخدام  ذات 
مكة  من  منه  ينقل  ما  وم�شاعفة  و�شاحاته  و�شطحه 
املكرمة لي�شل اإىل )300( طن من ماء زمزم يف املوا�شم 
وذلك عن طريق ال�شهاريج الناقلة ملياه زمزم املجهزة 
مبوا�شفات خا�شة حلماية املياه من اأي موؤثرات . كما 
طريق  عن  اإل  تفتح  ل  بحيث  ال�شهاريج  اإقفال  يتم 

وتعمل   . املنورة  املدينة  بالوكالة يف  املخت�س  املوظف 
حمطة ال�شقيا على مدار ال�شاعة وتتوفر فيها خدمة 
ال�شاعة  وحتى  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  من  ال�شبيل 
احلادية ع�شرة م�شاًء . كما مت ا�شتحداث حقائب ملاء 
التي  الأماكن  اإىل  لت�شل  الظهر  على  املحمولة  زمزم 
من   اأكرث  توزيع  مت  كما  فيها  زمزم  ماء  توفر  ي�شعب 
خالل  وامل�شلني  الزائرين  على  زمزم  ماء  عبوة   3500

�شهر رم�شان املبارك.

خدمات السقيا

خدمات النظافة:
تهيئة  على  بالعمل  وال�شجاد  النظافة  اإدارة  تقوم 
امل�شجد النبوي للزوار وامل�شلني وذلك من خالل الإ�شراف 
و�شاحاته  امل�شجد  داخل  وال�شجاد  النظافة  برامج  على 
واملرافق املحيطة به ) دورات املياه (  على مدار الأربع 
الربامج   تلك  تكثيف  على  العمل  مع  �شاعة   وع�شرين 
والتو�شع فيها  مع كثافة الزوار ،حيث تقوم بهذه الربامج 
عمالة مدربة. وتعنى اإدارة النظافة وال�شجاد بنظافة 
وممراته  النبوي   امل�شجد  داخل   الأر�شيات  وغ�شيل 
يوميًا  مبكائن غ�شيل  تغ�شل ثالث مرات  و�شطحه حيث 
جديدة و حديثة مزوده مبواد النظافة الالزمة اإ�شافًة 
كن�س  ويتم    . ماكينة   )  30  ( وعددها  املعطرات  اإىل 
اإنتهاء  بعد  خا�س  مبعطر  ال�شريفة  الرو�شة  وتعطري 
الأعمدة  قواعد  نظافة  على  والعمل   . الن�شاء  زيارة 

وجميع الأجزاء املعمارية الداخلية واخلارجية  وتلميع 
املغرب  بعد  الإفطار  �شفر  رفع  متابعة  ،مع  النحا�شيات 
داخل امل�شجد و�شاحاته ، وحفاظًا على نظافة امل�شجد و 
�شجاده من خملفات الأحذية والروائح التي قد تنبعث 
منها فقد مت و�شع اأكيا�س خا�شة بحفظ الأحذية اأمام 
اأملنيوم  اإىل ما هو موجود من دواليب  اإ�شافًة    ، املداخل 
امل�شجد  داخل  وزعت  دولب   )2800( وعددها  برفوف 
مداخل  على  التي  اخل�شب  دواليب  اإىل  اإ�شافًة  النبوي 
اأبواب امل�شجد النبوي. وكذلك العمل على متابعة نظافة 
 . الرجال  باأق�شام  للتي  مماثلة  بربامج  الن�شاء  اأق�شام 
املحيطة  ال�شاحات  يف  الأر�شيات  نظافة  متابعة  ويتم 
مبكائن  يوميًا  مرات  ثالث  تغ�شل  حيث  النبوي  بامل�شجد 

غ�شيل حديثة عددها  ) 35 ( ماكينة .

اخلدمات الإعالمية
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خدمات النظافة
خدمات الساحات

امل�شجد  �شاحات  على  باملحافظة  ال�شاحات  اإدارة  تقوم 
اإىل ا�شتعمالها يف غري  اأو يوؤدي  النبوي من كل ما يخل بها 
ومنع  والفرتا�س،  والبيع،  التدخني،  كمنع  له  خ�ش�شت  ما 
تقوم  كما   ، العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  ل  الت�شوُّ
النبوي  امل�شجد  داخل  والزوار  امل�شلني  حركة  بتنظيم 
على  يوزعون  متدربني  مراقبني  عرب  و�شاحاته  و�شطحه 

كما   ، املوا�شم  اأيام  وبخا�شة  والفرعية  الرئي�شة  املمرات 
اأ�شحابها  وتتابع  ال�شاحات  يف  الإفطار  �شفر  فر�س  تنظم 
موائد  تقدمي  يف  ال�شحية  النواحي  ملراعاة  وتر�شدهم 
اأ�شحابها  على  الالزم  التعهد  واأخذ  بال�شاحات  الإفطار 
للتنظيم  املخالفة  احلالت  ومتابعة  عليهم  والإ�شراف 

املتبع.

خدمات ال�شاحات
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خدمات األبواب:
حركة  لت�شهيل  كبرية  بجهود  الأبواب  اإدارة  تقوم 
الت�شهيل  على  حتر�س  حيث   ، امل�شلني  وخروج  دخول 
والتي�شري على الداخلني اإىل امل�شجد النبوي من خالل 
100 باب على مدار الأربع وع�شرين �شاعة يوميًا كما 
تقوم بالتن�شيق واملتابعة مع اجلهات الأمنية والهالل 
اأنحاء  جميع  يف  موظفيها  انت�شار  باعتبار  الأحمر 

امل�شجد النبوي.

كما تقوم بتنظيم ومتابعة تقدمي العربات املخ�ش�شة 
مع  جمانًا  ال�شن  وكبار  اخلا�شة  الحتياجات  لذوي 
عند  با�شتمرار  وتوفريها  و�شيانتها  جتهيزها  متابعة 
من  ملراقبيها  ي�شلم  ما  الإدارة  ت�شتقبل  كما   ، الطلب 
قوة  ملكتب  ت�شليمها  وتتابع  وامل�شلني  الزوار  مفقودات 

اأمن احلرم  بامل�شجد النبوي

الخدمات العلمية :

خدمات الأبواب

تقوم اإدارة الأبواب بجهود كبرية لت�شهيل حركة دخول 
والتي�شري  الت�شهيل  ، حيث حتر�س على  امل�شلني  وخروج 
 100 خالل  من  النبوي  امل�شجد  اإىل  الداخلني  على 
تقوم  كما  يوميًا  �شاعة  وع�شرين  الأربع  مدار  على  باب 
بالتن�شيق واملتابعة مع اجلهات الأمنية والهالل الأحمر 
باعتبار انت�شار موظفيها يف جميع اأنحاء امل�شجد النبوي.

املخ�ش�شة  العربات  تقدمي  ومتابعة  بتنظيم  تقوم  كما 
مع  جمانًا  ال�شن  وكبار  اخلا�شة  الحتياجات  لذوي 
عند  با�شتمرار  وتوفريها  و�شيانتها  جتهيزها  متابعة 
من  ملراقبيها  ي�شلم  ما  الإدارة  ت�شتقبل  كما   ، الطلب 
مفقودات الزوار وامل�شلني وتتابع ت�شليمها ملكتب قوة اأمن 

احلرم  بامل�شجد النبوي.
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الخدمات التوجيهية واإلرشادية:
النبوي  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  وكالة  تعنى 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئة  اإدارة  خالل  من 
التوجيهية  اخلدمات  بتقدمي   والإر�شاد  التوجيه  واإدارة 
باحلكمة  والتوجيه  والإر�شاد  بالن�شح  وذلك  والإر�شادية 
بهدوء  ال�شرعية  املخالفات  ومعاجلة  احل�شنة،  واملوعظة 
من  عددًا  الهيئة  لإدارة  الوكالة  وفرت  وقد  و�شكينة، 
والتعاون مع  وال�شرعية.  العلمية  املوؤهالت  الأع�شاء ذوي 
رجال الأمن ملتابعة احلركة اأثناء الزيارة واأثناء ال�شالة 
مراقبة  على  وتعمل  والتزاحم  التدافع  ملنع  الرو�شة  يف 

الرجال  دخول  ومنع  الن�شاء  اأق�شام  اإىل  املوؤدية  املداخل 
اإليها. كما وفرت عددًا من املرتجمني املتقنني للغات ويبلغ 
عددهم 50 مرتجمًا يقومون باإر�شاد الزائرين وتوجيههم 
والإر�شاد  التوجيه  اإدارة  وتهتم    . ال�شحيحة  للزيارة 
الدعوية  والن�شرات  الكتيبات  من  الن�شخ  اآلف  بتوفري 
وبعدة لغات وتوزيعها على الزوار وامل�شلني اأثناء توجيههم 

واإر�شادهم.

اخلدمات التوجيهية والإر�شادية
خدمات التشغيل والصيانة:

خدمات الت�شغيل وال�شيانة
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خدمات األمن والسالمة:

من  النبوي  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  وكالة  تقوم 
خالل اإدارة الأمن وال�شالمة  مبتابعة اأمن و �شالمة زوار 
واأدواتها  لل�شالمة  وملا  فيه  والعاملني   النبوي  امل�شجد 
اهلل(  )باإذن  احلوادث  وقوع  منع  يف  بالغة  اأهمية  من 
واأ�شرارها املتعدية  فقد اتخذت الإدارة تدابري وقائية 
ويقوم  العامة  ال�شالمة  على  واحلر�س  وقوعها  ملنع 

اخلا�س  بالزي  العمال  تقيد  مبتابعة  بالإدارة  العاملون 
الأمان  وحزام  كاخلوذة  الالزمة  الحتياطات  واأخذ 
النبوي  امل�شجد  اأرجاء  ، والتاأكد من خلو  اأثناء الرتفاع 
واملرافق التابعة له من املخاطر املحتملة ، ومنها منع ما 
يح�شره بع�س الزوار معهم من تو�شيالت كهربائية رديئة 

وغريها. 

واملعدات  الأجهزة  وال�شيانة على ت�شغيل  الت�شغيل  اإدارة  النبوي من خالل  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  ت�شرف وكالة 
الكهربائية وامليكانيكية والإلكرتونية وال�شوتية واأجهزة التهوية بامل�شجد النبوي  و�شاحاته  ومرافقه  وحمطة  تلطيف  
الهواء - التي تبعد �شبعة كيلو مرتات غرب امل�شجد النبوي و�شبكة الإنارة الحتياطية وغريها ،وتقوم بتنظيم اجلداول 
عمليات  على  وت�شرف  املياه،  دورات  مرافق  يف  الكهربائية  وال�شالمل  واملظالت  والقباب  واإغالقها  الإنارة  لت�شغيل  الزمنية 

اختبار املولدات وامل�شادر الكهربائية الحتياطية للم�شجد النبوي والتاأكد  من �شالمتها وجاهزيتها.
والأعطال  والدورية  وال�شنوية  وال�شهرية  اليومية  الوقائية  ال�شيانة  لإجراء  الزمنية  والربامج  اخلطط  على  وت�شرف  
ال�شيانة من مواد واأدوات ومعدات  اأعمال  ، وتاأمني ما تتطلبه  النبوي ومرافقه  الوكالة وامل�شجد  اأجهزة  املفاجئة جلميع 

وكوادر فنية، وفق املعايري الفنية القيا�شية 



39

وسائل اإلعالم والمشاركة الفاعلة

ب�شكل  وتوؤثر  الراهن  العاملي  حميطنا  يف  تعمل  رئي�شية  قوة  الإعالم  اأن  املعلوم  من 
املنظومة  بني  العالقة  خالل  من  واجلماعية  الفردية  العقلية  تكييف  يف  باآخر  اأو 
العالمية ومنظومة القيم الجتماعية والخالقية ، وهي عالقة فاعلة ومتداخلة 
هي  الجتماعية  الثقافة  من  كبري  جانب  خلق  يف  ت�شاهم  العالم  و�شائل  ان  فكما 
نف�شها  الناقل لقيم هذا املجتمع وت�شكل �شورته لدى املجتمعات الأخرى وتعك�س هذه 
ال�شورة مالمح حياة هذا املجتمع اإذا ما ا�شتثنينا الإعالم املوجه الذي يحمل اأهداف 

ينق�شها النزاهة ويعك�س �شور �شلبية وغري حقيقية عن هذا املجتمع اأو ذاك .

احلقيقية  ال�شورة  تقدمي  على  �شنوات  منذ  جهدنا  لالأدلء  الأهلية  املوؤ�ش�شة  ويف 
ملجتمع الأدلء من خالل النفتاح على و�شائل الإعالم بكل �شفافية وتقدمي جميع 
املعلومات واخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة حلجاج بيت اهلل احلرام زوار م�شجد نبيه 
عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم وقد وجدنا تفاعاًل حممودًا من زمالئنا الفا�شل ممثلي 
و�شائل الإعالم باملدينة املنورة مما زاد الوعي بدور املوؤ�ش�شة اخلدمي وعك�س �شورة 
ايجابية عنها وهو ما مل�شناه من خالل ا�شادة العديد من اجلهات باملوؤ�ش�شة وخدماتها 
وخا�شة روؤ�شاء مكاتب �شئون احلجاج ) بعثات احلج ( ف�شاًل عن ن�شر العديد من اخبار 

املوؤ�ش�شة يف و�شائل الإعالم الدولية نقاًل عن اإعالمنا املحلي .

اإعالمنا ونخ�س بال�شكر ممثليهم باملدينة املنورة على م�شاركتهم  كل ال�شكر لو�شائل 
الفاعلة يف موا�شم احلج .

 

ابن الدليل / تركي بن في�شل اليا�س
مدير ادارة العالقات العامة والعالم
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تقدم املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء خدماتها جلميع اجلن�شيات من �شيوف الرحمن وتت�شمن خمتلف متطلبات 
راحة احلجاج الكرام منذ و�شولهم لطيبة مرورًا بفرتة اإقامتهم  باملدينة املنورة وحتى مغادرتهم وفق 
يبا�شر  اإدارة  جمل�س  ع�شو  قطاع  كل  على  وي�شرف  قطاعات  لعدة  ق�شمت  متكاملة  خدمات  منظومة 

م�شوؤوليات ومهام القطاع والتي حددت بدقة من خالل خطة ت�شغيلية اأعدت مبعايري علمية حديثة.

منظومة  �شناعة  اىل  واملتابعة  ال�شكان  قطاع  يهدف 
والإ�شراف  احلجاج  اإ�شكان  خلدمات  متكاملة  خدمية 
مو�شم  اعمال  لأداء  امل�شتمرة  امليدانية  واملراقبة  الإداري 
الدليل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  عليه  وي�شرف  احلج 
من  مهامه  القطاع  ويوؤدي  دمياطي  عبدالعزيز  بن  ع�شام 
ال�شكان  وحدة  عمل  برنامج  منها  عمل  برامج  عدة  خالل 
واملتابعة والذي يقوم بتنظيم العمل للقطاع والتن�شيق بني 
الدليل ع�شام بن عبد العزيز دمياطيالوحدات والإدارات املختلفة وتوثيق الأعمال خالل مو�شم 

قطاع االسكان واملتابعة 

منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن 
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والتحقيق  القانونية  ال�شوؤون  وحدة  عمل  وبرنامج  احلج 
وتطبيق  واملخالفات   الق�شايا  يف  بالتحقيق  يعنى  والذي 
و  املو�شمي   التوظيف  لئحة  وفق  والعقوبات  اجلزاءات 
برنامج عمل الإ�شكان وعالقات �شوؤون احلجاج والذي يقوم 
والدور  والفنادق  ال�شكنية  املجموعات  ت�شاريح  بت�شجيل 
املوحدة  البوابة  عرب  الإ�شكان  عقود  وتوثيق  ال�شكنية 
والدور  الفنادق  التامني من  مبلغ  وا�شتيفاء  حلجاج اخلارج  
وال�شركات  احلج  �شوؤون  مكاتب  متطلبات  ومتابعة  ال�شكنية 
امليداين  الإ�شكان  عمل  وبرنامج  العام  مدار  على  ال�شياحية 
يعنى مبتابعة عمليات تفويج  والذي  ال�شياحية  وال�شركات 
احلجاج ميدانيًا والتاأكد من جاهزية الدور ال�شكنية و�شبط 
ومتابعة  بالنظام  وت�شحيحها  التفويج  اختالف  حالت 
اأداء متعهدي التنزيل والتحميل ور�شد خمالفات ال�شركات 
يقوم  حيث  وال�شالمة  الطوارئ  عمل  برنامج  و  ال�شياحية 
هذا الربنامج مبتابعة الدور ال�شكنية والتاأكد من جاهزيتها 
لل�شكن وتوفر املتطلبات الأ�شا�شية للحجاج الكرام  والتاأكد 
واأثناء  احلجاج  و�شول  قبل  ال�شالمة  و�شائل  متطلبات  من 
وحدة  عمل  لربنامج  بالإ�شافة  املنورة  املدينة  يف  اإقامتهم 
يف  النواق�س  وتوفري  تاأمني  يتم  وفيه  النواق�س  تاأمني 

اأو  مالحظات  وجود  عند  العامة  واخلدمات  التجهيزات 
زيارات  اأثناء  ال�شكنية  بالدور  التجهيزات  يف  نواق�س 
قيمة  من  وذلك  وال�شالمة  الطوارئ  مكتب  قبل  من  امل�شاكن 
املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء وبرنامج  تاأمني ال�شكن املودع لدى 
عمل عمل جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية ويتم من خالل 
هذه اللجنة الإ�شراف على اأعمال وحدة العمليات امليدانية 
واملتابعة الإدارية واحلر�س على قيامهم مبتابعة ومراقبة 
ومكاتب  ومراكز  القطاعات  بني  واإداريًا  ميدانيًا  الأداء 
و  احلج  مو�شم  خالل  امل�شاندة  واملكاتب  امليدانية  اخلدمة 
هذا  يعنى  حيث  امليدانية  العمليات  وحدة  عمل  برنامج 
والتن�شيق  ميدانيا  العام  الأداء  ومراقبة  مبتابعة  الربنامج 
عرب  النداءات  و�شبط  واخلارجية  الداخلية  اجلهات  مع 
الإدارية  املتابعة  وحدة  عمل  برنامج  و  الال�شلكية  ال�شبكة 
وفيه يتم متابعة ومراقبة الأداء العام اإداريًا يف القطاعات 
ومراكز ومكاتب اخلدمة امليدانية واملكاتب امل�شاندة واخريا 
برنامج عمل وحدة الإح�شاء والتقارير حيث تقوم الوحدة 
التقارير  واإ�شدار  قطاعاتها  بجميع  املوؤ�ش�شة  اأداء  بتوثيق 
الإح�شائية اليومية والدورية والنهائية خالل مو�شم احلج
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قطاع اخلدمات اإلنسانية وخدمات احلجاج

ح�شن  بن  خالد  الدليل  الإدارة  جمل�س  ع�شو  القطاع  هذا  على  ي�شرف 
حب�س ويهدف لتقدمي خدمات اإن�شانية متميزة ل�شيوف الرحمن من خالل 
منظومة متكاملة من الربامج اأثناء فرتة اإقامة احلجاج وحتى مغادرتهم 
برامج  خالل  من  يوؤديها  مهام  عدة  وللقطاع  اهلل  ب�شالمة  املنورة  املدينة 

عمل على النحو التايل :- 
- برنامج عمل وحدة قطاع اخلدمات الإن�شانية وخدمات احلجاج

يعنى بتنظيم العمل للقطاع والتن�شيق بني الوحدات والإدارات املختلفة 
وتوثيق الأعمال خالل مو�شم احلج

- برنامج عمل مراكز اإر�شاد احلجاج التائهني
واإي�شالهم  التائهني  احلجاج  اإر�شاد  خدمة  بتقدمي  الربنامج  هذا  يعنى 

ل�شكنهم والعمل على راحتهم خالل اعمال مو�شم احلج
- برنامج عمل الرعاية ال�شحية للحجاج الكرام

يعنى  بتقدمي اخلدمة الإن�شانية وذلك مبتابعة الرعاية ال�شحية للحاج 
الكرمي يف امل�شت�شفيات احلكومية والأهلية واإنهاء اإجراءات املتوفني من 

احلجاج داخل امل�شت�شفيات اأو خارجها
-برنامج عمل مكتب خدمات احلجاج

يعنى هذا الربنامج بالتن�شيق بني موؤ�ش�شات الطوافة ومكتب الوكالء املوحد بني مكاتب اخلدمة امليدانية ومركز املعلومات 
باملوؤ�ش�شة مبا يتعلق بطلبات ال�شتعالم عن اجلوازات اأو تبادلها بني الأطراف املعنية ومتابعة مراكز ال�شرطة ملعرفة احلجاج 

املتوفني واملوقوفني لديهم

الدليل خالد بن ح�شن حب�س
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قطاع مركز االستقبال والتفويج واملغادرة باملطار

يهدف قطاع مركز ال�شتقبال والتفويج واملغادرة باملطار اىل تقدمي 
خدمات متميزة ل�شيوف الرحمن الكرام من خالل منظومة متكاملة 
حج  ملو�شم  اجلوازات  وحفظ  ال�شتقبال  مركز  عرب  اخلدمات  من 
فهد  الدليل  الإدارة  جمل�س  ع�شو  عليه  وي�شرف  هـ   1438-1437
بن عبداحلميد �شحاته ويوؤدي القطاع مهامه من خالل عدة برامج 

عمل وفق الآتي - برنامج عمل وحدة قطاع مركز ا�شتقبال املطار
والإدارات  الوحدات  بني  والتن�شيق  للقطاع  العمل  بتنظيم  يقوم 

املختلفة وتوثيق الأعمال خالل مو�شم احلج
الأمري  مبطار  واملغادرة  والتفويج  ال�شتقبال  مركز  عمل  برنامج   -

حممد بن عبدالعزيز
مطار  عرب  جوًا  القادمني  احلجاج  با�شتقبال  الربنامج  هذا  يعني 
الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة دوليًا وداخليًا 
ح�شب  م�شاكنهم  اإىل  وتفويجهم   ا�شتقبالهم  اإجراءات  وتي�شري 

عقودهم املربمة
- برنامج عمل مركز حفظ جوازات املطار

مكتب  من  اجلوازات  با�شتالم  املطار  جوازات  حفظ  مركز  يقوم 
الوكالء املوحد وتدقيقها واأر�شفتها موؤقتا لديه حلني ت�شليمها اإىل مكاتب اخلدمة امليدانية وم�شاندة املكاتب امليدانية يف 

ت�شجيل جوازات  املطار خالل اأيام الذروة

الدليل فهد بن عبد احلميد �شحاتة
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ي�شرف على هذا القطاع ع�شو جمل�س الإدارة الدليل في�شل بن 
حممد اأمني �شندي ويهدف قطاع املجل�س  الإ�شرايف رقم ) 1 ( 
امل�شرف على مركز مغادرة امليقات اىل تقدمي خدمات متميزة 
ل�شيوف الرحمن وب�شورة م�شرفة من خالل منظومة متكاملة 
من اخلدمات عرب مكاتب اخلدمات امليدانية اأثناء فرتة اإقامة 
احلجاج وحتى مغادرتهم املدينة املنورة ولتحقيق هذا الهدف 

اعتمد القطاع عدة برامج عمل على النحو التايل :- 
-برنامج عمل وحدة قطاع املجل�س  الإ�شرايف رقم ) 1 (

القطاع والربط بني  العمل داخل  يعني هذا الربنامج تنظيم 
اأعماله خالل  التابعة للقطاع وتوثيق جميع  كافة الوحدات 

مو�شم احلج
- برنامج عمل مركز مغادرة امليقات

امليقات  م�شجد  يف  الكرام  احلجاج  اإر�شاد  خدمة  فيه  يتم 
اإىل  واإر�شادهم  امل�شجد  اإىل  دخولهم  وتنظيم  احلليفة«  »ذو 

حافالتهم املخ�ش�شة للمغادرة
اخلدمة  ملكاتب  الإ�شرايف  املجل�س  مكتب  عمل  برنامج   -

امليدانية رقم )1(
اخلدمة  مكاتب  على  املبا�شر  بالإ�شراف  الربنامج  هذا  ويعنى 
امليدانية وما يندرج حتت نطاق جمل�شها الإ�شرايف من النواحي 
الإدارية واملتابعة امليدانية والذي ي�شعى من خاللها لتقدمي 
خدمات عالية امل�شتوى للحجاج الكرام زوار م�شجد ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم والتن�شيق ملعاجلة اأي معوقات تطرا على 

مكاتب اخلدمة خالل اعمال مو�شم احلج
- برنامج عمل مركز توجيه احلافالت رقم )1(

يعنى الربنامج برفع م�شتوى الأداء و ذلك من خالل التعاون 
مواقع  اإىل  احلافالت  بتوجيه  امليدانية  اخلدمة  مكاتب  مع 
التوديع  امليدانية وفق توزيع اأعداد احلجاج للحافالت ح�شب 
مدخالت النظام الآيل ، والت�شفية مع �شركات النقل والنقابة 

العامة لل�شيارات
- برنامج عمل مكاتب اخلدمة امليدانية

الكرام  للحجاج  اخلدمات  كافة  بتقدمي  الربنامج  هذا  يعنى 
زوار م�شجد امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم والعمل على راحة 
احلجاج وتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم واإنهاء جميع 

اإجراءاتهم خالل فرتة اإقامتهم باملدينة املنورة

قطاع اجمللس  اإلشرايف رقم ) 1 ( املشرف على مركز مغادرة امليقات

الدليل في�شل بن حممد اأمني �شندي
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قطاع العالقات العامة واإلعالم

الدليل ال�شيد / كمال بن احمد خليفة 

عالقة  وتاأ�شيل  تنمية  اىل  والإعالم  العامة  العالقات  قطاع  يهدف 
عن  م�شرفة  �شورة  وعك�س   ، واخلارجي  الداخلي  بجمهورها  املوؤ�ش�شة 
ن�شاط املوؤ�ش�شة يف خدمة �شيوف الرحمن باملدينة املنورة وي�شرف على 

القطاع ع�شو جمل�س الإدارة الدليل كمال بن اأحمد خليفة .
التي  الجرائية  املهام  من  الكثري  والعالم  العامة  العالقات  ولقطاع 
عمل  تنظيم  مهام  والعالم  العامة  العالقات  وحدة  تنفذ  حيث  بها  يقوم 
اإدارة  تقوم  فيما  بينهم،  والتن�شيق  والدارات  الوحدات  ومتابعة  القطاع 
العالقات العامة والعالم بالإجراءات التنفيذية التي تظهردور املوؤ�ش�شة 
الهلية لالأدلء وذلك بتغطية جميع الأن�شطة والربامج املوجهة للحجاج 
والزائرين للمدينة املنورة و الإ�شراف على تنظيم املنا�شبات والتجهيزات 
الالزمة لها كما تقوم بتفعيل قنوات التوا�شل مع و�شائل الإعالم وتغطية 
كما  الإعالم  لو�شائل  وبثها  للموؤ�ش�شة  اليومية  والوقائع  الأحداث  كافة 
تقوم الدارة با�شتثمار موقع املوؤ�ش�شة الرقمي ومواقع التوا�شل الجتماعي 
دور  والعالم  العامة  العالقات  ولإدارة  املوؤ�ش�شة،  اأن�شطة  كافة  لن�شر 
ال�شور  حلفظ  ار�شيف  ان�شاأت  حيث  املوؤ�ش�شة  وان�شطة  ملنا�شبات  توثيقي 

الفتوغرافية وافالم الفيديو بالإ�شافة لإ�شدار ملف �شحفي يومي بن�شختني 
ورقية ورقمية وكذلك ا�شدار جملة دار الهجرة ون�شرة الدلء . 



46

قطاع اجمللس  اإلشرايف رقم ) 2 ( املنسق مع النقابة العامة للسيارات

مع  املن�شق   )  2  ( رقم  الإ�شرايف  املجل�س   قطاع  يهدف 
متميزة  خدمات  تقدمي  اىل  لل�شيارات  العامة  النقابة 
منظومة  خالل  من  م�شرفة  وب�شورة  الرحمن  ل�شيوف 
متكاملة من اخلدمات عرب مكاتب اخلدمات امليدانية اثناء 
فرتة اإقامة احلجاج وحتى مغارتهم املدينة املنورة ب�شالمة 
الدليل   الإدارة  جمل�س  ع�شو  القطاع  على  وي�شرف  اهلل، 
اعتمد  الهدف  هذا  ولتحقيق  مقلية  م�شطفى  بن  ها�شم 

القطاع عدة برامج عمل على النحو التايل:  
- برنامج عمل وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف رقم ) 2 ( 

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني 
كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثيق جميع اأعماله

اخلدمة  ملكاتب  الإ�شرايف  املجل�س  مكتب  عمل  برنامج   -
امليدانية رقم )2(

ويعنى هذا الربنامج بالإ�شراف املبا�شر على مكاتب اخلدمة 
من  الإ�شرايف  جمل�شها  نطاق  حتت  يندرج  وما  امليدانية 
من  ي�شعى  والذي  امليدانية  واملتابعة  الإدارية  النواحي 
خاللها لتقدمي خدمات عالية امل�شتوى للحجاج الكرام زوار 
م�شجد ر�شول اهلل �شل اهلل عليه و�شلم والتن�شيق ملعاجلة اأي 

معوقات تطرا على مكاتب اخلدمة
- برنامج عمل مركز توجيه احلافالت رقم )2(

يعنى الربنامج برفع م�شتوى الأداء و ذلك من خالل التعاون 
مع مكاتب اخلدمة امليدانية بتوجيه احلافالت اإىل مواقع 
للحافالت  احلجاج  اأعداد  توزيع  وفق  امليدانية  التوديع  

ح�شب مدخالت النظام الآيل ، والت�شفية مع �شركات النقل 
والنقابة العامة لل�شيارات

- برنامج عمل مكاتب اخلدمة امليدانية
يعنى هذا الربنامج بتقدمي كافة اخلدمات للحجاج الكرام 
على  والعمل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  م�شجد  زوار 
واحتياجاتهم  متطلباتهم  جميع  وتلبية  احلجاج  راحة 
باملدينة  اإقامتهم  فرتة  خالل  اإجراءاتهم  جميع  واإنهاء 

املنورة

الدليل ها�شم بن م�شطفى مقلية
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قطاع مركزي استقبال اهلجرة والرب ومغادرة احلجاج الفرادى

ومغادرة  والرب  الهجرة  ا�شتقبال  مركزي  قطاع  يهدف 
احلجاج الفرادى اىل  الرتقاء باخلدمات املقدمة للحجاج 
املدينة  واإىل  من  واملغادرة  الدخول  منافذ  يف  الكرام 
ع�شو  ويتوىل  وبعدها،  احلج  فري�شة  اأداء  قبل  املنورة 
جمل�س الإدارة الدليل فار�س بن يو�شف حبيب �شبغة اهلل 
واملتمثلة  برامج عمله  القطاع وتنفيذ  ال�شراف على هذا 
الهجرة  ا�شتقبال  مركزي  قطاع  وحدة  عمل  برنامج  يف 
العمل  تنظيم  يتم  حيث  الفرادى  احلجاج  ومغادرة  والرب 
داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة للقطاع 
ا�شتقبال  مركز  عمل  برنامج  اأما  اأعماله  جميع  وتوثيق 
وتفويج احلجاج بالهجرة بكيلو )9( فتقع عليه م�شوؤولية 
عرب  املنورة  للمدينة  القادمني  الكرام  احلجاج  ا�شتقبال 
امللك في�شل بجدة  الدويل وميناء  امللك عبدالعزيز  مطار 
، اأو القادمني من مكة املكرمة والرتحيب بهم واإنهاء جميع 
اإجراءات ا�شتقبالهم وتفويجهم وتوجيههم ح�شب امل�شارات 
خدمة  يف  العالقة  ذات  اجلهات  وم�شاركة   ، املخ�ش�شة 
مركز  عمل  برنامج  يقوم  فيما  الكرام   احلجاج  ا�شتقبال 
الفرادى  احلجاج  وتوديع  والتفويج  الرب  حجاج  ا�شتقبال 
اإىل  بالدهم  من  برًا  القادمني  الكرام  احلجاج  با�شتقبال 
ايل  وتفويجهم  الربية  املنافذ  جميع  عرب  املنورة  املدينة 

اإجراءات  اإنهاء  وكذلك  بهم  اخلا�شة  ال�شكنية  وحداتهم 
توديعهم وتوجههم اإىل مكة املكرمة )مو�شم ما قبل احلج( 
واإىل بالدهم مو�شم ما بعد احلج ، وكذلك مغادرة احلجاج 
املكرمة  مكة  اإىل  املنورة  املدينة  من  املغادرين  الفرادى 

ملو�شم ما قبل احلج واإىل جدة ملو�شم ما بعد احلج.

الدليل فار�س بن يو�شف حبيب �شبغة اهلل
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قطاع تقنية املعلومات واحلاسب اآللي والتدريب والتطوير واجلودة

والتدريب  الآيل  واحلا�شب  املعلومات  تقنية  قطاع  يهدف 
الدعم  مهام  كافة  بتنفيذ  القيام  اىل  واجلودة  والتطوير 
مع  املختلفة  للمواقع  لالأجهزة  وا�شتالم  ت�شليم  من  الفني 
تفعيل ال�شيانة الدورية واإ�شالح الأعطال اإن وجدت وي�شرف 
على القطاع ع�شو جمل�س الإدارة ابن الدليل الدكتور اأحمد 
بن يو�شف حوالة، وينفذ القطاع مهامه من خالل عدة برامج 

عمل منها: 
- برنامج عمل اإدارة الأ�شول التقنية والدعم الفني.

ويعنى الربنامج باإدارة الأ�شول التقنية )من اأجهزة حا�شب 
البنية  واأجهزة  وكامريات  �شوئية  وما�شحات  وطابعات  اآيل 
وحفظها   )WAN واخلارجية   LAN املحلية  حتتية 
 ، العمل  املو�شمي وتركيبها مبواقع  للعمل  وتداولها وتهيئتها 

و�شيانتها اإذا دعت احلاجة
- برنامج التدريب على راأ�س العمل

العمل  راأ�س  على  وهم  املوظفني  تدريب  اإىل  الربنامج  ي�شعى 
تطراأ  م�شتحدثات  اأي  وعلى  الإلكرتونية  احلج  اأنظمة  على 

على الأنظمة الإلكرتونية
- برنامج دعم ت�شغيل النظام اليل للحج

يف  والت�شغيل  الإدخال  م�شاكل  معاجلة  اإىل  الربنامج  ي�شعى 
نظام احلج يف كامل املواقع خالل مو�شم احلج

- برنامج عمل ن�شر ثقافة اجلودة
ي�شعى الربنامج اإىل ن�شر ثقافة اجلودة ال�شاملة وتوطيدها 

لدى كافة من�شوبي املوؤ�ش�شة والتعريف مبتطلباتها من خالل 
الدورات والأدلة الإجرائية

- برنامج عمل تطوير وتنفيذ خطة عمل التدريب
كافة  لدى  الإدارية  املهارات  �شقل  اإىل  الربنامج  ي�شعى 
من�شوبي املوؤ�ش�شة من خالل تقدمي دورات تدريبية تتوافق 

مع الوظائف يف خمتلف امل�شتويات الإدارية

ابن الدليل الدكتور اأحمد بن يو�شف حوالة
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الب�شرية  الكوادر  تامني  اإىل  الإدارية  ال�شوؤون  قطاع  يهدف 
اأعمال املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء والتي ت�شهم  املو�شمية ملواقع 
ع�شو  القطاع  هذا  على  وي�شرف  احلج  مو�شم  اأعمال  اإجناح  يف 
وتقع  خليل،  اأ�شعد  بن  اأحمد  الدكتور  الدليل  الإدارة  جمل�س 
تعيني  من  الإدارية  املهام  كافة  اإجناز  م�شوؤولية  القطاع  على 
القيادية  والرت�شيحات  املو�شم  فرتة  خالل  الب�شرية  للكوادر 
من  امليدانية  واملكاتب  الوحدات  والتنقالت بني  لأعمال احلج 
خالل ثالث مهام اجرائية تنطوي حتتها)28( اجراء ت�شغيلي 

وهي :-
1-  ا�شتقبال طلبات التوظيف للوظائف القيادية  ومتر هذه 
بالإعالن  يبداأ   اجراءت�شغيلي  بـ)13(  الجرائية  املهمة 
القيادية  للوظائف  املو�شمي  التوظيف  طلبات  ا�شتقبال  عن 
قبل  من  لالعتماد  بالرفع  وينتهي  ر�شائل(  �شحف،  )اإنرتنت، 

وزارة احلج والعمرة 
2-  ا�شتقبال طلبات التوظيف للوظائف املو�شمية ولهذه املهمة 
وتنتهي  بالإعالن  تبداأ  ت�شغيلية  اجراءات   )8( الجرائية 
وفقا  املو�شمية  املواقع  واملناقالت بني  الرتقية  بتنفيذ طلبات 
النظام  وعرب  املو�شمي  التوظيف  بالئحة  املعتمدة  لل�شوابط 

الآيل للموؤ�ش�شة
املهمة  ولهذه  املو�شمني  املوظفني  تر�شيح  اإجراءات  اإنهاء   -3

بيانات  باإتاحة  تبداأ  ت�شغيلية  اجراءات   )8( الجرائية 
املتقدمني للعمل املو�شمي لروؤ�شاء املواقع املو�شمية ليبا�شروا 
ملف  باإر�شال  وتنتهي  مبوجبها  والتعيني  الرت�شيح  عمليات 
لل�شوؤون املالية يحتوي على م�شتحقات تف�شيلية لكل موظف 

قطاع الشؤون اإلدارية

الدليل الدكتور اأحمد بن اأ�شعد خليل
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كافة  والدرا�شات  والبحوث  املالية  ال�شوؤون  قطاع  يوؤمن 
وامل�شروفات  املالية  باملتطلبات  املوؤ�ش�شة  اأعمال  مواقع 
خالل اأعمال مو�شم احلج،  وي�شرف على هذا القطاع ع�شو 
حماد،  �شامل  بن  ريان  الدكتور  الدليل  الإدارة  جمل�س 
ويبداأ القطاع  بال�شتعداد املبكر لإجناز كافة املهام املالية 
للموؤ�ش�شة وتاأمني امل�شروفات املالية لتي�شري اأداء الأعمال 
وحتقيق املوازنة يف توفري املتطلبات املالية جلميع برامج 
ويقوم  احلج،  مو�شم  اأعمال  خالل  الحتياج  وفق  العمل 
بينها  ومن  التغيلية  الجراءات  من  بالكثري  القطاع 
بعد  التقديرية  وامليزانية  الت�شغيلية  اخلطة  مراجعة 
اعتمادها لدرا�شتها وتطبيقها �شرف النرثيات لقطاعات 
واملحروقات  ال�شيارات  ت�شليم  اإجراءات  واإنهاء  املوؤ�ش�شة 
اإجراءات  واإنهاء  الت�شغيلية  اخلطة  وفق  العمل  ملواقع 
�شرف م�شتحقات العاملني مبو�شم احلج وحتويل املكافاآت 
بنكية  ح�شابات  لديهم  الذين  املوظفني  ح�شابات  على 

معتمدة و�شرف �شيكات ملن لي�س لديهم ح�شابات بنكية 

قطاع الشؤون املالية والبحوث والدراسات

الدليل  الدكتور ريان بن �شامل حماد
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املدينة  مبنطقة  ال�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  فرع  مدير  اأو�شح 
املنورة املكلف حممد بن ا�شماعيل ابو حميد اأن الوزارة ت�شعى 
ال�شوؤون  واإ�شراف مبا�شر من معايل وزير  بتوجيهات ومتابعة 
الإ�شالمية والدعوة والإر�شاد ال�شيخ �شالح بن عبدالعزيز اآل 
التي�شري يف احلج وتتمحور برامج  باأحكام  العمل  ال�شيخ على 
حول  احلج  مو�شم  خالل  احلجاج  لتوعيه  املخ�ش�شة  الوزارة 
تب�شيط املعلومات وتوفري اكرب قدر من التعليمات والتوجيهات 
وبراجمها  منظوماتها  �شمن  باحلج  املرتبطة  والإر�شادات 
املرتابطة مع مفهوم التوعية ال�شتباقية املبنية على خطة 
اأ�شول وفروع ومراحل وخطوات وبرنامج وفقرات ومواد  لها 
علمية وتعليمية تبني احلجاج كيفيه اأداء فري�شتهم بال�شكل 

الي�شري
تعكف الوزارة ت�شغيل مراكز التوعية لإي�شاح اأحكام فري�شة 
الدعوية  الكبائن  من  جديدة  جمموعات  وزيادة  احلج 
ملواكبة احلاجة املتزايدة لزدياد اأعداد احلجاج والرد على 
عدة  اأهداف  من  للوزارة  اأن  وكما  وا�شتف�شاراتهم  ت�شاوؤلتهم 

فان جل اهتمامها واهم اأهدافها:
احلرمني  خادم  حكومة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإبراز 
ال�شريفني يف خدمة الإ�شالم وامل�شلمني والتي تظهر يف العناية 
بامل�شاجد وخا�شة التي يرتادها احلجاج واملعتمرين والزوار 
ومايتم يف �شبيل راحتهم يف تقدمي اأرقى اخلدمات املتوفرة يف 

املواقع التي يرتادوها ومن ذلك:

1-الإ�شراف على عمل املوؤ�ش�شات القائمة بال�شيانة والنظافة 
والزوار  احلجاج  يرتادها  التي  وخا�شة  للم�شاجد  والت�شغيل 
جابة-الغمامة-القبلتني( )قباء-امليقات-ال�شهداء-الإ

امل�شاجد  واأي�شا  �شكنهم  نطاق  يف  تقع  التي  امل�شاجد  وكذلك 
واملعتمرين  احلجاج  عليها  مير  والتي  الطرق  على  تقع  التي 

والزوار اأثناء قدومهم ومغادرتهم للمدينة املنورة وهي:
طريق الهجرة )املدينة املنورة- بدر – ينبع(

طريق املدينة -خيرب- تبوك
طريق املدينة املنورة –احلناكية – الق�شيم

باأول  اأول  وتوفريها  امل�شاجد  متطلبات  اإكمال  على  2-العمل 
مثل)امل�شاحف – الفر�س- اأجهزة ال�شوت-اأجهزة التكييف-

الإ�شاءة-املياه وغريها(
اأبواب  عند  الختناقات  وفك  احلجاج  وم�شاعده  3-اإر�شاد 
كم�شاجد  للزيارة   يق�شدونها  التي  املهمة  امل�شاجد  وخمارج 
ت�شليم  و ) مة لغما ا - بة جا لإ ا - ق خلند ا - لقبلتني ا - ء قبا (

املفقودات لفرع وزارة احلج باملدينة املنورة .
يوجد  ل  والتي  بها  م�شرح  الغري  والن�شرات  الكتب  4-�شحب 
احلجاج  يرتادها  التي  امل�شاجد  من  الوزارة  �شعار  عليها 

واملعتمرين والزوار.
5-اإبالغ اجلهات الأمنية املخت�شة عن اأي �شيء يخل بالأمن 
يف مواقع امل�شاجد التي ي�شرف عليها الفرع ويرتادها احلجاج 

واملعتمرين . 

فرع وزارة الشؤون االسالمية بمنطقة المدينة المنورة

العمل بأحكام التيسير وتوعية الحجاج 
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تستوعب ما يقارب مليوني مصل
اأعمال  ا�شتكمال  - على  �شعود - حفظه اهلل  اآل  �شلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�شريفني  حتر�س حكومة خادم احلرمني 
تو�شعة امل�شجد احلرام مبعايري عالية حتقق �شبل الراحة والطماأنينة لزواره من احلجاج واملعتمرين ، حيث د�شن - اأيده 
اهلل - خم�شة م�شاريع رئي�شة �شملت ) م�شروع مبنى التو�شعة الرئي�شي ، م�شروع ال�شاحات ، م�شروع اأنفاق امل�شاة ، م�شروع 
، وتبقى م�شروعات ت�شمل مباين تو�شعة املطاف   ) الدائري الأول  املركزية للحرم، وم�شروع الطريق  حمطة اخلدمات 
بكامل جتهيزاتها ومرافقها ، مباين امل�شاطب ، املباين الأمنية ، وامل�شت�شفى ، ليقفز معها ا�شتيعاب امل�شجد احلرام لـ 000 

. 850 .1 م�شل .

مشروعات أعمال توسعة املسجد احلرام

خادم الحرمين الشريفين يدشن خمسة مشاريع ضمن توسعة الحرم المكي
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وياأتي تد�شني خادم احلرمني ال�شريفني - اأيده اهلل - لهذه 
خادم  بها  اأمر  التي  الكربى  للتو�شعة  ا�شتكمال  امل�شروعات 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه  ال�شريفني  احلرمني 
، التي بداأت باأمر  التاريخية  اهلل - التي عقبت التو�شعات 
ـ  اهلل  رحمه  ـ  �شعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك 
، ثم  ـ  ـ رحمهما اهلل  �شعود وامللك في�شل  امللك  واأمتها بعده 
خالد  امللك  عهد  يف  ال�شرقية  ال�شاحات  تو�شعة  بها  حلقت 
الغربي  اجلانب  من  امل�شجد  تو�شعة  اأعقبها   - اهلل  رحمه  ـ 
ـ رحمه اهلل -  يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد 
تالها تو�شعة امل�شعى يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبداهلل ـ رحمه اهلل. 
اأعمال  اأن  موؤخرا  املالية  وزارة  من  �شادر  تقرير  واأو�شح 
الكربى  الثالثة  ال�شعودية  التو�شعة  �شمن  امل�شروعات 
مبنى   ( هي  رئي�شة  مكونات  ت�شمل  احلرام  للم�شجد 
التو�شعة الرئي�شي للم�شجد احلرام، وتو�شعة امل�شعى الذي 
اخلارجية  وال�شاحات  املطاف  وتو�شعة   ، �شابقًا  افتتح 
املركزية،  اخلدمات  مباين  وجممع  وامل�شاطب،  واجل�شور 
واأنفاق   ، وامل�شت�شفى  الأمنية،  واملباين  اخلدمات  ونفق 
احلرم،  اإىل  املوؤدية  واجل�شور  النقل  وحمطات   ، امل�شاة 
احلرام  امل�شجد  مبنطقة  املحيط  الأول  الدائري  والطريق 
وخزانات  الكهرباء  حمطات  وت�شمل  التحتية  والبنية 
اأن م�شطحات البناء تبلغ  املياه وت�شريف ال�شيول (، مبينا 

مبنى  بناء  م�شطح  يبلغ  كما   ، مربع  مرت   )  1،470،000  (
 )  300،000  ( ل�شتيعاب  م2،   )  320،000  ( التو�شعة 
م�شٍل، اأما ال�شاحات فيبلغ م�شطح البناء فيها )175،000( 
م�شطحات  تبلغ  فيما  م�شل،   )280،000  ( ل�شتيعاب  م2 
اأما   ، م�شل   )  50،000( ل�شتيعاب  م2   )45،000( اجل�شور 
مباين اخلدمات فيبلغ م�شطح البناء فيها )550،000( م2 
البناء  م�شطح  اإىل  اإ�شافة   ، م�شٍل   )310،000  ( ل�شتيعاب 
للم�شاطب ال�شرقية الذي يبلغ )263،000( م2 ل�شتيعاب 
امل�شعى مب�شطح  زيادة م�شاحة  ، كذلك  ) 150،000( م�شٍل 
 ، م�شل   )  70،000  ( ل�شتيعاب  م2   )57،000( بلغ  بناء 
 / �شخ�س   )44.000( من  ال�شتيعابية  الطاقة  يف  وزيادة 
�شاعة يف ال�شعي اإىل )118.000( �شخ�س / �شاعة، كما زيد 
يف تو�شعة املطاف لي�شل م�شطح البناء اإىل )60،000( م2 
مبنى  بناء  م�شطح  بلغ  فيما   ، م�شل   )90،000  ( ل�شتيعاب 
ل�شتيعاب  م2،   )356،000( التو�شعة  قبل  القائم  احلرم 
التو�شعة  قبل  امل�شعى  ذلك  يف  مبا  م�شل   )  600،000  (

وال�شاحات .
مدار  على  الأكرب  هي  التو�شعة  املالية  وزارة  تقرير  وعّد 
البناء  تقنيات  اأحدث  فيها  ا�شتخدمت  حيث   ، التاريخ 
والأنظمة احلديثة ، م�شرًيا اإىل بع�س الإح�شائيات العامة 
، للم�شروع الذي اأجنز بحمد اهلل حيث بلغت كمية القطع 
وعدد   ، قطعة   )  13،100،000( بامل�شروع  ال�شخرية 
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امل�شلحة  واخلر�شانة   ، عقارا   5،882 بلغت  املزالة  العقارات 
فيما   ، م3(   3،000،000  ( حجمها  بلغ  الأ�شناف  بكافة 
بلغت كتل حديد الت�شليح ) 800،000 طن ( ، وعدد احلجر 
ال�شناعي ) 37،800 قطعة ( ، وم�شطحات الرخام مب�شاحة 
)1،210،000 م2(. وعدد النجف بجميع املقا�شات ) 1،020 
( جنفة، وعدد وحدات الإ�شاءات احلائطية ) 3،600 وحدة 
وامل�شاعـد   ، �شلما   )  680  ( الكهربائية  ال�شالمل  وعدد   ،  )
الكهربائية بعدد 158 م�شعدا ، و 188 مدخال ملبنى التو�شعة 
وحدة،   )  12،400  ( امل�شروع  كامل  يف  املياه  دورات  وعدد   ،
فيما بلغت املوا�شئ ) 8،650 ( ، وبلغ عدد �شناديق مكافحة 
القبة  م�شاحة  جاءت  فيما  �شندوق،   )  2،500  ( احلريق 
 ، م   21 وارتفاع   ، م   36 بعر�س  التو�شعة  مبنى  يف  الرئي�شية 
فيما بلغ ارتفاعها من الدور الأر�شي 80 م ، ووزنها يف حدود 

)800 طن ( .
اأنفاق  طول  بلغ  حيث  الأنفاق  اأطوال  التقرير  وا�شتعر�س 
واخلدمات  الكهرباء  واأنفاق   ، م(   5،313  ( والطوارئ  امل�شاة 
ال�شحي  ال�شرف  ونفقي   ،) م   1،922  ( بطول  وال�شرف 
بقطر 2800 مم و ) 4،643 (مرتا طوليا ، كما بلغت اأطوال 
 1،000،000  ( امل�شروع  يف  امل�شتخدمة  ال�شحية  التمديدات 
م ( و اأطوال جماري اخلدمات )50.000 ( م، م�شريا اإىل اأن 
امل�شروع يحتوي على اأنظمة نظافة تت�شمن نظام �شفط الغبار 
املركزي اإىل جانب اأنظمة اإلكرتوميكانيكية متطورة ت�شمنت 

نظام ال�شوت باإجمايل 4524 �شماعة ، ونظام اإنذار احلريق 
، طبقًا لدرا�شة  الرقمي اخلطي  النوع  �شماعات من  ، وتوفري 
اجلودة  فائقة  �شوت  خدمة  على  للح�شول  دقيقة  �شوتية 
النظام  دمج  مع  القائم  النظام  يف  املطلوبة  التو�شعة  �شملت 
�شوتي  نظام  توفري  جانب  اإىل  ال�شامية،  لتو�شعة  اجلديد 
احتياطي ي�شتخدم حال الطوارئ ، ونظام اإنذار �شد احلريق 

يف غرف اخلدمات وحمطات الكهرباء واملخازن .
الإذاعة  متطلبات  جميع  فيه  �شيتوفر  امل�شروع  اأن  وبني 
والتلفزيون وت�شمل احلجرات املجهزة واملعدة لهذا الغر�س، 
�شاحات  �شمن  والهوائيات  والكامريات  املعدات  وتركيب 
وتلفزيوين  اإذاعي  ا�شتيديو  واإن�شاء   ، واملنارات  التو�شعة 
 )  44  ( كامريات  عدد  باإجمايل  اخلدمات  مببنى  جديد 
النوع  من  جديدة  مراقبة  كامريات  توفري  اإىل  اإ�شافة   ،
 IR باأجهزة  بع�شها  وتزويد  ومتحركة،  ثابتة  احلديث 
عدد  باإجمايل  الطوارئ  حالت  يف  للعمل   illuminator
 Slave ( وتوفري وحدات �شاعات فرعية ،) 6،635 كامريا(
بامل�شجد  القائمة  لل�شاعات  مماثلة   )  Clock Units
النظام  وتو�شعة  ال�شامية  تو�شعة  مناطق  لتغطية  احلرام 
باإجمايل  اجلديدة  ال�شاعات  ل�شتيعاب  احلايل  املركزي 
اأبواب الغرف  1،860 �شاعة ، وا�شتخدام لوحات حتكم عند 
وغرف  الت�شالت  وغرف  الإلكرتوميكانيكية  والفراغات 

جتميع النفايات .
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امل�شروع  �شمن  وفرت  فقد  التقرير  وبح�شب 
واملكاتب  اخلدمات  بغرف  تليفونات  خمارج 
 ( جديد  مق�شم  �شملت  الفتاوى،  وغرف 
ترتبط  خارجية  وخطوط   )  EPABX
مبق�شم احلرم احلايل ، كما احتوى امل�شروع 
ال�شوتية  الإعالنات  لإذاعة  النداء  نظام 
والغرف  التحكم  بغرف  العاملني  لالأ�شخا�س 
نظامي  وتوفري   ، الداخلية  بوزارة  اخلا�شة 
»رقمي«  الال�شلكية  والت�شالت  الراديو 
احلرم  اأبواب  لربط   )IP Digital(
املخت�شة،  الرئا�شة  مبكاتب  والتو�شعة 
لتوفري  الت�شالت  �شركات  مع  والتن�شيق 
GSM/UMTS/ اجلوال  تغطية  نظام 
املراقبة  كامريات  وا�شتخدام   ،  LTE
اإىل  اإ�شافة  احل�شود،  ملراقبة  الأمنية 
تركيب كامريات ح�شا�شات خا�شة مبراقبة 
 ، املخارج   / املداخل  عند  احل�شود  اأعداد 
ا�شتخدام  فتم  الراأ�شية  احلركة  اأماكن  اأم 
لوحات �شوئية لعر�س الر�شائل الإر�شادية 
احل�شود  اإدارة  لتو�شيات  طبقًا  املتغرية 

والأمن .
يف  جاء  فقد  الرئي�شية  ال�شرف  باأنظمة  يخت�س  وفيما 
التقرير اأنها تتمثل يف ت�شرف مياه الأمطار واأنظمة ) جمع 
املخلفات ، والتخل�س من النفايات بوا�شطة نظام التفريغ 
ت�شريف  ونظام   ، والأتربة  الغبار  �شحب  ونظام   ، الآيل 
اإ�شافة   ،) املربدة  زمزم  مياه  توزيع  ونظام  زمزم،  مياه 
يف  امل�شتخدمة  الكهربائية  التغذية  قوة  اإح�شاءات  اإىل 
 2000  / مكة  و�شط  كهرباء  حمطة  بلغت  حيث  امل�شروع، 
 / م.ف.اأ   402  /  1 ال�شامية  كهرباء  وحمطة   / م.ف.اأ 
وحمطة   / م.ف.اأ   402  /  2 ال�شامية  كهرباء  وحمطة 
اأبو طبنجة  اخلدمات املركزية / 402 م.ف.اأ / وحمطة 
/ 402 م.ف.اأ / وحمطة املباين الأمنية / 402 م.ف.اأ / 
اإجمايل قوة  ، فيما بلغ  املكتبة / 402 م.ف.اأ /  وحمطة 
اأطوال  ، فيما بلغت  الكهرباء / 4،412 م.ف.اأ /  حمطات 
العنا�شر  اأما   ،  / م.ط   104،317  / الكهربائية  الكابالت 
متو�شط  جهد  حمطات   )4( بلغت  باملبنى  الكهربائية 
رئي�شية باملبنى وال�شاحات وامل�شاطب )39( حمطة جهد 

فرعية.
املركزية  للخدمات  جممع  على  يحتوي  امل�شروع  اأن  واأبان 
وعدد من العنا�شر تتمثل يف حمطة كهرباء ال�شغط العايل 
التي حتتوي على ) 6 ( حمولت قدرة كل منها ) 67 ( ميجا 
فولت اأمبري ، وحمطة املولدات الحتياطية وت�شمل ) 14 ( 

مولدا ، بقدرة لكل منها )5،5( ميجا فولت اأمبري، وحمطة 
مع  املياه بطاقة )120،000( طن تربيد  تكييف وتربيد 
اإمكانية اإ�شافة )40،000( طن تربيد، اإىل جانب حمطة 
الآيل  التفريغ  نظام  بوا�شطة  املركزية  النفايات  جتميع 
خزان  وحمطة   ، يوم   / طن   )600( تبلغ  ق�شوى  بطاقة 
 )9،000( اخلزان  �شعة  احلرائق  مكافحة  مياه  وم�شخات 
 )16،000( �شعة  الأر�س  حتت  التربيد  مياه  وخزان   ، م3 
ونفق  الوظائف  متعدد  مبنى  وهو  اخلدمات  ومبنى   ، م3 
 )1،022( بطول  احلرم  حتى  اخلدمات  جممع  من  خدمة 
املياه  ، ويحتوي على متديدات  مرتًا وعر�س ) 16 ( مرتا 
احلريق  اإطفاء  نظام  ومتديدات  املياه  ومتديدات  املثلجة 
ومتديدات نظام جتميع النفايات ومتديدات نظام ال�شرف 

ومتديدات كابالت الكهرباء .
اأن م�شروع تو�شعة امل�شجد احلرام ي�شتمل  ويفيد التقرير 
 )541.276( تقديرية  بناء  مب�شاحة  اأمنية  مباين  على 
م2 ، ت�شمنت املوقع الأمني رقم 1 وي�شتوعب / 8.760 / 
فردا ، حيث يبلغ اإجمايل م�شاحة املباين فيه / 185،000 
م2 / وم�شاحة الأر�س / 50،160 / مرتا مربعا ، واملوقع 
واإجمايل   ، فردا   /  2.848  / وي�شتوعب   2 رقم  الأمني 
وم�شاحة  مربع  مرت   /  96،000  / فيه  املباين  م�شاحة 
 3 رقم  الأمني  واملوقع  مربعا  مرتا   /  7،364  / الأر�س 
 / املباين  م�شاحة  واإجمايل  فردا   /  4.988  / وي�شتوعب 
الأر�س /12،230 / م2  151،000 / مرت مربع وم�شاحة 
، اإ�شافة اإىل املوقع الأمني رقم 4 وي�شتوعب 2،016 فردا 
مبنى  اأما   ، م2   /  67،000  / املباين  م�شاحة  واإجمايل   ،
م�شت�شفى احلجون فيبلغ اإجمايل عدد الأ�شرة 200 �شرير 
وم�شاحة   / م2   178،950  / املباين  م�شاحة  واإجمايل   ،

الأر�س / 22،060 م2 / .
النحو  التو�شعة كان على  اأن املطاف قبل  التقرير  واأو�شح 
 ، �شاعة   / طائف   /  50.000/ الطائفني  عدد   : التايل 
وعدد امل�شلني / 188.000 / م�شل ، وامل�شاحة الإجمالية 
التو�شعة  بعد  اأ�شبحت  فيما   ، م2   /  150.000  / حوايل 
كالتايل : عدد الطائفني / 107.000 / طائف / �شاعة، 
وامل�شاحة الإجمالية  امل�شلني / 278.000 / م�شل  وعدد 
حوايل / 210.000 / م2 ، واملرحلة الأوىل عام 1434هـ 
مب�شاحة مبنية تقدر بحوايل / 48.000 / م2 ، واملرحلة 
 86.000  / حوايل  مبنية  مب�شاحة  1435هـ  عام  الثانية 
مبنية  مب�شاحة  1436هـ  عام  الثالثة  واملرحلة   ، م2   /
املبنية  امل�شاحة  اإجمايل  وتقدر  /م2   76.000  / حوايل 
 ، امل�شروع  حوايل / 210.000 / م2 مع مكونات وعنا�شر 
حوايل  الأول  الدائري  للطريق  الإجمايل  الطول  ويبلغ 

)4،800( مرت .
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من  القائمة  لالأجزاء  الإجمايل  الطول  يبلغ  فيما 
 )1،170( حوايل  حاليًا  منها  ي�شتفاد  التي  الطريق، 
الأنفاق  مداخل  من  بداية   : كالآتي  مق�شمة  وهي  مرتا، 
وباجتاه  عبدالعزيز  امللك  وقف  م�شروع  �شرق  القائمة 
�شارع امل�شجد احلرام مبنطقة ”�شعب علي“ بطول حوايل 
ال�شمايل  بال�شلع  القائمة  الفلق  واأنفاق   ، مرتا   )1،020(
للطريق الدائري الأول بطول حوايل )150( مرًتا ، فيما 
نطاق  خارج  حاليًا  تنفيذها  اجلاري  الأجزاء  طول  يبلغ 
امل�شروع حوايل ) 850 ( مرتا ، مق�شمة اإىل جزئني الأول 
حوايل  بطول  الثالثة  ال�شعودية  التو�شعة  م�شروع  �شمن 
520 مرتا، والثاين �شمن م�شروع تطوير جبل عمر بطول 

حوايل )330( مرتا .
الأول من طرق �شطحية  الدائري  الطريق  م�شار  ويتكون 
من  ملجموعة  اإ�شافة  وجديدة(  )قائمة  واأنفاق  وج�شور 
 ، املحيطة  بالطرق  الدائري  الطريق  ت�شل  املنحدرات 

ومكونات وعنا�شر امل�شروع .
ويبلغ اإجمايل اأطوال اجل�شور بالطريق الدائري حوايل 
الكعبة  جبل  وج�شر   ، م   308 القرى  اأم  وج�شر   ، 1384م 
، وج�شر  م  اإبراهيم اخلليل 115  ، وج�شر تقاطع  م   232
، واجلزء امل�شرتك مع حمطة  اأجياد 99 م  تقاطع طريق 
م   118 امل�شخوطة  و�شلة   ، وج�شر   ، م   390  =  )1( كدي 
اأما   ،  ، 122م  كدي)1(  حمطة  خلف  املنحدر  وج�شر   ،
اإجمايل اأطوال الأنفاق فيبلغ حوايل 1711م ، وهي نفق 
الق�شا�شية الأمين ، 483 م ، ونفق الق�شا�شية الأي�شر 485 

م ، وامتداد نفق الربكة 743م .
الطريق  على  الثالث  النقل  حمطات  م�شروع  ويتكون 
اأ�شا�شيني  عن�شرين  من  املكرمة  مبكة  الأول  الدائري 
وم�شروع  الأول  الدائري  الطريق  على  النقل  حمطات 

خدمات البنية التحتية.
اإن�شاء  ت�شمن  امل�شروع  اأن  اإىل  املالية  وزارة  تقرير  واأ�شار 
حوايل  وبطول   ، مم   )1000( بقطر  معاجلة  مياه  خط 
اخلدمات  جممع  تغذية  اأجل  من   ، تقريبًا  كم   )30(
كما  حّدا،  مبنطقة  املعاجلة  حمطة  موقع  من  املركزية 
قدرتها   ( اأوىل  رفع  حمطة  خط  تنفيذ  عملية  ت�شمن 
500 ل/ ث ورافع مانوميرتى مبقدار 3،50 بارا ( وحمطة 
رفع ثانية ) قدرتها 500 ل/ث ورافع مانوميرتى مبقدار 
10،50 بارا( اإ�شافة اإىل خزان مياه �شعة )90،000 م3( ، 
وحمطة رفع ثالثة ) قدرتها 500 ل/ ث ، ورافع مانوميرتى 
مبقدار13،50 بارا ( اإىل جانب خزان مياه ب�شعة )5،200 
بقطر  احتياطي  مياه  خط  اإن�شاء  على  والعمل  م3(، 
جممع  لتغذية  تقريبًا   ، كم   )2،4( بطول   ، مم   )700(

وارد  من  الطوارئ  حالت  يف  باملياه  املركزية  اخلدمات 
�شرف  نفق  على  امل�شروع  احتوى  بينما   ، الكوا�شك  خزان 
التو�شعة  منطقة  من  مم   )2800( داخلي  بقطر  �شحي 
نقطة  حتى  الكعبة(  جبل  )�شارع  الثالثة  ال�شعودية 
ال�شليمانية  اأنفاق  ومن  ال�شيافة،  ق�شر  بجوار  الربط 
حتى غرب جممع اخلدمات املركزية، حيث يتكون اخلط 
الأول من نفق لل�شرف ال�شحي بقطر داخلي ) 2800مم 
( وبطول يبلغ حوايل 3.32 كم، بدءا من منطقة م�شروع 
عند  احلرام  امل�شجد  لتو�شعة  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
املركزية،  اخلدمات  مبجمع  ومرورًا  الكعبة،  جبل  �شارع 
وو�شوًل اإىل منطقة ق�شر ال�شيافة �شمال امل�شجد احلرام 
خلدمة م�شروع التو�شعات ال�شمالية للحرم املكي ال�شريف 
الأخذ  مع  ال�شامية،  املركزية ومنطقة  وجممع اخلدمات 
بالعتبار كافة مهاوي النزول لأعمال التفتي�س وال�شيانة 
واملرافق  املن�شاآت  ل�شالمة  الالزمة  الحتياطات  وجميع 

املجاورة اأثناء مرحلة التنفيذ.
واأفاد اأن اخلط الثاين يحتوي على نفق ال�شرف ال�شحي 
بقطر داخلي 2800مم ، بطول يبلغ حوايل 1.323 كم ، 
ال�شليمانية حتى جممع اخلدمات  اأنفاق  بدءًا من خمرج 
بالعتبار  الأخذ  مع  ال�شامية،  منطقة  خلدمة  املركزية 
حتديد جميع مهاوي النزول لأعمال التفتي�س وال�شيانة، 
املن�شاآت  ل�شالمة  الالزمة  الحتياطات  على  والتاأكيد 

واملرافق املجاورة .
»ملكان«  خلزان  التخزينية  الطاقة  زيادة  عن  وحتدث 
القائم ب�شعة )80،000( م3 ، وذلك باإن�شاء خزان معدين 
خطوط  وتنفيذ  بجواره،   ، م3   )140،000( �شعة  جديد 
احلرم  مياه  دورات  لتغذية  واملن�شرف  الوارد  اإمدادات 
ب�شعة  جديد  معدين  خزان  اإن�شاء  كذلك  ال�شريف،  املكي 
م3   80،000 ب�شعة  القائم  اخلزان  بجوار  م3   140،000
اإمداد  اأربعة خطوط  اإ�شافة اإىل بناء حمطة رفع ومد   ،
يقارب  وبطول  ملم(   800( القطر  ذات  ومن�شرفة  واردة 
ببع�س  بع�شها  امل�شروع  مكونات  لرتتبط  مرتا(   17،350(
بناء  كذلك  ال�شريف،  املكي  احلرم  حمامات  تغذي  حيث 
 ،  ) م3   140،000( �شعة  جديد  معدين  اأر�شي  خزان 
م�شخات  بها  رئي�شية  �شخ  حمطة  ت�شمل  رفع  وحمطة 
بالتغذية  اخلا�شة  الكهربائية  للمحولت  وحمطة 
اخلا�شة  الحتياطية  للمولدات  وحمطة   ، العتيادية 
�شعة ) 3،400  مياه  الطوارئ وخزان  بالتغذية يف حالة 
م3 ( ومد خطوط النقل الواردة واملن�شرفة بطول يقارب 

) 17،350 م.ط(.
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توسعة المسجد الحرام في العهد السعودي
التوسعة السعودية األوىل امللك عبد العزيز رمحه اهلل

اأوىل امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �شعود رحمه 
ال�شريفني  احلرمني  على  بالولية  ت�شرف  منذ  اهلل 
، فلم مي�س وقت ي�شري على توليه احلكم  بالغة  عناية 
ودخوله مكة املكرمة عام 1343هـ حتى اأعلن البدء يف 
ترميمات احلرمني ال�شريفني وبذل كل غال ونفي�س يف 
�شبيلهما . فكان من اأبرز ما اأمر بعمله يف امل�شجد احلرام

اأنه يف �شنة 1344هـ اأمر برتميم امل�شجد احلرام ترميًما 
كاماًل ، واإ�شالح كل ما يقت�شي اإ�شالحه ، وكذلك ترخيم 

عموم امل�شجد
ويف �شنة 1345هـ ملا كرث عدد احلجاج كرثة هائلة اأمر 
بو�شع ال�شرادقات يف �شحن امل�شجد ؛ لتقي امل�شلني حر 

ال�شم�س
 ، احلرام  للم�شجد  اآخر  باإ�شالح  اأمر  1346هـ  �شنة  ويف 
�شمل الرتميم والطالء ، كما اأ�شلح مظلة اإبراهيم ، وقبة 
واأنفق على ذلك ما   ، املعظمة  الكعبة  ، و�شاذروان  زمزم 

يربو على األفي جنيه ذهًبا 
على  ثابتة  قوية  مظالت  بعمل  اأمر  ال�شنة  نف�س  ويف 
حا�شية �شحن املطاف ، لي�شتظل حتتها امل�شلون ، فعملت 
 . الأبي�س  الثخني  بالقما�س  من اخل�شب اجلاوي وك�شي 
ال�شحن  اأطراف  يف  ثابتة  مظالت  ذلك  بعد  عملت  ثم 
وبقيت   ، احلاجة  عند  وتلف  تن�شر   ، بالأروقة  مثبتة 

�شنوات عديدة ، يجري جتديدها با�شتمرار

ويف نف�س ال�شنة اأمر بتاأ�شي�س اأول م�شنع لك�شوة الكعبة 
امل�شرفة

امل�شعى  بتبليط  اأمر  و1346هـ  1345هـ  �شنة  وخالل 
ذلك  وكان   ، بالنورة  يبنى  واأن  املربع  ال�شوان  باحلجر 
اأول مرة يف التاريخ ير�شف فيها هذا الطريق منذ فر�س 
اهلل تعاىل احلج على امل�شلمني ؛ مما كان �شبًبا يف راحة 
نواتئ  باإزالة  اأمر  كما   ، والأتربة  الغبار  من  ال�شاعني 
غاية  يف  امل�شعى  ف�شار   ، امل�شعى  �شيقت  التي  الدكاكني 

ال�شتقامة وح�شن املنظر
ال�شبيل  جتديد  مع  زمزم  ملاء  �شبيلني  بعمل  اأمر  كما 

القدمي
ويف �شنة 1354هـ اأمر باإ�شالح احلجر املفرو�س على مدار 
املطاف ، واإ�شالح اأر�س الأروقة، وترميم وترخيم عموم 
كما   ، تلف  به  ما  كل  واإزالة  الألوان،  وجتديد  امل�شجد، 
مت اإزالة احل�شباء القدمية وا�شتبدالها باأخرى جديدة

بطريقة  امل�شعى  �شقف  بتجديد  اأمر  1366هـ  �شنة  ويف 
بطول  ممتدة  ال�شقف  مظلة  وكانت   ، حمكمة  فنية 
امل�شعى من ال�شفا اإىل املروة ما عدا ثمانية اأمتار مقابل 
تركها  لأن  ت�شقف  مل  فاإنها   ، عنه  اهلل  ر�شي  علي  باب 
كله  ال�شقف  عر�س  ويبلغ   ، واأح�شن  اأجمل  �شقف  بغري 
املظلة  هذه  على  كتب  وقد   ، املرت  ون�شف  مرًتا  ع�شرين 
بخط جميل وبحروف بارزة من النحا�س ال�شميك مثبت 
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واحد  مرت  وعر�شه  اأمتار  اأربعة  طوله  املتني  ال�شاج  من  لوح  يف 
واأربعون �شنتيمرًتا يف اأربعة اأ�شطر ما ياأتي

املظلة يف عهد ح�شرة �شاحب اجلاللة حميي جمد  اأن�شئت هذه 
العرب وامل�شلمني ، خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفي�شل اآل �شعود ، ملك اململكة العربية ال�شعودية ، 
وقد مت اإن�شاوؤها يف �شنة األف وثالثمائة و�شت و�شتني من الهجرة 

اأثابه اهلل واأدام توفيقه

الف�شة  من  ب�شفائح  مغطى  للكعبة  جديد  باب  بعمل  اأمر  كما 
الذهب  من  باأحرف  نق�شت   ، قراآنية  باآيات  حمالة   ، اخلال�شة 
اخلال�س ، واأمر باإ�شالح ع�شادتي باب الكعبة بالف�شة اخلال�شة 

املو�شاة بالذهب
ويف �شنة 1370هـ اأمر رحمه اهلل برتخيم الواجهات املطلة على 

امل�شجد احلرام ورحباته ترخيًما كاماًل

ويف عهد امللك �شعود بن عبد العزيز اآل �شعود اأمر رحمه اهلل 
بفتح �شارع وراء ال�شفا ، و�شرف مرور النا�س وال�شيارات عن 

�شارع امل�شعى
ويف �شنة 1373هـ اأمر برتكيب م�شخة لرفع مياه زمزم

ويف �شنة 1374هـ اأن�شاأ بناية ل�شقيا زمزم اأمام بئر زمزم
بحجر  ال�شت  ال�شمعدانات  ا�شتبدال  مت  1375هـ  �شنة  ويف 
 . بالكهرباء  ت�شاء  نحا�شية  بخم�س  ال�شالم  عليه  اإ�شماعيل 

كما اأمر رحمه اهلل بتبليط اأر�س امل�شعى بالأ�شمنت

امللك سعود رمحه اهلل:

امللك  األقى جاللة  �شنة 1375هـ  الأول  ربيع  ويف اخلام�س من 
تو�شعة  يف  بال�شروع  التاريخي  خطابه  اهلل  رحمه  �شعود 
رحمه  العزيز  عبد  امللك  والده  بها  اأمر  التي  احلرام  امل�شجد 
وذلك   ، 1375هـ  عام  الثاين  ربيع   4 يف  العمل  وبدئ   ، اهلل 
بنزع ملكيات الدور والعقارات الواقعة يف اأر�س التو�شعة بعد 
تقدير اأثمانها ، وتعوي�س اأ�شحابها ، وت�شمنت هذه التو�شعة 
والطابق  الأر�شي،  والطابق   ، الأقبية   : طوابق  ثالثة  بناء 
الأول ، مع بناء امل�شعى بطابقيه ، وتو�شعة املطاف ، و�شار بئر 
زمزم يف القبو ، وقد زود قبو زمزم ب�شنابري املاء وجمرى للماء 

امل�شتعمل
امل�شلني  على  ت�شيق  كانت  مبان  اإزالة  التو�شعة  �شملت  كما 
والطائفني يف �شحن املطاف ، مثل مظلة زمزم ، وباب بني �شيبة 

ا حتويل جمرى مياه الأمطار  ، واملقامات الأربعة ، و�شملت اأي�شً
امليادين  اإحداث  ومت   ، العثماين  واملبنى  ال�شفا  جبل  بني 
وال�شوارع ومواقف لل�شيارات ودورات للمياه وموا�شع للو�شوء 
قريبة من امل�شجد احلرام يف جميع جهاته على اأحدث نظام 

يف ذلك الوقت
اأمر رحمه اهلل بعمل �شلم متحرك للكعبة  ويف �شنة 1376هـ 

امل�شرفة ، وكان مغلًفا بالف�شة ومنقو�ًشا بالذهب 
وا�شتبدال   ، امل�شرفة  الكعبة  برتميم  اأمر  1377هـ  عام  ويف 
ال�شقف  على  واأبقى   ، جديد  ب�شقف  القدمي  الأعلى  �شقفها 

ال�شفلي بعد ترميمه وتغيري الأخ�شاب التالفة فيه

امللك خالد رمحه اهلل :
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الملك فيصل بلباس اإلحرام

وا�شل  1384هـ  عام  احلكم  في�شل  امللك  توىل  وعندما 
رحمه اهلل اإجناز تو�شعة امل�شجد احلرام التي بداأت يف 
عهد اأخيه امللك �شعود رحمه اهلل ، والتي اأمر بها اأبوهما 

امللك عبد العزيز رحمه اهلل
على  القائم  البناء  اإزالة  عهده  يف  ح�شل  ما  اأهم  ومن 

مقام اإبراهيم تو�شعة للطائفني ، وو�شع املقام يف غطاء 
بلوري ، وذلك عام 1387هـ

ملكتبة  مبنى  ببناء  اهلل  رحمه  اأمر  1391هـ  عام  ويف 
احلرم املكي ال�شريف

وكذلك يف عام 1392هـ اأمر ببناء م�شنع ك�شوة الكعبة 

امللك فيصل رمحه اهلل :

امللك خالد رمحه اهلل :
قام امللك خالد رحمه اهلل باإمتام ما تبقى من عمارة وتو�شعة 
امل�شجد احلرام ، وكان ذلك يف ال�شابع من رجب عام 1396هـ ، 
البناء  الك�شوة بعد متام  افتتاح م�شنع  ا  اأي�شً كما مت يف عهده 

والتاأثيث ، وذلك عام 1397هـ .
ومن الأعمال املهمة يف عهده تو�شيع املطاف �شنة 1398هـ يف 
�شكله احلايل ، وفر�س اأر�شيته برخام مقاوم للحرارة جلب من 

اليونان مما زاد من راحة امل�شلني والطائفني يف الظهرية .
قبو  وتو�شيع   ، واملكربية  املنرب  نقل  املطاف  تو�شعة  و�شملت 
زمزم ، وُجعل مدخله قريًبا من حافة امل�شجد القدمي يف جهة 
 ، للن�شاء  ، وق�شم  ، وجعل فيه ق�شمان : ق�شم للرجال  امل�شعى 
وركبت �شنابري ل�شرب املاء البارد ، وجعل للبئر حاجز زجاجي 

.
كما اأمر رحمه اهلل ب�شنع باب الكعبة امل�شرفة يف عام 1399هـ 
ب�شكل بديع ، وبنفقات عظيمة ، كما مت �شنع باب لل�شلم الداخلي 
للكعبة املو�شل اإىل �شطحها . ويف تلك ال�شنة مت اإزالة باب بني 

�شيبة واملنرب الرخامي من املطاف ، كما مت تبليط املطاف كاماًل 
بالرخام الأبي�س . ويف عام 1400هـ مت التنظيف ال�شامل لبئر 

.الملك خالد
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املطاف،  املرحلة تو�شعة منطقة  �شملت هذه  ، كما  اجلديد 
وعمل �شالمل لبئر زمزم .

بناء  خاللها  ومت   )1392-1389(  : الثالثة  املرحلة 
املكربية ، و�شق الطرق ، واإن�شاء امليادين حول احلرم .

جتديد  وت�شمنت   )1396-1393(  : الرابعة  املرحلة 
البوابات  اأركانه الأربعة لإن�شاء  ، وجتديد  احلرم القدمي 

الثالث الرئي�شية .
اأعادت  �شخمة  اأعمال  الأربع  املراحل  هذه  يف  متت  وقد 
�شياغة احلرم املكي ال�شريف ، وما حوله باإحاطته بامليادين 
وال�شوارع الف�شيحة ، وكل ما مت من مباين عمارة التو�شعة 
حتى الآن يك�شو جداره من الداخل واخلارج املرمر و�شقوفه 
وعقوده احلجر ال�شناعي ، مما ي�شيف اإىل �شخامة البناء 
بهاء ، ويبعث يف النفو�س الفرح والبتهاج مبا �شار اإليه بناء 
من  لها  مبا  يليقان  وجالل  روعة  من  امل�شرفة  الكعبة  حرم 

قد�شية وتعظيم.
ومن خ�شائ�س هذه التو�شعة اأن احللية التي تك�شو التو�شعة 
ففي   ، واحد  وقت  يف  معه  تتم   ، البناء  علمية  من  جزء 
اجلدران تو�شع قطع املرمر واحلجر ال�شناعي يف موا�شعها 
 ، البناء  هياكل  منها  يتكون  التي  احلديدية  ال�شبكة  من 
اخلر�شانة  وت�شب   ، حديدية  مب�شابك  اإليها  القطع  فت�شد 
فوق ال�شبكة وراء القطع ، فتتما�شك معها ، ويكون اجلميع 

جداًرا قوي البناء جميل املنظر .

ويف ال�شقوف يو�شع احلجر ال�شناعي يف موا�شعه بني طبقة 
الأخ�شاب التي ميد فوقها ال�شقف وال�شبكة احلديدية ، ثم 
ي�شبك احلجر بها باأ�شياخ احلديد ، وت�شب فوقها اخلر�شانة 
، في�شبح عقًدا متكاماًل ببقية البناء . واملرمر امل�شتعمل يف 
من  يقطع  فهو   ، �شرف  حملي  اإنتاج  احلرام  امل�شجد  عمارة 
خم�شة اأماكن خمتلفة يف احلجاز ، وكلها مواقع بالقرب من 

طريق مكة جدة املدينة .
واأ�شبح للحرم مع نهاية التو�شعة ال�شعودية الأوىل )64( 
باًبا موزعة على خمتلف جهاته ، واأكربها : باب امللك عبد 
العزيز ويقع يف اجلهة اجلنوبية للم�شجد يف اجتاه اأجياد 
. وباب العمرة ويقع يف اجلهة الغربية من امل�شجد احلرام . 
وباب ال�شالم ويوجد يف اجلهة ال�شمالية من امل�شجد احلرام 

.
منها  كل  ارتفع  منارات  �شبع  التو�شعة  هذه  يف  اأن�شئت  كما 
 ، احلرام  امل�شجد  اأبعاد  ال�شبع  املنارات  وتربز   ، مرًتا   )89(
وترتفع �شاخمة بطرازها الفريد . واملنارات ال�شبع موزعة 
على اأبواب ال�شفا ، وباب امللك عبد العزيز ، وباب العمرة ، 

وباب ال�شالم .
امل�شجد احلرام  وبناء على ما مت من تو�شعات عمرانية يف 
 160.168  ( الأوىل  التو�شعة  بعد  م�شاحته  اأ�شبحت  فقد 
ويف   ، م�شل   )300.000( من  لأكرث  تت�شـع   ، مربًعا  مـرًتا   )

حالت الزحام ت�شتوعب اأكرث من )400.000( م�شل

وقد مرت التو�شعة ال�شعودية الأوىل باأربع مراحل :
املرحلة الأوىل : )1375-1381هـ( و�شملت هذه املرحلة 
بناء امل�شعى بطابقيه ، ويبلغ طوله من الداخل )394.5م( 
وعر�شه )20م( وارتفاع الطبقة )12م( . والثانية )9م( 
 – امل�شجد  من  جزء  باعتباره   – الطابقني  يف  وتودى   ،
من  التخفيف  يف  هذا  و�شاعد   ، اجلماعة  مع  ال�شلوات 
الزحام ، ومت يف و�شط امل�شعى اإن�شاء حاجز قليل الرتفاع 
يق�شمه اإىل ق�شمني للذهاب والإياب ما بني امل�شعرين ، كما 

للطابق  ، وجعل  للمروة  واآخر  لل�شفا  بناء درج دائري  مت 
ال�شرقية  الواجهة  على  اأبواب  ثمانية  امل�شعى  من  الأول 
وجعل   ، احلرام  امل�شجد  اإىل  منها  للدخول  العام  لل�شارع 
اأحدهما   ، احلرم  خارج  من  مدخالن  منه  الثانية  للطبقة 
عند ال�شفا ، والآخر عند املروة ، كما جعل لهما م�شعدان ، 

اأحدهما عند باب ال�شالم والآخر عند باب ال�شفا .
اأعمال  وت�شمنت  )1381-1389هـ(   : الثانية  املرحلة 
املبنى  من  اخلارجي  واجلزء  احلرام  امل�شجد  عمارة 

مراحل وخصائص التوسعة :



61

امللك فهد رمحه اهلل والتوسعة السعودية الثانية:

اأمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد  ويف عام 1403هـ 
بن عبد العزيز اآل �شعود رحمه اهلل بنـزع ملكيات عقارات 
اأ�شحابها  ، وتعوي�س  امل�شجد احلرام  ال�شغري غرب  ال�شوق 
مببالغ مر�شية ؛ تهيئة لتو�شعة كربى للم�شجد احلرام اأمر 
بها رحمه اهلل، وقد بلغت م�شاحة اأرا�شي العقارات املنزوع 
موؤقتة  ك�شاحات  فهيئت  مربع،  مرت   30.000 ملكياتها 

لل�شالة قبل البدء باأعمال البناء عليها .
التو�شعة  �شطح  بتبليط  اهلل  رحمه  اأمر  1406هـ  عام  ويف 
ومل   ، للحرارة  املقاوم  البارد  بالرخام  الأوىل  ال�شعودية 
وكانت   ، الكهرباء  لأعمال  اإل  ال�شطح  من  ي�شتفاد  يكن 
ال�شطح  من  متفرقة  موا�شع  يف  املنت�شرة  الكهرباء  �شبكات 
جتمع  اأن  ال�شريفني  احلرمني  خادم  فاأمر   ، امل�شلني  تعيق 
بلغت  وقد   ، جميلة  قباب  يف  الكهرباء  �شبكات  جميع 
األف  لت�شعني  يت�شع   ، مربع  61.000مرت  ال�شطح  م�شاحة 

م�شل ، وكان من قبُل غري مهياأ لل�شالة فيه .
اأمر باإن�شاء خم�شة �شالمل كهربائية بامل�شجد احلرام  كما 

؛ لت�شهيل ال�شعود والنـزول اإىل ال�شطح والطابق الأول .
الطابق  اإىل  للدخول  علوية  ج�شور  خم�شة  بناء  مت  كما 

الأول واخلروج منه من جهة ال�شمال .
و�شع حجر الأ�شا�س والبدء يف التو�شعة :

اأ�شحاب  ح�شره  كبري  حفل  يف  1409هـ  عام  �شفر  ويف2 
ال�شمو امللكي الأمراء واأ�شحاب الف�شيلة العلماء واأ�شحاب 
و�شع  املواطنني  من  وجموع  البالد  واأعيان  الوزراء  املعايل 
حجر  اهلل  رحمه  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  فهد  امللك 
الأ�شا�س للبدء يف التو�شعة ال�شعودية الثانية ، وذلك بعد 
اأربع �شنوات من انطالق العمل يف تو�شعة امل�شجد النبوي ؛ 

ليجري العمل يف التو�شعتني يف وقت واحد . 
فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  تو�شعة  م�شروع  ويقع 
، باملنطقة  الناحية الغربية  اآل �شعود يف  العزيز  بن عبد 
باب  بني  الواقعة   ، ال�شغري  بال�شوق  تعرف  كانت  التي 

العمرة وباب امللك عبد العزيز . 
مراحل م�شروع التو�شعة وو�شفه :

والطابق   ، )البدروم(  القبو  من  التو�شعة  مبنى  يتاألف 
على  بناوؤه  ومت  �شمم  وقد   . الأول  والطابق   ، الأر�شي 
يف  للتربيد  حمطة  له  وعمل   ، كامل  �شامل  تكييف  اأ�شا�س 
اأجياد ، وروعي يف الأقبية تركيب جميع الأمور ال�شرورية 
الأعمدة  قواعد  يف  فتحات  وعمل  وقنوات  متديدات  من 
اأعلى  وفتحات  ال�شاخن  الهواء  لمت�شا�س  امل�شتديرة 
الأعمدة املربعة ، حيث يتم �شخ الهواء واملاء البارد فيها 
من املحطة املركزية للتكييف يف اأجياد ، ومبنى التو�شعة 
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من�شجم متاًما يف �شكله العام مع مبنى التو�شعة الأوىل .
�شارت  فبذلك   ، باًبا  ع�شر  اأربعة  التو�شعة  هذه  يف  وجعل 
اأبواب امل�شجد احلرام )112( باًبا ، بع�شها ي�شتمل على ثالث 
 ، اخل�شب  اأنواع  اأجود  من  الأبواب  و�شنعت   ، فتحات  اأربع  اأو 
والنوافذ   ، نحا�شية  بحليات  �شبط  م�شقول  مبعدن  وك�شيت 
املخروط ومعدن م�شقول  الأ�شفر  الأملونيوم  من  وال�شبابيك 

بحليات نحا�شية .
�شماله  يف  الكهربائية  لل�شالمل  مبنيان  التو�شعة  لهذه  وعمل 
وجنوبه ، و�شلمان داخليان ، وبذلك ي�شبح جمموع ال�شالمل 
عدا  هذا   ، �شالمل  ت�شعة  احلرام  امل�شجد  يف  الكهربائية 

ال�شالمل الثابتة املوزعة يف اأنحاء مبنى امل�شجد احلرام .
ويف �شنة )1411هـ( اأحدثت �شاحات كبرية حميطة بامل�شجد 
احلرام ، وهيئت لل�شالة ، ل �شيما يف اأوقات الزحام ، وذلك 
 ، وفر�شها  واإنارتها  للحرارة  ومقاوم  بارد  برخام  بتبليطها 

وتبلغ امل�شاحة الإجمالية لهذه ال�شاحات )88.000م2( .
الطابق  يف  ال�شفا  منطقة  تو�شعة  مت  )1415هـ(  �شنة  ويف 
، وذلك بت�شييق دائرة فتحة ال�شفا  الأول ت�شهياًل لل�شاعني 

الواقعة حتت قبة ال�شفا .
حول  املباين  بع�س  واإزالة  هدم  مت  )1417هـ(  �شنة  ويف 
منطقة املروة ، وح�شل تغيري كبري بالطابق الأر�شي والأول 
فيها لغر�س الق�شاء على الزحام يف هذا املوقع ، حتى �شارت 
امل�شاحة  من  بدًل  مربًعا  مرًتا   )375( املنطقة  م�شاحة 

ال�شابقة وهي )245( مرًتا مربًعا .
اإىل  املروة  جهة  من  الداخل  املمر  تو�شعة  ا  اأي�شً ح�شلت  كما 

امل�شعى يف الطابق الأول ، واأحدثت اأبواب جديدة يف الطابق 
الأر�شي والأول للدخول واخلروج من جهة املروة .

الراقوبة الذي يربط  اإن�شاء ج�شر  ويف �شنة )1418هـ( مت 
 ، املروة  جهة  من  الراقوبة  مبنطقة  احلرام  امل�شجد  �شطح 

لت�شهيل الدخول واخلروج اإىل �شطح امل�شجد احلرام .
 ، للم�شعى  املال�شق  املمر  ال�شنة تو�شعة  تلك  ا يف  اأي�شً كما مت 
الذي ي�شتعمل للطواف بالطابق الأول يف اأوقات الزحام من 
منطقة ال�شفا اإىل ما يقابل منت�شف امل�شعى ، فاأ�شبح عر�شه 

ت�شعة اأمتار وع�شرين �شنتيمرًتا ويبلغ طوله �شبعني مرًتا .
عليه  اإبراهيم  مقام  غطاء  جتديد  ال�شنة  نف�س  يف  مت  كما 
الذهب  ب�شرائح  املغطى  النحا�س  من  وال�شالم  ال�شالة 
والكري�شتال والزجاج املزخرف ، ومت و�شع غطاء من الزجاج 
مقام  على  والك�شر  للحرارة  املقاوم  اجلميل  القوي  البلوري 
اإبراهيم عليه ال�شالم ، و�شكله مثل القبة ن�شف الكرة ووزنه 
)1.750( كجم ، وارتفاعه )1.30( م ، وقطره من الأ�شفل 
من  وقطره   ، اجلهات  كل  من  �شم   )20( و�شمكه   ، �شم   )40(
اأ�شفله  من  دائرته  وحميط   ، �شم   )80( اأ�شفله  من  اخلارج 

)2.51(م .
وقد مت امل�شروع على عدة مراحل نظًرا ل�شخامته :

املرحلة الأوىل : مت اإعداد املوقع باإحاطته ب�شياج من الألواح 
اخل�شبية واحلديدية ، ثم تغيري مواقع اخلدمات التي كانت 
يف املوقع ، فقد كان فيه مبان واأنقا�س ، وحتته �شبكات قدمية 
متد �شكان املنطقة باخلدمات مثل الكهرباء واملياه وال�شرف 
ال�شحي والهاتف ، وكان العمل يقت�شي حتويل هذه اخلدمات 
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خدمة  اأي  انقطاع  عدم  على  احلر�س  مع  اآخر  موقع  اإىل 
يف  وغريهم  امل�شلني  حركة  لتي�شري  طرق  فتح  ثم   ، منها 
على  والن�شاط  باحلركة  دائًما  تكتظ  اإنها  حيث  املنطقة 

مدار ال�شاعة .
املنطقة  حفر  املرحلة  هذه  يف  مت  وقد  الثانية:  املرحلة 

ونقل الأتربة واملخلفات.
اجلدران  اأ�شا�شات  �شب  فيها  مت  وقد   : الثالثة  املرحلة 
التو�شعة  قاعدة  وربطت   ، الربط  وكمرات  والأعمدة 
الثانية مع قواعد التو�شعة الأوىل بكمرات الربط املكونة 

من اخلر�شانة .
القواعد  �شب  اأعمال  من  الفراغ  بعد   : الرابعة  املرحلة 
ح�شب  و�شويت  الرتبة  ور�شد  الردم  اأعيد  والأ�شا�شات 
الأ�شول الهند�شية ، ثم �شبت الطبقة اخلر�شانية وحددت 
للمياه  الداخلية  والتغذية  ال�شرف  �شبكات  م�شارات 
ومكافحة  والتكييف  والتهوية  الكهربائية  والتمديدات 

احلريق وغريها من الأنظمة .
وعند �شب �شقف القبو عملت فتحات يف قواعد الأعمدة 
امل�شجد  خارج  ال�شاخن  الهواء  لتدفع  ال�شكل  امل�شتديرة 

احلرام عرب جمار خا�شة مت�شلة مبجاري التكييف .
حتمل  التي  احلوامل  تركيب  املرحلة  هذه  يف  مت  وكذلك 
متديدات وقنوات جماري الهواء والت�شريف والتمديدات 

الكهربائية املعلقة يف �شقف الطابق ال�شفلي .
اخلطوط  املرحلة  هذه  يف  مدت  وقد   : اخلام�شة  املرحلة 

احلديدية اخلا�شة بالتمديدات الكهربائية والتكييف .
م�شتقلة  وحدة  ع�شرة  خم�س  اإىل  التو�شعة  مبنى  وق�شم 
الهيكل  مقت�شيات  بني  التوفيق  هو  ذلك  من  والهدف   ،
الإن�شائي وبني املقت�شيات املعمارية ، وخ�ش�شت كل وحدة 
ملقاومة  وكفاءتها  حتملها  بيان  فيها  منف�شلة  بدرا�شة 
الأحمال الراأ�شية والأفقية، وحتمل الأعمدة تيجاًنا من 
 ، حمفورة  بزخارف  زخرفت  قد  النا�شع  الأبي�س  الرخام 
واأحيط تربيع التيجان بحزام ذهبي ، وفوق التيجان تبداأ 
العقود والأقوا�س ، وهي ملب�شة باحلجر ال�شناعي املنقو�س 
بنقو�س جميلة ، وقد كتب يف جانبي العقود لفظ اجلاللة 
تاأتي  العقود  بالذهب وفوق  بارزة مطلية  )اهلل( بحروف 
ال�شقوف ، وهي يف هياأتها مثل ال�شقوف يف التو�شعة الأوىل 
هو  ما  اإل  م�شقوف  كله  الأر�شي  والطابق   ، الزخرفة  يف 
حتت القباب التي ياأتي ذكرها ، فاإنه مل ي�شقف وترك على 
�شكل فناء وا�شع مفتوح على �شقف الطابق الأول ، وارتفاع 
مرت  األف  ع�شرون  وم�شاحته  )9.80م(  الأر�شي  الطابق 

مربع .
الأول  الطابق  بناء  فيها  ومت   : ال�شاد�شة  املرحلة 
يف  الأر�شي  للطابق  مماثاًل  و�شقفه  واأعمدته  وجدرانه 
ال�شكل وال�شفة ، وجعل يف و�شط �شطح املبنى ثالث قباب 
تغطي اجلزء الأو�شط ما بني التو�شعتني مبحاذاة املدخل 
على  قبة  كل  وترتكز   ، فهد(  امللك  )باب  وهو  الرئي�شي 
)9.15م(  م�شافة  بع�س  عن  بع�شها  يبعد  اأعمدة  اأربعة 
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وارتفاعها )17م( ، وحتملها على مقرن�شات من الداخل ، كما 
زخرفت القباب ب�شبابيك علوية من خ�شب ال�شاج .

الأوىل  التو�شعة  �شطح  مثل  بارد  برخام  ال�شطح  بلط  وقد 
مت  كما   ، كبرية  م�شاحة  ال�شالة  مكان  يف  ال�شطح  زاد  وقد   ،
بناء مئذنتني على جانبي باب امللك فهد مثل ماآذن التو�شعة 

الأوىل بارتفاع ت�شعة وثمانني مرًتا )89م( .
كما   ، الالمع  الأبي�س  بالرخام  التو�شعة  اأعمدة  وك�شيت 
من  اجلدران  وك�شيت   ، الأبي�س  بالرخام  اأر�شيتها  ك�شيت 
برخام  اخلارج  ومن   ، ال�شناعي  واحلجر  بالرخام  الداخل 
بزخارف  زخرفتها  مع  ال�شناعي  وباحلجر   ، اللون  �شنجابي 
مع نظريتها  الكامل  الن�شجام  فيها  روعي   ، اإ�شالمية جميلة 

يف التو�شعة الأوىل .
 ، الرخام  تثبيت  يف  الفنية  الطرق  اأحدث  ا�شتخدام  ومت 
ل  الذي  احلديد  من  امل�شنوعة  الزوايا  با�شتخدام  وذلك 
منها  يتكون  التي  احلديدية  ال�شبكة  من  موا�شعها  يف  ي�شداأ 
هيكل البناء ثم �شد القطع اإليها مب�شابك حديدية ، وت�شب 
اخلر�شانة فوق ال�شبكة وراء القطع فتتما�شك معها ، ويكّون 
اجلميع جداًرا قوي البناء جميل املنظر ، ويف ال�شقوف يو�شع 
احلجر ال�شناعي يف موا�شعه بني طبقة الأخ�شاب التي ميد 
فوقها ال�شقف ، وال�شبكة احلديدية ، ثم ي�شبك احلجر فيها 
عقًدا  في�شبح   ، اخلر�شانة  فوقها  وت�شب   ، احلديد  بق�شبان 

مت�شاًل ببقية البناء .
التو�شعة  مببنى  الواحد  للطابق  الأعمدة  عدد  ويبلغ 
وقطر   ، ومربًعا  دائرًيا  عموًدا   )530( وثالثون  خم�شمائة 

الأعمدة امل�شتديرة )81( �شم ، وطول �شلع الأعمدة املربعة 
 ، )430(م  الأر�شي  بالطابق  الأعمدة  وارتفاع   ، �شم   )93(
نهاية  حتى  الأر�س  من�شوب  من  م   )4.70( الأول  وبالطابق 
)54×102×102( الأربعة  القواعد  اأبعاد  وتبلغ   ، التاج 
)97( كلي  بعر�س  فهي  امل�شتديرة  الأعمدة  قواعد  �شم.اأما 

مك�شوة  الأعمدة  قواعد  وجميع   ، �شم   )45( وارتفاع  �شم، 
بالرخام . 

)23.57( ارتفاعها  يبلغ  للتو�شعة  اخلارجية  والواجهات 
املموج  الرمادي  بالرخام  ومك�شوة  بالزخارف  حمالة  وهي  م 
واحلجر ال�شناعي مثل الواجهات اخلارجية للتو�شعة الأوىل 

.
طريق  عن  الأوىل  بالتو�شعة  الثانية  التو�شعة  ربط  ومت 
كانت  التي  الأبواب  مواقع  نقل  بعد  وذلك   ، وا�شعة  فتحات 
املحافظة  مع  ال�شغري  ال�شوق  جهة  يف  الثانية  التو�شعة  قبل 

على العنا�شر الإن�شائية للتو�شعة الأوىل .
واجلدران  الأعمدة  �شب  مت  كلما  اأنه  اإىل  الإ�شارة  وينبغي 
والأحجار  ال�شقوف  برتكيب  العمل  يتبعه  كان  واملاآذن 
تفر�س  وكانت   ، والأعمدة  اجلدران  يف  والرخام  ال�شناعية 
يتم  كان  وكذلك   ، بالرخام  ثم   ، باخلر�شانة  امل�شجد  اأر�س 
تركيب تيجان الأعمدة وال�شبابيك والأبواب وغري ذلك من 

الأعمال التكميلية .
وقد انتهي من اأعمال التو�شعة ر�شمًيا يف 1413/11/30هـ .
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد على 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اطلع 
اإقامته  مقر  يف   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز 
رم�شان  �شهر  من  ع�شر  الرابع  اليوم  يف  املنورة  باملدينة 
تو�شعة  مب�شروعات  اخلا�س  العر�س  على  1436هـ، 
احلرم النبوي واملنطقة املركزية، وذلك يف اإطار اهتمام 
اأ�ش�س  الذي  ال�شريفني  اململكة باحلرمني  الأمر يف  ولة 
 - �شعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  نهجه 
رحمه اهلل - لت�شتمر امل�شروعات ال�شعودية التطويريه 
اهلل-  يرحمه   - املوؤ�ش�س  امللك  عهد  منذ  النبوي  للحرم 
حتى عهد امللك �شلمان بن عبدالعزيز - اأيده اهلل - يف 
امل�شلمني  خدمة  بغية  توقف  دون  متوا�شلة  خطوات 
احلرمني  اإىل  عام  كل  كبرية  باأعداد  يفدون  الذين 

ال�شريفني من احلجاج واملعتمرين والزائرين. 
قدمه  عر�س  خالل  ال�شريفني  احلرمني  خادم  وا�شتمع 
املزيد  حمود  بن  حممد  املالية  وزير  م�شاعد  معايل  له 
وعدد من م�شوؤويل ومهند�شي عن م�شروع تو�شعة امل�شجد 
التو�شعة  م�شروعات  عن  املركزية  واملنطقة  النبوي 

والعنا�شر املرتبطة بها، واأو�شى بالهتمام بها. 
كما �شاهد - اأيده اهلل - جم�شمات وخمططات مل�شروعات 
يربط  الذي  ال�شنة  ودرب  النبوي،  امل�شجد  تو�شعة 
قباء،  م�شجد  وتو�شعة  قباء،  مب�شجد  النبوي  احلرم 
بالإ�شافة اإىل م�شروع دار الهجرة الذي ي�شم 100 برج 
األف نزيل، وما ت�شتمل  �شكني وجتاري وي�شتوعب 120 

عليه تلك امل�شروعات من �شبكة للنقل وتفريغ احل�شود، 
والكتل العمرانية يف املخطط العام واملنطقة ال�شمالية 
وال�شتثمارية،  ال�شكنية  وامل�شروعات  ال�شرقية، 
للمواطنني  املخ�ش�س  العيني  خمطط  اإىل  بالإ�شافة 
التو�شعة،  م�شروعات  ل�شالح  عقاراتهم  نزع  مت  الذين 

واملركز الدويل للموؤمترات باملدينة املنورة. 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  واأكد 
احلر�س  اأهمية   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز 
على متابعة العمل يف م�شروع التو�شعة الكربى للم�شجد 
النبوي وامل�شروعات املرتبطة بها ، التي ت�شب جميعها 
 ، العامل  اأرجاء  �شتى  من  وامل�شلمني  الإ�شالم  خدمة  يف 
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  مدينة  اأهايل  خدمة  وكذلك 

و�شلم وزوارها. 
تلك  على  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اطالع  ويج�شد 
العربية  اململكة  ملوك  وحر�س  اهتمام  امل�شروعات 
ال�شعودية الرامية خلدمة زوار املدينة املنورة وبخا�شة 
امل�شجد النبوي ال�شريف الذي يحتل مكانة عظيمة يف 
اململكة  اإىل  يفد  من  يزوره  حيث  كافة  امل�شلمني  قلوب 
وال�شالم على  لل�شالة فيه  والعمرة  لأداء منا�شك احلج 
ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - وعلى �شاحبيه - 

ر�شوان اهلل عليهما. 
 - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - الر�شول  مدينة  وحظيت 
والعلوم  والرتبية  الثقافة  منظمة  من  م   2013 عام 

متابعة العمل في مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي

خادم الحرمين الشريفين يطلع على العرض الخاص لمشروعات توسعة الحرم النبوي والمنطقة المركزية



67

خالل  عظيمة  عناية  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  لقي  لقد 
اآل  العزيز  امللك عبد  الزاهر، فعندما توىل  ال�شعودي  العهد 
�شعود -رحمه اهلل- حكم البالد ، قام باأول زيارة اإىل املدينة 
املنورة يف �شعبان عام 1345هـ لل�شالة يف م�شجد ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم  ، وال�شالم على خري الربية  ، ثم النظر 
يف �شوؤون امل�شجد النبوي ، فالحظ ت�شدعات يف بع�س العقود 
ال�شمالية للم�شجد ، وتفتت بع�س حجارة الأعمدة ، فاأ�شدر 
اأوامره باإ�شالح وترميم امل�شجد ، وكان ذلك يف �شنة 1348هـ 
بال�شحن  املحيطة  الأروقة  اأر�شية  يف  اإ�شالحات  فاأجريت   ،
ال�شرقية  بالأروقة  الأعمدة  بع�س  اإ�شالح  بعدها  مت  ثم   ،
والغربية من ال�شحن، وكذا اإ�شالح الت�شققات التي ظهرت يف 

دهان احلجرة النبوية ال�شريفة ، وكان ذلك عام 1350هـ .
اأيام  ال�شديد  بال�شيق  ي�شعرون  النا�س  اأن  لعلمه  منى  وملا 
يلزم  ما  باإعداد  ال�شامي  اأمره  اهلل-  -رحمه  اأ�شدر   ، املوا�شم 

من درا�شات لبناء وتو�شعة امل�شجد النبوي ال�شريف .
ملا اأخذت الدرا�شات والت�شميمات لتو�شعة احلرمني ال�شريفني 
متابعة  بعد  لها  واطماأن   ، مكانها  اهلل  رحمه  بها  اأمر  التي 
م�شتمرة من جاللته ، اأ�شدر اأمره باإجراء العمارة والتو�شعة 
مل�شجد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم  ، و�شرف ما يحتاجه 
امل�شروع من نفقات دون قيد اأو �شرط ، مع تو�شيع الطرق التي 

حول امل�شجد .
وكان ذلك يف اليوم الثاين ع�شر من �شهر �شعبان �شنة ) 1368هـ 
( حيث اأعلن– رحمه اهلل – يف خطاب وجهه اإىل امل�شلمني يف 

كل مكان عزمه على تو�شعة امل�شجد النبوي.
التو�شعة  مب�شروع  خا�س  مكتب  افتتاح  مت  فقد  عليه  وبناء 

ي�شم خم�شني موظًفا يقومون بالأعمال الإدارية واحل�شابية 
والهند�شية وغريها مما يلزم لإجناز امل�شروع على اأح�شن وجه 

.
املنورة  املدينة  غرب  الواقعة  علي  اآبار  يف  م�شنع  اإقامة  ومت 

التوسعة السعودية األولى للمسجد 
النبوي الشريف 

لقد اأولت حكومة اململكة العربية ال�شعودية 
باحلرمني  البالغ  اهتمامها  تاأ�شي�شها  منذ 
وتظهر  و�شيانة  وعمارة  تو�شعة  ال�شريفني 

العناية بامل�شجد النبوي من خالل التو�شعات 
املتالحقة له، ومل مير ملك من ملوكها اإل وله 

يد يف تو�شعته وعمارته 

عمارة وتوسعة المسجد النبوي في  العهد السعودي

عمارة املسجد النبوي يف امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه 
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ال�شناعية  الأحجار  لعمل  تقريًبا  كلم   )10( بعد  على 
َد امل�شنع باملهند�شني واملتخ�ش�شني ، وقد  الالزمة للبناء ، وُزورِّ
بلغ عدد عماله اأربعمائة عامل . اأما املهند�شون الذين كانوا 
يبا�شرون العمل بامل�شجد النبوي فكانوا اأربعة ع�شر مهند�ًشا 
على  عالوة  عامل  وخم�شمائة  األف  البناء  يف  معهم  يعمل   ،

مائتي �شانع فني .
وقد وفرت احلكومة كل ما يلزم لإجناز امل�شروع من �شيارات 
واآلت متنوعة ، ومت نقل مواد البناء الالزمة بالبواخر عن 
ثالثني  على  يزيد  ما  عددها  بلغ  وقد   ، ينبع  ميناء  طريق 
األف  ، وزاد جمموع ما حملته من املواد على ثالثني  باخرة 
النبوي  بامل�شجد  العمل  مقر  اإىل  املواد  هذه  ونقلت   ، طن 
ال�شريف عن طريق الرب بوا�شطة ال�شيارات والآلت العاملة 

بامل�شروع .
اأقيم   ) 1370هـ   ( �شنة  �شوال  �شهر  من  اخلام�س  اليوم  ويف 
اأمري  ال�شديري  اهلل  عبد  الأمري  برئا�شة  كبري  احتفال 
باعتماد  امللكي  املر�شوم  فيه  قرئ   ، اآنذاك  املنورة  املدينة 
–رحمه  العزيز  عبد  امللك  قبل  من  النبوي  احلرم  تو�شعة 
احلرم  من  املجتمعون  خرج  الحتفال  انتهاء  وبعد   ، اهلل- 
مل�شاهدة اأول مرحلة من مراحل امل�شروع ، وهي اإزالة الأبنية 
املجاورة للحرم بوا�شطة الآلت امليكانيكية ال�شخمة ، والتي 
 ، الأثمان  لتقدير  خا�شة  جلنة  طريق  عن  ملكياتها  نزعت 
بلغت  ، حيث  نقدية كبرية  تعوي�شات  اأ�شحابها  اأعطي  وقد 
هذه التعوي�شات )25( خم�شة وع�شرين مليون ريال اآنذاك. 

وا�شتمرت عمليات الهدم واحلفر ونقل الأنقا�س اإىل اأماكن 
بعيدة اإىل ما يقرب من اثنني وثالثني �شهًرا .

عام  اأول  حتى  واإزالتها  الأنقا�س  ونقل  الهدم  وا�شتمر 
والع�شرين  الرابع  يف  الأ�شا�شات  حفر  يف  وبدئ   ، 1372هـ 
من �شهر رم�شان �شنة 1372هـ . وزار امللك �شعود رحمه اهلل 
 ، اآنذاك  للعهد  ا  وليًّ كان  حيث  1372/3/13هـ  يف  امل�شروع 
اإحدى  اأحجار يف  اأربعة  ، وبنى بيده  وو�شع حجر الأ�شا�س 
رائع  حفل  يف  الرحمة  باب  يلي  مما  الغربي  اجلدار  زوايا 
كبري ح�شره ممثلون من خمتلف الدول الإ�شالمية والعربية 

، وجمع كبري من اأبناء البالد واأعيانها ، وقال :
اجلاللة  �شاحب  مولي  وفق  اأن  تعاىل  اهلل  اأحمد  فاإنني   «
ملك اململكة العربية ال�شعودية وخادم احلرمني ال�شريفني 
اأمر  اإذ   ، وتو�شعته  الكرمي  النبوي  امل�شجد  وعمارة  لإ�شالح 
وزير املالية عبد اهلل ال�شليمان بتنفيذه على نفقة جاللته 
لالإن�شاءات  العام  املدير  لدن  بن  حممد  وتوله  اخلا�شة، 
احلكومية ، واإنه ملن ح�شن توفيق اهلل يل اأن �شرفني مولي 
�شاحب اجلاللة بالنيابة عنه يف و�شع احلجر الأ�شا�س لهذا 
العمل اجلليل . وها اأنا با�شم اهلل وعلى بركته اأ�شع احلجر 
الأ�شا�س بالنيابة عن جاللته ، وبالأ�شالة عن نف�شي يف هذا 
الثالث ع�شر من �شهر ربيع الأول من  املبارك الإثنني  اليوم 
�شنة األف وثالثمائة واثنتني و�شبعني هجرية داعًيا اهلل اأن 

يوفق لإمتامه على خري ما نتمناه وال�شالم « .
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.الملك سعود

غري اأن امللك عبد العزيز تويف -رحمة اهلل عليه- يف عام )1373هـ( قبل 
اأن يكتمل البناء . وت�شلم زمام احلكم امللك �شعود بن عبد العزيز رحمه 
اهلل يف نف�س العام ، وكان كثري الهتمام باأمر التو�شعة ، وقد اأخذت الكثري 
من وقته ، ب�شبب اإ�شرافه املتوا�شل عليها؛ لريى بنف�شه ما مت من اأعمال 
اأو تبديل، وعليه فقد مت يف عهده  وما بقي وما يحتاج منها اإىل تعديل 

اإكمال بناء تو�شعة امل�شجد النبوي ال�شريف على اأتقن واأجمل �شكل .
واحتفل مبنا�شبة انتهاء اأعمال تو�شعة امل�شجد النبوي ال�شريف يف م�شاء 

اليوم اخلام�س من �شهر ربيع الأول �شنة )1375هـ( .
منها  ريال  مليون  خم�شني  امل�شروع  على  �شرفت  التي  النفقات  بلغت  وقد 
، وخم�شة وع�شرون مليوًنا  البناء واملوؤن  خم�شة وع�شرون مليوًنا نفقات 

قيمة تعوي�س العقارات .

امللك سعود بن عبد العزيز رمحه اهلل وتوسعة املسجد النبوي 

امل�شلحة  التو�شعة على �شكل هيكل من اخلر�شانة  اأقيمت 
مكون من اأعمدة حتمل على روؤو�شها عقوًدا مقو�شة مغطاة 
ورمادية  بي�شاء  بقطع  مزخرفة   ، ال�شناعي  باحلجر 
اللون ، وتنتهي هذه العقود اإىل ال�شقف ، وو�شعت اأ�شماء 
كانت  كما  العقود  – بني  عليهم  اهلل  ر�شوان   - ال�شحابة 

عليه العمارة ال�شابقة يف دوائر مذهبة جميلة .
الأ�شفر  النحا�س  من  بتيجان  مك�شوة  الأعمدة  وروؤو�س 
غاية  يف  الزخرفة  من  بديعة  باأنواع  املنقو�س  الذهبي 

مكتب  وكان   ، م�شر  يف  �شنعت  اجلميل  واملنظر  املتانة 
م�شروع التو�شعة قد فتح ل�شرائها اعتماًدا بخم�شة ع�شر 

األف جنيه يف اأحد بنوك م�شر اآنذاك .
، وهو قاعدة  التيجان يوجد جزء مربع مزخرف  وفوق 
كهربائية  م�شابيح  و�شعت  اجلزء  هذا  وفوق   ، العقود 
الأ�شفر  النحا�س  من  م�شنوعة   ، جانب  كل  من  اأربعة   ،

والزجاج املتني يف �شكل فخم جميل .
واأما قواعد الأعمدة فقد ك�شيت بالرخام الأ�شمر املجزع 

صفات التوسعة السعودية األوىل
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اإلضافات اجلديدة إىل التوسعة األوىل

، وجذوعها دهنت باللون الأبي�س النا�شع يف اأول بنائها ، 
وبقيت على هذه احلالة مدة طويلة ، )وقد ك�شيت اأعمدة 
خادم  عهد  يف  1413هـ  �شنة  بعد  فيما  الأوىل  التو�شعة 
متام  وبعد   – اهلل  -رحمه  فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
التو�شعة  منوال  على  الأبي�س  بالرخام  الكربى  التو�شعة 

الثانية حتى يكتمل التجان�س بني التو�شعتني ( .
وتتاألف التو�شعة ال�شعودية الأوىل من اأربعة اأجنحة :

منهما  كل  وي�شتمل   : ال�شرقي  واجلناح  الغربي  اجلناح   -
جناح  كل  يف  البوائك  هذه  وت�شكل   ) بائكة   15  ( على 

ثالثة اأروقة م�شتطيلة من اجلنوب اإىل ال�شمال.
ت�شكل   ) بوائك  ت�شع   ( من  ويتاألف   : ال�شمايل  اجلناح   -

خم�شة اأروقة من ال�شرق اإىل الغرب.
امل�شجد   ) �شحن   ( رحبة  ويق�شم   : املتو�شط  اجلناح   -
من  اجلناح  هذا  ويتاألف  ق�شمني  اإىل  باحل�شوة  املعروف 

ثالثة اأروقة من ال�شرق اإىل الغرب .
ف�شل  وقد   ، احل�شوتان  اجلناح  هذا  جانبي  على  وتوجد 
من  منها  كل  ويتكون  الأبي�س  بالرخام  مبلط  ممر  بينهما 
اأعمدة من  ، ون�شبت فيها  اأجزاء مفرو�شة باحل�شا  اأربعة 

الأ�شمنت امل�شلح ركبت عليها م�شابيح .
هيئة  على  مربعات  اإىل  ق�شم  فقد  امل�شجد  �شقف  واأما 
ذات  اجلميلة  الزخارف  باأنواع  وزخرف   ، خ�شبية  �شقوف 

الألوان املختلفة .
ويوجد يف الأروقة حتت ال�شقف فتحات هند�شية خا�شة 
الهواء  تكييف  متديدات  لرتكيب  ا�شتعمالها  املمكن  ومن   ،

واأما اجلدران فارتفاعها )12م( وارتفاع قاعدتها اإىل نحو 
مرت من �شطح الأر�س ، بني باحلجر الأ�شود املنحوت ، ثم 
ي�شري عر�س اجلدران بعدئذ حتى نهايتها نحو ) 93�شم ( 
، وبني منه )120�شم( باحلجر الأحمر املنحوت ، ثم بني 
الباقي بالرخام ال�شناعي ) املزايكو ( اإىل نهاية اجلدران 
م�شنوعة  جميلة  �شبابيك  فتحت  الأحمر  احلجر  وفوق   ،

من احلديد ال�شلب.
يف  اإحداهما   ، مئذنتان  الأوىل  ال�شعودية  التو�شعة  ويف 
ال�شمايل  الركن  يف  والأخرى   ، الغربي  ال�شمايل  الركن 
وعمق   ، اأمتار  خم�شة  منهما  كل  قاعدة  ويبلغ   ، ال�شرقي 
اأ�شا�شات املئذنة ) 17م ( ون�شف املرت ، وتتكون كل مئذنة 

من اأربعة طوابق :
- الطابق ال�شفلي : مربع ي�شتمر اإىل اأعلى �شطح امل�شجد ، 

وينتهي مبقرن�شات يحمل اأعالها �شرفة مربعة .
- والطابق الثاين مثمن ، زين بعقود تنتهي ب�شكل مثلثات ، 

وينتهي اأعاله مبقرن�شات تعلوها �شرفة .
الثاين  الطابق  ارتفاع  الثالث م�شتدير يف مثل  - والطابق 
يحمل  مبقرن�شات  وينتهي   ، ملونة  بزخارف  حلي  تقريًبا 

اأعالها �شرفة دائرية .
واأما الطابق الرابع فقد ارتفع عن الو�شع املاألوف ، وينتهي 
خام�س  طابق  ال�شرفة  وفوق   ، �شرفة  تعلوها  مبقرن�شات 
، تنتهي ب�شكل �شبه خمروطي يعلوه  ب�شكل خوذة م�شلعة 
املئذنة  وارتفاع   ، ذهبي  هالل  فوقها  ويعلو   ، ب�شلية  قبة 

�شبعون مرًتا .

عندما قام امللك �شعود – رحمه اهلل – بافتتاح امل�شجد 
النبوي ال�شريف بعد اأن متت اأعمال البناء يف التو�شعة 
اهلل  رحمه   - العزيز  عبد  امللك  بها  اأمر  التي  الأوىل 
ال�شريف  النبوي  امل�شجد  جدار  اأن  جاللته  لحظ   -
القدمي ما بني باب الرحمة وباب ال�شالم ل ين�شجم مع 
هي  الواجهة  وهذه   ، احلديثة  العربية  الفنية  العمارة 
ال�شريف  النبوي  امل�شجد  لزيارة  القادمني  تواجه  التي 
متنا�شقة  هند�شية  فنية  وحدة  �شمن  تكون  اأن  ولبد   ،
العربي  الفن  وروعة  العمران  جمال  فيها  يتجلى   ،

بتو�شيع  جاللته  اأمر  الغر�س  لهذا  وحتقيًقا  البديع، 
املعلوم  ومن   . املنطقة  هذه  يف  ال�شريف  النبوي  امل�شجد 
ال�شريف وقعت  النبوي  بامل�شجد  التي متت  التو�شعة  اأن 
يف الق�شم ال�شمايل للم�شجد ، وتنتهي بباب الرحمة ، مع 
من  اإل  حاله  على  املنطقة  هذه  يف  باجلدار  الحتفاظ 
اإن�شاء باب  ، وجرى  بع�س الإ�شالحات والرتميمات فيه 
بكر  اأبي  لوقوعه بحذاء خوخة  ؛  ال�شديق  بباب  �شمي 
من  الباب  هذا  ويتاألف   ،  - عنه  اهلل  ر�شي   – ال�شديق 

ثالث فتحات وا�شعة تقوم على اأعمدة جميلة .
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النبوي  امل�شجد  جدار  يف  فتحات  ثالث  اإحداث  مت  كما 
امل�شجد  فات�شل   ، ال�شديق  باب  فتحات  تواجه  ال�شريف 
 ، ال�شريف بفتحات هذه التو�شعة ال�شغرية وباب ال�شديق 

وُفر�شت اأر�س التو�شعة بالرخام الأبي�س املرمر .
التو�شعة وفتحات اجلدار القدمي  كما جرى تلبي�س جدار 
بالرخام امللون بارتفاع نحو مرتين ، و�شملت هذه التو�شعة 
اأول فتحات باب ال�شديق حتى جدار  امل�شاحة املمتدة من 
امل�شجد القدمي ، كما بنيت بها حجرات على ميني الداخل 
واخلارج من باب ال�شديق ، و�شالة وا�شعة فوق ال�شقف يقدر 
املحمودية  املكتبة  اإليها  لتنقل  ؛  مرًتا  اأربعني  بنحو  طولها 
حيث كان مقرها �شابًقا يف هذه املنطقة ، واأما باب ال�شالم 
وباب الرحمة فقد اأحدثت بهما عمارة حديثة ، فظهرا يف 

منتهى الروعة واجلمال .
النبوي  امل�شجد  لتو�شعة  التابعة  الأعمال  جملة  ومن 
اإزالة  يف  رغب   – اهلل  رحمه   – �شعود  امللك  اأن  ال�شريف 
الأبنية واخلرابات الواقعة قبلي امل�شجد النبوي ال�شريف 
الأذى  لإبعاد  ؛  جربيل  باب  من  ال�شرقية  اجلهة  ويف   ،
وال�شرر الناجت من ا�شتعمال املراحي�س التي يف هذه الأماكن 
، واأمر بفتح طرق يف هذه املنطقة ملنافع امل�شلمني ؛ ول�شيانة 

مباين م�شجد ر�شول اهلل .
نزع  وقررت  الغر�س  لهذا  جلنة  ت�شكيل  مت  فقد  وعليه 
الواقعة  والأماكن  امل�شجد  �شرقي  الواقعة  الأماكن  ملكية 
 ، لها  املثل  قيمة  وقررت  جنوبه-  يف  -اأي  امل�شجد  قبلي 
ا ،  رتها مببلغ �شتني األًفا واأربعمائة جنيه ذهًبا �شعوديًّ وقدَّ
واأكدت اللجنة على �شرورة وجود حمى للم�شجد يف اجلهة 
كافية  مب�شاحة  جربيل  باب  يلي  مما  وال�شرقية  القبلية 

يحاط ب�شياج يف�شله عن ال�شارع .
وقررت اللجنة اأن يبنى من اأوقاف احلرم م�شتودعات بدل 

التي كانت يف دار الع�شرة.
كذلك قررت اللجنة اللتما�س من �شاحب اجلاللة �شدور 
رباطي  �شكان  اإليها  ينقل  للعجزة  دار  ببناء  الكرمي  اأمره 
اأو غريهم من املحتاجني وامل�شاكني  العجم  الع�شرة ورباط 

الذين ل ماأوى لهم .
وقدرت قيمة الأماكن املراد نزع ملكيتها يف جنوب امل�شجد 
األًفا واأربعمائة جنيه )60400( جنيه ذهب  فقط ب�شتني 

�شعودي .
ا على نظافة حميط امل�شجد واإبعاد الغبار والرتاب  وحر�شً
عنه مت فر�س الأر�س التي حتيط بامل�شجد النبوي ال�شريف 
 × ، طول �شلعها ) 50  املوزايكو  بقطع رخامية مربعة من 

50 ( �شم ، و�شمكها ) 6 ( �شم .
ففي امليدان ال�شمايل فر�س الرخام )1500( م2 على طول 

كل واجهة امل�شجد ال�شمالية .
ال�شارع من  الغربية فر�س الرخام على طول  الناحية  ويف 
باب ال�شالم حتى نهاية امل�شجد �شماًل وم�شاحته ) 3500( 

م 2 .
ويف اجلهة ال�شرقية فر�س نحو )150( م 2 يف املمر من باب 

الن�شاء اإىل حد امل�شجد جنوًبا .
هذا عدا الأر�شفة املحيطة بامل�شجد �شرًقا و�شماًل وجنوًبا 
مت  وهكذا   . ا  عر�شً اأمتار  خم�شة  بنحو  متو�شطها  ويقدر 
والنية  امل�شجد  حول  بالرخام   2 م   )5150( نحو  تبليط 

متجهة لتتميم البالط من اجلهة ال�شرقية واجلنوبية .
اإ�شاءة امل�شجد النبوي بعد التو�شعة :

بامل�شجد  خا�شة  الكهرباء  لتوليد  حمطة  اأن�شئت  وقد 
اأهل  ميقات  احلليفة  )ذو  علي  اآبار  يف  واأقيمت   ، النبوي 
من�شجمة  الإ�شاءة  تكون  اأن  على  ُحر�س  وقد   ) املدينة 
 )1011( بـ  النبوي  امل�شجد  زود  وقد   ، العمارة  طراز  مع 
 ، دائري  م�شباح  و)1400(  الأعمدة  اأعلى  يف  م�شباًحا 

و)16( م�شباًحا يف زوايا العقود .
النبوي  امل�شجد  وتو�شعة  اهلل-  رحمه   – في�شل  امللك 

ال�شريف 
ح�شلت تو�شعة اأخرى يف العهد ال�شعودي للم�شجد النبوي 
 – العزيز  عبد  بن  في�شل  امللك  عهد  يف  وذلك   ، ال�شريف 
العقارات  وا�شرتيت   ، الغربية  اجلهة  من   - اهلل  رحمه 
والدور وامل�شاكن التي احتيج اإليها ، وظللت مبظالت مقببة 
وجهزت   ، مربع  مرت   )40500( م�شاحة  يف  موؤقتة  قوية 
، و�شار النا�س  بجميع اللوازم حتى �شارت �شاحلة لل�شالة 

ي�شلون فيها .
النبوي  امل�شجد  وتو�شعة  اهلل-  رحمه   – خالد  امللك 

ال�شريف :
 ، النبوي  للم�شجد  ال�شعودي  العهد  جرت تو�شعة ثالثة يف 
وذلك يف عهد امللك خالد – رحمه اهلل – حينما وقع حريق 
�شنة  امل�شجد  من  الغربي  اجلنوب  يف  الواقعة  املنطقة  يف 
العقارات  اأ�شحاب  ، ومت تعوي�س  املنطقة  فاأزيلت  1397هـ 
، و�شمت الأر�س اإىل �شاحات امل�شجد النبوي ، وظللت منها 
ال�شابقة  م�شاحة )43000( مرت مربع على غرار املظالت 

وهيئت لل�شالة فيها .
بعد  النبوي  للم�شجد  الكلية  امل�شاحة  �شارت  وبذلك 

التو�شعة ال�شعودية الأوىل )16327( مرًتا مربًعا .
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توسعة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز رمحه اهلل 
للمسجد النبوي الشريف

.الملك فهد يضع حجر األساس

بن  فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مبايعة  منذ 
العربية  اململكة  على  ملًكا  ـ  اهلل  رحمه  ـ  العزيز  عبد 
�شغله  كان   ، 1402هـ  عـام  �شعبان  من   21 يف  ال�شعوديـة 
الرعاية حلجاج بيت اهلل احلرام وزوار  ال�شاغل توفري 

م�شجد ر�شول اهلل ?.
املحرم  �شهر  يف  املنورة  املدينة  اهلل-  –رحمه  زار  وقد 
يت�شع  ل  امل�شجد  اأن  زيارته  خالل  و�شعر  1403هـ  عام 
لكل امل�شلني والزوار ، واأن املظالت املقامة مل تعد كافية، 
فاأمر بو�شع درا�شة لتو�شعة م�شجد ر�شول اهلل ? تو�شعة 
كربى ، ت�شتوعب اأكرب عدد ممكن من امل�شلني ، وبالفعل 
جهة  من  متتد  التو�شعة  هذه  اأن  بحيث  الدرا�شة  متت 
اأبي  �شارع  اإىل  ال�شرق  ومن   ، املناخة  �شارع  حتى  الغرب 
ذر مبحاذاة البقيع ، ومن ال�شمال حتى �شارع ال�شحيمي .

و�شع حجر الأ�شا�س للتو�شعة :
1405هـ  عام  �شفر  �شهر  من  التا�شع  اجلمعة  يوم  يف 
واأمام ح�شد حافل مهيب و�شع خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك فهد بن عبد العزيز حجر الأ�شا�س لهذه التو�شعة 
املباركة والتي فاقت يف م�شاحتها كل التو�شعات ال�شابقة 

البدء يف تنفيذ امل�شروع :
ال�شاد�س من �شهر  امل�شروع ال�شخم يف  العمل يف هذا  بداأ 
املحرم عام 1406هـ املوافق )22�شبتمرب 1985م ( وذلك 
املنورة  املدينة  اأمري  برئا�شة  تنفيذية  جلنة  بت�شكيل 
اآنذاك الأمري عبد املجيد بن عبد العزيز - رحمه اهلل 
اللجنة  وعقدت   ، ومتابعته  امل�شروع  على  لالإ�شراف   -
 ، للتنفيذ  زمني  عمل  برنامج  وو�شعت   ، جل�شات  عدة 
وبداأت اأوىل خطوات التنفيذ با�شتمالك العقارات التي 
�شت�شملها التو�شعة واخلدمات امل�شاندة ، وتقدر م�شاحتها 
 ، للم�شجد  املجاورة  الأرا�شي  من  مربع  مرت  األف  مبائة 
فبلغت  املنـزوعة  العقارات  ثمن  لتقدير  جلان  و�شكلت 
حوايل �شبعمائة مليون ريال ، بداأت الدولة ب�شرفها بعد 
ا�شتالم العقارات ، وبداأت ال�شركة املنفذة هدم املن�شاآت 
واإزالة املباين القائمة ، وانُتهي من هدم البيوت الواقعة 
�شرق امل�شجد النبوي ال�شريف اإىل البقيع يف �شهر رم�شان 
ثالث  املرحلة  هــذه  يف  العمل  وا�شتغرق  1405هـ،  عام 
و�شبب   ، 1408هـ  عام  اإىل  1405هـ  عام  بني  ما  �شنوات 
تاأخر هذه املرحلة ل�شنوات اأن خادم احلرمني ال�شريفني 
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توسعة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز رمحه اهلل 
للمسجد النبوي الشريف

ويجدوا   ، اأمرهم  ليتدبروا  لل�شكان  الفر�شة  باإتاحة  اأمر 
، وعدم قطع خطوط اخلدمات عنهم  لهم  املنا�شبة  البدائل 

اإل بعد اأن ينتقل اجلميع .
وبداأ العمل التنفيذي يف م�شروع التو�شعة -على بركة اهلل- 
بعد اأن متت درا�شة اأف�شل الطرق املنا�شبة لالأ�شا�شات واإجراء 

اختبارات عملية دقيقة على تربة املوقع .
ويف منت�شف عام )1410هــ  1990 م ( كانت البنية الأ�شا�شية 
 ، وتظهر  تتبلور  التو�شعة  مبنى  معامل  وبداأت  اكتملت  قد 
 ، العمق  يف  ال�شاربة  الأ�شا�شات  من  قائًما  البنيان  وارتفع 
امل�شجد  حول  مربع  مرت  األف   )280( م�شاحة  على  واملمتدة 

 )95( بينها  حت�شر  اأعمدة   )2104( فيها  ارتفع   ، النبوي 
�شاحة مقفلة  ، و)68(  �شاحة مفتوحة  ، منها )27(  �شاحة 
 )6( بني  ما  بع�شها  عن  الأعمدة  وتتباعد   ، دائمة  ب�شورة 
تن�شجم  داخلية  واأفنية  اأروقة  لت�شكيل  مرًتا  و)18(  اأمتار 
الأر�شي  الطابق  ارتفاع  ويبلغ   ، للتو�شعة  العام  الإطار  مع 
املخ�ش�س  ال�شفلي  الدور  ارتفاع  يبلغ  بينما  مرًتا،   )12.55(
 ، عموًدا   )2414( اأعمدتـه  وعدد   ، اأمتار   )4( للخدمات 
وبلغت م�شاحته )83482( م 2 �شاملة جماري ت�شريف املياه 

واحلوائط .
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مكونات م�شروع التو�شعة :
مبنى التو�شعة :

عبد  بن  فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  تو�شعة 
هي  ال�شريف  النبوي  للم�شجد  اهلل-  -رحمه  العزيز 
امتداد ملبنى امل�شجد القدمي ، حتيط به وتت�شل معه من 
م   )82000( م�شاحتها  وتبلغ   . والغرب  وال�شرق  ال�شمال 
2 ، ت�شتوعب حوايل )150000 ( م�شٍلٍّ ، وكانت م�شاحة 
امل�شجد النبوي قبل هذه التو�شعة تبلغ )16500( م 2 ، 
وبذلك ت�شبح امل�شاحة الإجمالية للم�شجد بعد التو�شعة 
 ، م�شٍلٍّ  )180000( حوايل  ت�شتوعب   ،2 م   )98500(
ومت تهيئة �شطح التو�شعة لل�شالة بعد تغطيته بالرخام 
ت�شتوعب   ،  2 م   )67000( حوايل  م�شاحتـه  ف�شارت   ،
ال�شتيعابيـة  الطاقـة  رفع  مما   ، م�شٍلٍّ  )90000( حوايل 
�شمن   ، م�شٍلٍّ  )270000( اإىل  ال�شريف  النبوي  للم�شجد 
اإىل  وي�شاف   ،2 م   )  1655000( حوايل  تبلغ  م�شاحـة 
مبنى التو�شعة عدد من ال�شاحات ، يبلغ جمموع م�شاحتها 
للم�شجد  الكلية  امل�شاحة  يجعل  مما   ،  2 م   )235000(
و�شاحاته)400500(م2،  و�شطحه  ال�شريف  النبوي 

ت�شتوعب ما يزيد عن مليون م�شل اأوقات الذروة .
الدور  التو�شعة قبًوا ) بدروم ( مب�شاحة  ويت�شمن مبنى 
والتربيد  التكييف  لأجهزة  خ�ش�س   ، للتو�شعة  الأر�شي 

واخلدمات الأخرى .
ال�شـــاحات :

م�شاحتها  تبلغ  �شاحات  ال�شريف  النبوي  بامل�شجد  يحيط 
اأر�شيتها  م2   )45000( منها  )235000(م2،  حوايل 
مك�شوة برخام اأبي�س عاك�س للحرارة ، والباقي م�شاحته 
باأ�شكال  باجلرانيت  مك�شوة  اأر�شيتها  م2   )190000(
هند�شيـة رائعـة واألوان جميلة متنوعة ، وهي خم�ش�شـة 

لل�شالة ، وت�شتوعب حوايل )430000 ( م�شل .
احلالت  يف  ت�شتوعب  امل�شجد  مبنى  مع  ال�شاحات  وهذه 
العادية ما ل يقل عن )700000 ( م�شل لت�شل اإىل مليون 
م�شل وقت الذروة ، وتت�شل ال�شاحات مبواقف لل�شيارات 
مكونة من دورين حتت الأر�س ، وهذه ال�شاحات خم�ش�شة 
وقد   ، اإليها  ال�شيارات  بدخول  ي�شمح  ول   ، فقط  للم�شاة 
اإ�شاءة خا�شة مثبتة على  اإ�شاءتها بوا�شطة وحدات  مت 
مائة وواحد وخم�شني عموًدا مك�شًوا باجلرانيت واحلجر 
ال�شناعي ، ويحيط بها �شور من جميع اجلوانب يبلغ طوله 

حوايل 2270مرًتا .
اخل�شائ�س املعمارية والإن�شائية للتو�شعة :

يبلغ ارتفاع الطابق الأر�شي للتو�شعة ) 12.55( م والقبو 
الأعمدة  عدد  ويبلغ   ، )4(م  للخدمات  املعد  )البدروم( 
وبها  بالرخام  مك�شوة  عموًدا   )2028( الأر�شي  بالطابق 
ولكل   ، ال�شوت  �شماعات  على  حتتوي  نحا�شية  تيجان 
 ، نحا�شية  تكييف  فتحات  بها  رخامية  قاعدة  عمود 
اأو  )6(م  مب�شافة  بع�شها  عن  الأعمدة  هذه  وتتباعد 
، توحي  متنا�شقة  داخلية  واأفنية  اأروقة  لت�شكل  )18(م 
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روح  من  م�شتوحى  مهيًبا  جمالًيا  منظًرا  وتوفر   ، بالن�شجام 
العمارة الإ�شالمية العريقة املتميزة .
املداخل وال�شالمل واملاآذن بالتو�شعة :

باجلهات  رئي�شة  مداخل  �شبعة  على  التو�شعة  ا�شتملت 
رئي�شي  مدخل  كل  ويحتوي   ، والغربية  وال�شرقية  ال�شمالية 
على خم�شة اأبواب متجاورة بالإ�شافة اإىل بوابتني جانبيتني 
ا مدخالن رئي�شان باجلهة اجلنوبية للتو�شعة ،  ، ويوجد اأي�شً
يحتوي كل مدخل منها على ثالثة اأبواب متجاورة . واإ�شافة 
اإىل ما ذكرنا توجد ع�شرة اأبواب جانبية واثنتا ع�شرة بوابة 
باأن  ، علًما  التو�شعة  اإىل �شطح  التي توؤدي  املتحركة  لل�شالمل 
باًبا   )142( للتو�شعة  اخلارجية  اخل�شبية  الأبواب  جمموع 
و�شتة  �شلًما  ع�شر  ثمانية  يوجد  كما   ، كبرًيا  باًبا   )65( منها 

مباٍن لل�شالمل املتحركـة حتتوي عـلى ) 24( �شلًما .
ويف و�شط الناحية ال�شمالية للتو�شعة يوجد مدخل »امللك فهد 
ويعلو هذا   ، للتو�شعة  الرئي�شي  املدخل  العزيز« وهو  بن عبد 
املدخل �شبع قباب ، وعلى كل جانب من جانبيه مئذنة بارتفاع 
مبا  النبوي  بامل�شجد  املاآذن  جمموع  ويبلغ   ، م   )105( حوايل 
فيه التو�شعة ع�شر ماآذن ؛ �شت منها جديدة ، ارتفـاع الواحدة 
ارتفاع  عن  م   )33( حوايل  بزيادة   ، م   )105( حوايل  منها 
املاآذن  وتتوزع   ، الأوىل  ال�شعودية  بالتو�شعة  املوجودة  املاآذن 
على الأركان الأربعة للتو�شعة ، مع وجود مئذنتني على جانبي 

املدخل الرئي�شي .
بدروم امل�شجد النبوي ال�شريف :

�شفلي  دور  اإن�شاء  احلرمني  خادم  تو�شعة  اأعمال  ت�شمنت 

)بدروم( مب�شاحة الدور الأر�شي ملبنى تو�شعة خادم احلرمني 
)82000( م 2 بارتفاع )4.1( ويحتوي على )2554( عمود 
بقطر )72 ( �شم ، وك�شيت كامل اأر�شية البدروم بال�شرياميك 
واجلدران  الأعمدة  ك�شيت  بينما   ، )اإيبوك�س(  مبادة  املغطى 
بال�شرياميك بارتفاع )2.35( م فقط مع دهان اجلزء العلوي 

منها وال�شقف بدهان بال�شتيك.
من  املختلفة  التجهيزات  لي�شتوعب  ا  خ�شي�شً البدروم  و�شمم 
ال�شحي  وال�شرف  املياه  و�شبكات  والتهوية  التكييف  اأعمال 
املربدة  ال�شرب  مياه  و�شبكة  احلريق  واإطفاء  الإنذار  و�شبكة 
التحكم  واأجهزة  والإ�شاءة  العايل  ال�شغط  توزيع  و�شبكة 
والدوائر  وال�شوت  الهاتف  واأنظمة  املنزلقة  القباب  يف 
التلفزيونية املغلقة وحمطتني لتربيد مياه ال�شرب ، اإىل غري 
ثمانية  ـ  البدروم  ـ  الدور  لهذا  واأن�شيء   . الأعمال  من  ذلك 

مداخل .
امللك  ال�شريفني  بتو�شعة خادم احلرمني  الكهربائية  ال�شالمل 

فهد رحمه اهلل :
اهلل-  –رحمه  احلرمني  خادم  بتو�شعة  الأر�شي  الدور  ُزّود 
امل�شلني  لنقل  ؛  املتحركة  الكهربائية  ال�شالمل  من  مبجموعة 
امل�شجد  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  وذلك   ، التو�شعة  �شطح  اإىل 
وحدة  ،كل  �شالمل  وحدات  �شت  وعددها   ، ال�شريف  النبوي 
ت�شمل عدة �شالمل ، وهي موزعة على كامل التو�شعة ، بحيث 
يوجد �شلم يف كل ركن من اأركان التو�شعة الأربعة ، بالإ�شافة 
منت�شف  يف  واآخر   ، ال�شرقي  اجلانب  منت�شف  يف  �شلم  اإىل 
اجلانب الغربي للتو�شعة ، وهذا اإ�شافة اإىل ال�شالمل العادية 
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والتي تبلغ ثمانية ع�شر �شلًما .
�شطح امل�شجد النبوي ال�شريف :

ال�شريفني  احلرمني  خادم  تو�شعة  �شطح  ي�شتخدم 
ويبلغ  اإليه،  احلاجة  عند  لل�شالة  النبوي  للم�شجد 
م�شاحة   2 م   )  8750( منها   ،  2 م   )67000( م�شاحته 
الأفنية املغطاة بالقباب، والباقي )58250( م 2 مهياأة 
غطيت  وقد   ، م�شل   )90000( وت�شتوعب   ، لل�شالة 

اأر�شية هذه امل�شاحة بالرخام اليوناين الأبي�س .

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هناك رواًقا م�شقوًفا على �شطـح 
وبارتفاع   2 م   )11000( قدرهــا  مب�شاحة  التو�شعة 
ال�شمايل  الرواق على طول اجلانب  م وميتد هذا   )  5 (
وال�شرقي واجلنوبي والغربي للتو�شعة ، وحول الأفنية 
التو�شعة  و�شط  يف  �شارت  والتي  للم�شجد  الداخلية 
لهذا  اخلارجي  واجلدار  ال�شقف  اأن�شئ  وقد   ، الثانية 
مع  لتتنا�شق  املزخرفة  ال�شناعية  الأحجار  من  الرواق 

بقية اأجزاء التو�شعة .
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وقد روعي اإمكانية بناء دور ثان فوق �شطح تو�شعة خادم 
احلرمني ال�شريفني اإذا دعت ال�شرورة اإىل ذلك م�شتقبال .

املظالت :
ال�شريف  النبوي  امل�شجد  تو�شعة  م�شروع  يف  اأقيم  لقد 
بارتفاع  �شخمة  مظلة   )12( ال�شريفني  احلرمني  خلادم 
حلمــاية  ا  اآليًّ وغلقها  فتحها  يتم   ، نف�شه  التو�شعة  �شقف 
امل�شلني من وهج ال�شم�س ، اأو ال�شتفادة من اجلو الطبيعي 
ن�شيج  من  م�شنوعة  املظالت  وهذه   ، املناخ  يعتدل  حينما 
تت�شم  التي  الطبيعية  العوامل  كل  يتحمل  خا�س  اأبي�س 
بها املدينة املنورة ، وحتمل هذه املظالت اأعمدة حديدية 
مك�شوة بالرخام الأبي�س ، ويف هذه الأعمدة فتحات تبث 
جت هذه  الهواء البارد ؛ لتلطيف اجلو يف ال�شيف ، وقد ُتورِّ
 ، الأعمدة بتيجان من الربونز الأ�شفر املنقو�س بالتفريغ 

وبداخلها ملبات لالإ�شاءة ، وهي مبطنة بالزجاج .
املاآذن يف التو�شعة الكربى :

كذلك مت اإ�شافة �شت ماآذن جديدة ، ارتفاع كل منها حوايل 
)104 م ( اأي بزيادة ) 32 م ( عن ارتفاع املاآذن يف التو�شعة 

ال�شعودية الأوىل .
وقد روعي يف ت�شميم مبنى التو�شعة اأن حتدد اأركان مبنى 
العام  الرونق  مع  وتتالءم  تتفق  جديدة  ماآذن  التو�شعة 
للمبنى ، وقد �شممت من هذه املاآذن اثنتان على بوابة امللك 

فهد .

 ، الهند�شية  النظم  اأحدث  وفق  املنارات  هذه  بنيت  وقد 
فقد غر�س يف اأر�شية كل منارة ما بني ) 16 ـ 25 ( وتًدا من 
الأ�شمنت امل�شلح ، ثم يبداأ البناء اخلارجي للمنارة ويتكون 
هذا ال�شكل من خم�شة اأجزاء خمتلفة ، الأول مربع ال�شكل 
، والثاين مثمن ال�شكل ؛ والثالث والرابع اأ�شطواين ال�شكل ؛ 
واجلزء اخلام�س وهو الأخري بي�شاوي ال�شكل ينتهي بهالل 
برونزي ارتفاعه )12( مرًتا منــه ) 6.7 م ( ارتفاع الهالل 
وحده ، ويزن الهالل اأربع اأطنان ، وهو من النحا�س املغطى 

بق�شرة من الذهب عيار ) 24 ( قرياطًا .
الأعمال امليكانيكية بامل�شجد النبوي :

ت�شتمل الأعمال امليكانيكية على متديدات املوا�شري لنوافري 
وال�شـرف  الأمطار  مياه  �شرف  وموا�شري  املربدة  ال�شـرب 
ال�شحي ، ونظام مكافحة احلريق ، بالإ�شافة اإىل م�شخات 
على  لتحافظ  �شممت  وقد   ، التهوية  وموا�شري   ، املياه 
اإدخال  ، بحيث مت  الناحية اجلمالية واملعمارية للم�شجد 
مغطاة  الأعمدة  قواعد  ت�شميم  �شمن  خا�شة  فتحات 

بالنحا�س لدفع الهواء البارد اإىل املبنى من خاللها .
ويبلغ عدد وحدات التهوية )143( وحدة مركبة بالقبو 
ا ، وي�شل املاء املثلج  )البدروم( عرب جماري معزولة حراريًّ
لهذه الوحدات من مبنى حمطة التكييف املركزية عرب نفق 
اخلدمات ،كما يتم تكييف املكاتب وغرف املعـدات باأكرث من 

)117( وحدة تكييف متنوعة.
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اأكرب  من  تعد  النبوي  بامل�شجد  الهواء  تكييف  اأجهزة  اإن 
اأعمال التكييف يف العامل ، 

اإ�شافة اإىل ما ذكر ي�شتمل املبنى على نظام خا�س للتهوية 
�شمن  واإبقائها  الهواء  تلوث  ن�شبة  يف  التحكم  على  قادر 
لالأمان  متكامل  اآخر  نظام  اإىل  اإ�شافة   ، املقبولة  احلدود 
م�شتوى  على  �شمم   ، احلرائق  من  والوقاية   ، والإنذار   ،
املياه  ر�شا�شات  طريق  عن  والنريان  الدخان  ملقاومة  عال 

الأتوماتيكية املزودة باملياه من حمطة �شخ خا�شة .
املحطة املركزية لتربيد املياه بامل�شجد النبوي :

م�شاحته  موقـع  على  اإن�شاوؤها  مت  التكييف  حمطة  اإن 
وذلك  ؛  م   )200×350( باأبعاد   2 م   )  70000( حوايل 
لتاأمني تكييف هواء امل�شجد النبوي ال�شريف ، وقد روعي 
اأن يكون موقعها هذا خارج منطقة احلرم النبوي لإبعاد 
ال�شو�شاء عن امل�شجد ، وتخفي�س التكلفة املرتفعة لنزع 
عمليات  اإجراء  ول�شهولة   ، النبوي  احلرم  حول  امللكيات 

ال�شيانة والت�شغيل يف املوقع .
تقع هذه املحطة على بعد حوايل �شبعة كيلومرتات غرب 
امل�شجد النبوي ال�شريف ، وتتكون من عدة مبان منها مبنى 
اإنتاج الطاقة  ، ومبنى  ، ومبنى املكثفات  التكييف  معدات 
الكهربائية للطوارئ ، وتبلغ امل�شاحــة الإجمالية للمباين 
من   2 م   )  15000( حوايل  بها   2 م   )  11000( حوايل 
اخلر�شانة امل�شلحة ، كما ت�شتمل هذه املحطة على اأنظمة 

لت�شريف مياه الأمطار وال�شرف ال�شحي والري ومكافحة 
احلريق وكذلك نظام مراقبة وحتكم ، اإ�شافة اإىل جتهيز 
املوقع وت�شويره و�شق �شوارع داخلية به وتزيينه بحدائق 

.
فهي  املحطة  هذه  يف  امل�شتخدمة  التربيد  معدات  اأما 
، وتبقى واحدة  يتم ت�شغيل خم�شـة منها   ، �شت ماكينات 
 )3400( ماكينة  لكل  التربيد  طاقة  وتبلغ   ، احتياطية 
املبنى  خارج  �شغريتني  تربيد  ماكينتي  اإىل  اإ�شافة   ، ا  طنًّ
كما   ، مكثفات  �شتة  مع  ماكينة  لكل  ا  طنًّ  )240( بقدرة 
املاء  لدفع  م�شخات  �شبع  على  التكييف  حمطة  ت�شتمل 
يف  جالون   )3400( منها  كل  قوة   ، امل�شجد  باجتاه  املربد 

الدقيقة مبحرك قدرته )450( ح�شاًنا .
مباكينات  ا  خا�شًّ مبنى  اخلدمات  حمطة  مبنى  وي�شم 
توليد الطاقة الكهربائية به �شتة مولدات لإنتاج الطاقة 
الكهربائية ، خم�شة منها لتو�شعة امل�شجد النبوي ال�شريف 
، وواحدة مل�شروع مواقف ال�شيارات طاقة كل منها )2.5( 

ميجاوات .
ويتم ت�شغيل اأربع ماكينات منها للم�شجد بطاقة اإجمالية 
قدرها )10( ميجاوات ، حيث تبقى اخلام�شة احتياطية ، 
وقد مت اإ�شافة ماكينتني اأخريني لإنتاج الكهرباء لتو�شعة 

احلرم النبوي قوة كل منها )2.5( ميجاوات .
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توسعة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز رمحه اهلل 

 استكمال توسعة املسجد النبوي بتكلفة  4.7 مليارات ريال 

امللك  ال�شريفني  الكرمي من خادم احلرمني  التوجيه  �شدر 
عبد اهلل بن عبد العزيز رحمه اهلل اأثناء زيارته للمدينة 
املنورة بعد توليه امللك باعتماد ا�شتكمال الأعمال املتبقية 
من م�شروع تو�شعة امل�شجد النبوي بكلفة اإجمالية قدرها 
من  تو�شعات  على  وامل�شتملة  )4.700.000.000(ريال 
ال�شريف  النبوي  للم�شجد  والغربية  ال�شرقية  اجلهتني 
امل�شجد  اإىل  وغربية  �شرقية  �شاحتني  اإ�شافة  تقت�شي 
النبوي ال�شريف ت�شاف اإىل الطاقة ال�شتيعابية للم�شلني. 
�شاحات  كل  تغطي  مظلة  تركيب182  امل�شروع  وي�شمل 

من  واحلجاج  والزائرين  امل�شلني  لوقاية  النبوي  امل�شجد 
حرارة ال�شم�س واملطر، حيث تغطي املظلة الواحدة 576 
اإىل  اإ�شافة  م�شل  األف   200 منها  ي�شتفيد  مربعًا  مرتًا 
وتبلغ  ال�شريف  للحرم  ال�شرقية  ال�شاحات  تنفيذ  م�شروع 
م�شاحتها 37 األف مرت مربع وت�شتوعب عند النتهاء منها 
مواقف  م�شروع  اإىل  اإ�شافة  م�شل  األف   )  70( من  اأكرث 
ال�شيارات واحلافالت بطاقة ا�شتيعابية تبلغ  420 �شيارة 
احلجاج  من  اإ�شافية  اأعداد  لتمكني  وذلك   . 70حافلة  و 

والزوار لأداء �شلواتهم وزياراتهم بكل ي�شر و�شهولة .

التأسيس ألكرب توسعة بالتاريخ للمسجد النبوي الشريف

�شهدت املدينة املنورة اأكرب تو�شعة يف تاريخ امل�شجد النبوي ال�شريف متثل يف و�شع خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبداهلل بن عبد العزيز اآل �شعود - رحمه اهلل - حجر الأ�شا�س لت�شل طاقته ال�شتيعابية مبوجبها اإىل مليوين م�شٍل 

مع نهاية اأعمال امل�شروع مب�شيئة اهلل تعاىل.
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الهجرة متزامنًا مع انطالقة مو�شم حج  الثالث من جملة دار  العدد  ي�شدر 
هذا العام 1437هـ ورغم ما ي�شهده هذا الوقت من كثافة يف العمل اإل اأننا 
املو�شم  اأعمال  املجلة موثقة بداية  اإ�شدار  التحرير على  حر�شنا يف هيئة 

لتتوافق مع النتاجية التي ت�شهدها قطاعات املوؤ�ش�شة .

حاولنا يف هذا العدد اأن نعك�س اجلهود التي تبذلها جميع قطاعات الدولة 
بدءًا بزيارة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز - حفظه 
جتاوزت  تنموية  مل�شاريع   – اهلل  ايده   - وتد�شينه  املنورة  للمدينة   - اهلل 
قيمتها الربعة مليارات ريال  خلدمة �شكان املدينة و�شيوف الرحمن حجاج 

بيت اهلل احلرام زوار م�شجد نبيه عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم .

امللكي بتعني معايل الدكتور حممد �شالح بن طاهر  كما تناول العدد المر 
بننت وزيرًا للحج والعمرة وزيارة معاليه للموؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء ملتابعة 

�شري العمل والطالع على اخلطة الت�شغيلية ملو�شم حج 1437هـ .

وزودتنا  معنا  جتاوبت  التي  احلكومية  القطاعات  جهود  ن�شر  نغفل  ومل 
امل�شجد  زوار  الرحمن  ل�شيوف  يقدمونها  التي  اخلدمات  اأهم  عن  بتقارير 
الدعوة  وجهنا  حيث  اجلهات  باقي  مل�شاركة  نتطلع  وكنا  ال�شريف،  النبوي 
لأكرث من )12( جهة لكن لالأ�شف مل يتجاوب معنا �شوى اجلهات التي ن�شرنا 

تقاريرها .

يتعلق  فيما  وخا�شة  احلج  خدمات  توثيق  يف  اأهدافها  املجلة  ولتحقق 
مهام  عن  وتقرير  املوؤ�ش�شة  اخبار  من  جملة  ا�شتعر�شنا  املوؤ�ش�شة  بخدمات 
والبالغ عددها )11( قطاعًا ت�شرف على )56( مرفق  املختلفة  قطاعاتها 

يقدم خدماته للحجاج الكرام .

ال�شريفني  باحلرمني  اململكة  اهتمام  عن  خا�س  مبلف  العدد  واختتمنا 
م�شتعر�شني تو�شعة احلرم املكي واحلرم النبوي يف العهد ال�شعودي .

ويف اخلتام ل ي�شعنا اإل اأن نقدم ال�شكر لكل من �شاهم يف ا�شدار هذا العدد 
وال�شكر مو�شول لكل من منحنا من وقته ملطالعة �شفحات املجلة راجني ان 

حتوز على ر�شاه .

ن�شاأل اهلل التوفيق لكل خري وكل ما فيه خدمة للحجاج الكرام .

دار الهجرة وموسم الحج

كمال بن أحمد خليفة بقلم الدليل/  

ع�شو جمل�س الدارة امل�شرف على العالقات 
العامة والعالم
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