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 واألهلية الحكومية القطاعات حسابات تفعيل في تبدأ المدنية األحوال

 الحج وزارة من المصرحة

 

أغسطس  34هـ الموافق  1341ذو القعدة  00الرياض 

 سم وا 3012

 

بدأت األحوال المدنية اليوم في تفعيل حسابات 

القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات األهلية 

هـ، 1341المصرح لها من قبل وزارة الحج لهذا العام 

عبر نظام إصدار تصاريح الحج من خالل بوابة وزارة 

 .نيةالداخلية االلكترو

يذكر أن استقبال إصدار التصاريح يتم بشكل 

الكتروني كامل، حيث كانت الخدمة في السابق 

محصورة للمؤسسات والشركات األهلية، أما هذا 

 .العام فشملت القطاعات الحكومية أيضا  

وأوضح المتحدث الرسمي لألحوال المدنية محمد الجاسر أن هذه الخدمة تعد خطوة في إطار التوسع 

يم الخدمات اإللكترونية من خالل الربط مع القطاعات الحكومية والخاصة لتسهيل اإلجراءات على بتقد

 .المواطنين والمقيمين
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 أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

 

 

 سم وا 3012أغسطس  34هـ الموافق  1341ذو القعدة  00مكة المكرمة 

 

لد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة رأس صاحب السمو الملكي األمير خا

  .المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية اليوم اجتماع اللجنة ، وذلك بديوان اإلمارة بمكة المكرمة

وتم خالل االجتماع استعراض أبرز مالمح الخطة التشغيلية لوزارة الحج خالل موسم حج هذا العام 

لحجاج والنطاق الزماني والمكاني ومنح تأشيرات الحج من خالل النظام هـ، التي شملت أعداد ا1341

  .الموحد لحجاج الخارج، وضبط وتقنين أسعار وحزم خدمات حجاج الداخل، وأساليب النقل

ألف حاج من خارج  422وتوقعت وزارة الحج في العرض المقدم أن يبلغ عدد حجاج هذا العام مليونا و

الداخل ، الفتة النظر إلى أن إجمالي عدد الواصلين فعليا  إلى أراضي  ألف حاج من 102المملكة، و

ألفا  قدموا عن طريق مطار الملك  30ألف حاج منهم  99المملكة منذ بداية القدوم حتى يوم أمس 

 .ألفا  عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 21عبدالعزيز بجدة و

دء في تطبيق منح تأشيرات الحج من خالل النظام الموحد لحجاج الخارج من وبيّن العرض أنه تم الب

 112هـ  1341/  11/  7إندونيسيا ثم الهند، فيما بلغت إحصائية تأشيرات الحج عبر النظام حتى تاريخ 

تأشيرة، إلى جانب االنتهاء من تخصيص مواقع مؤسسات الطوافة بمشعر منى أواخر رجب  971ألفا  و

النتهاء من تخصيص مواقعهم بمشعر عرفات منتصف شوال الماضي، أما بالنسبة لحجاج الماضي وا

الداخل فقد تم االنتهاء من تخصيص مواقع الشركات والمؤسسات بمشعر منى بتاريخ الثاني عشر من 

ألف حاج خالل  472رجب الماضي، وفيما يتعلق بالنقل بواسطة قطار المشاعر فسيتم نقل أكثر من 

 .هذا العام

كما بحثت اللجنة أبرز مالمح الخطط التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وأمانة 

  .العاصمة المقدسة والشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام
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أمير منطقة مكة المكرمة يدشن حملة " الحج عبادة وسلوك 

 "حضاري

 34موافق هـ ال 1341ذو القعدة  00مكة المكرمة 

 سم وا 3012أغسطس 

 

دشن صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل 

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 

مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية اليوم 

بديوان اإلمارة في العاصمة المقدسة، الحملة 

هـ، بعنوان " الحج 1341الوطنية لحج هذا العام 

 ".عبادة وسلوك حضاري

وقال سموه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة : "إن 

خدمة ضيوف الرحمن في هذه األرض المباركة 

شرف نعتز به جميعا، بداية من قيادتنا التي نفخر 

 بها وبمسيرتها المباركة، بتوجيهات خادم 

لحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ا

ويشدد على أهمية مكانة األراضي المقدسة وخدمة الذي كان وال يزال يقدم  -حفظه هللا  -آل سعود 

ضيوف بيت هللا . و إن خدمة ضيوف الرحمن وتأمينهم، مسؤولية تقع على عاتق الجميع مواطنين 

  ".ومسؤولين، لتسيير مواكب الحجيج بطريقة ميسرة ليؤدوا فريضتهم بكل راحة وطمأنينة

المقدسة والمدن ذات العالقة بالحج وتقديم وأضاف " أن الدولة لم تأُل جهدا  في إعداد المشاعر 

الخدمات لها كافة ، وهي في ذات الوقت تؤكد ضرورة احترام األنظمة ألن ذلك من احترام النفس، كما 

تؤكد على المواطن في المقام األول اتخاذ هذا المسلك بجدية وعدم التهاون فيه " ، مشيرا إلى 

  .تأمين سالمة الحجاج واإلبالغ عن أي تجاوز لألنظمة أهمية تعاون المواطن مع أجهزة الدولة في

وأكد سموه على الحرص ألن يكون هذا الموسم مميزا على غرار المواسم الماضية على الرغم من أن 

 .األعداد تضاعفت، واإلمكانات أيضا تضاعفت لكنها تيسرت بفضل هللا ثم بفضل ما وفرته الدولة لذلك

ووجه سمو األمير خالد الفيصل رسالة في ختام كلمته للمواطنين بأهمية التقيد بأنظمة الحج 

  ".واحترامها ، وقال " إن من ال يحترم نظام وطنه ال يحترم نفسه وال يستحق االحترام

  .وفي نهاية الحفل كرم سموه الرعاة والداعمين للحملة

رمة رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية ألعمال الحج من جانبه أفاد مستشار أمير منطقة مكة المك

الدكتور هشام الفالح، أن الحملة تهدف إلى تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى الحجاج، ومقدمي الخدمة 

لهم منذ وصولهم إلى األرضي المقدسة وحتى عودتهم سالمين بإذن هللا، و رفع مستوى الوعي لدى 

ية واألهلية، التي تقدم الخدمة لقاصدي البيت العتيق، مشيرا ضيوف الرحمن و المؤسسات الحكوم

 .إلى أن الحملة حققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية
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وبين إن الحملة تحمل رسالة منطلقها قدسية البقعة ، التي توجب احترام المكان وتطبيق األنظمة 

وية الحملة وأصبحت واضحة بهدف االرتقاء باإلنسان، ومن هذا المنطلق تشكلت لدى الجميع ه

  .المالمح ، محددة األهداف

وقال الدكتور الفالح " خالل األعوام الماضية ركزت الحملة على مخاطبة الجمهور المستهدف بلغات 

عدة عبر وسائل اإلعالم المختلفة وعمدت في هذا الجانب إلى مخاطبة الجوانب الروحانية والسلوكية 

عتبار الشرائح المستهدفة ومن بينها ضيوف الرحمن من الداخل والخارج وأخيرا النظامية آخذة في اال

  ".والقطاعين الحكومي واألهلي اللذان يمثالن مقدمي الخدمة للحجيج

وأشار الدكتور الفالح إلى أن الحملة وضعت مرتكزا  مهما يتمثل في مواكبة مشاريع التوسعة التي 

بتطوير المشاعر المقدسة ، موضحا أن هذا الجانب أحد يشهدها المسجد الحرام ، واألخرى المتعلقة 

المحاور الرئيسية في الحملة كونه مرتبط جذريا  بإدارة الحشود وتنظيم التدفق من المشاعر المقدسة 

  .وإلى المسجد الحرام والعكس

حملة وعن ما تحقق خالل األعوام الماضية أكد رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية ألعمال الحج أن ال

أسهمت بشكل ملحوظ في الحد من أعداد المخالفين والمتسللين إلى المشاعر المقدسة ، وكرست 

الجهود لمكافحة ظاهرة االفتراش ، كما كان لها دورها في تحسين البيئة الصحية ومعايير النظافة 

 .المقّدسة ، وحاربت حمالت الحّج الوهمية
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خيمات.. ورصد المخالفات آلياوزير الحج: رقابة إلكترونية على جميع الم  
% من المسار اإللكترونى لحجاج الخارج وتطبيقه 00تنفيذ  نفي أن تكون هناك فجوة بين الوزارة ومؤسسات حجاج الداخل

حجاج ليبيا وسوريا واليمن يحصلون على تأشيراتهم من قنصلياتنا بالدول المجاورة برامج لقياس رضا  كامال  العام المقبل

 دمات المقدمة.. تدرس بعد الموسمالحجاج عن الخ

 

 

 مكة المكرمة -محمد رابع سليمان 
 33/00/3012اإلثنين 

 

أن المملكة جاهزة إلستقبال حجاج الدول التي تشهد  أكد وزير الحج الدكتور بند بن محمد حجار

إضطرابات مثل سوريا وليبيا واليمن، حيث يحصل الحجاج على التأشيرات من سفارات وقنصليات 

ة في الدول المجاورة لها، الفتا أن الممثلين لهؤالء الحجاج وصلوا إلى المملكة منذ وقت مبكر المملك

وتم خالل هذه الفترة توقيع محاضر بجميع التفاصيل الخاصة بهؤالء الحجاج، وسيؤدي حجاج هذه الدول 

 .مناسك الحج مع ضيوف الرحمن الذين وفدوا من جميع األرجاء المعمورة

الرقابة على المخيمات في موسم حج هذا العام ستكون إلكترونية وجميع المراقبين وكشف حجار أن 

يحملون أجهزة آيباد ويسجلون الواقعة حاال  ويصورونها في نفس المكان ويرسل في نفس اللحظة هذا 

، الرسالة إلى غرفة العمليات لتحليلها وأرشفتها، ونحن في الوزارة نعتمد على التقنية بشكل كبير جدا  

لتخفيض أعداد العاملين في الحج للسرعة والشفافية والوضوح لرفع كفاءة العمل، للحصول على أكبر 

 .درجة من الرضى للحجاج والمعتمرين والزوار

وحول وجود فجوة بين وزارة الحج ومؤسسات خدمات حجاج الداخل، قال حجار: ال توجد فجوة وال أي 

 .خالفات األمور تسير على أحسن ما يكون

أن حملة الحج عبادة وسلوك حضاري هي توعوية وفي نفس « المدينة»وقال حجار في تصريح لـ 

الوقت حملة تحذيرية، لها عدة أهداف في مقدمتها التوعية باألنظمة والتعليمات المنظمة للحج 

ولحجاج بيت هللا الحرام من المواطنين والمقيمين وهي تحمل رسائل للمواطنين والمقيمين ورسائل 

لقطاع الخاص الذي يقدم خدماته المباشرة للحجاج ورسائل أيضا  لألجهزة الحكومية التي تخدم الحج، ل

وفي النهاية هي رسالة جامعة تقول: إن هللا سبحانه وتعالى أختار مواطني المملكة ملكا  وحكومة 

 .وشعبا ، لخدمة ضيوف الرحمن

سية الزمان والمكان واحترام األنظمة وأضاف: تطالب الحملة استشعار عظم هذه المسؤولية وقد

والترحيب بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم، باإلضافة إلى ذلك تمثل القواعد وقيم الضيافة 

العربية اإلسالمية األصيلة وما يتوقعه الحجاج من أبناء هذا الوطن المعطاء، وكما أكد مستشار خادم 
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مكرمة أن الحجاج يتوقعون منا الكثير وينبغي على كل الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة ال

 .مواطن ومقيم أن يتمثل القيم والمبادئ اإلسالمية في تعامله مع الحجاج

وقال حجار: إن وزارة الحج أطلقت برامج للترحيب بالحجاج القادمين من خارج المملكة في جميع منافذ 

يج وهناك برامج تقوم بها مؤسسات أرباب الطوائف الدخول ويستقبلون الحجاج بالترحيب والورود واألهاز

وشركات حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين، ولدى الوزارة برامج لقايس رضى الحجاج عن الخدمات 

المقدمة وبعد الموسم ان شاء هللا سيدرس نتائج هذا البرنامج تمهيدا  لتطوير هذا البرنامج في 

 .السنوات القادمة ان شاء هللا

الحج: المسار  ى سؤال حول النتائج األولية للمسار اإللكتروني لحجاج الداخل قال وزيروردا  عل

-اإللكترونى لحجاج الداخل انطلق من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

بالتسهيل والتيسير على الحجاج من المواطنين والمقيمين وهو يصف في خانة المسار  -حفظه هللا

كترونى للحج وتمكن المواطن والمقيم وهو في منزله من الحجز واستعراض جميع الشركات التي اإلل

تقدم الخدمة وأسعارها ومواقع المخيمات والدفع أيضا  إلكترونيا ، باإلضافة إلى معرفة حقوقه وواجباته 

 والحمد والحرص على حقوق وواجبات الشركات التي تقدم خدمات للحجاج من المواطنين والمقيمين

هلل حتى اآلن حقق هذا المسار نجاحا كبيرا وكان هناك ردود أفعال إيجابية من الجميع، وإن شاء هللا اذا 

 .كان هناك بعض نقاط الضعف في النظام فسوف يتم إستدراكها العام المقبل ان شاء هللا

مين اإلعداد لهذا المسار وقال حجار: إن هناك مسارا إلكترونيا لحجاج الخارج والوزارة بدأت من قرابة عا

تطبيق المسار  1347% من إنجاز هذا المسار ونتوقع في حج العام القادم  00وقطعت تقريبا  

يسمح له بالقدوم إلى المملكة إال  اإللكتروني لحجاج الخارج بالكامل، مما يجعل الحاج وهو في بلده ال

ار الخدمة وهو في بلده وأيضا  يعمل من خالل المسار اإللكتروني لحجاج الخارج والذي بموجبه يخت

البصمة وهو في بلده ويأتي وهو يعرف موقع السكن ووسائل المواصالت والخدمات المقدمة له 

 .واألسعار التي يدفعها مقابل ذلك

وأكد وزير الحج أن الوزاره حريصة جدا  على االستخدام الكثيف للتقنية ألنها الطريق الوحيد للتطوير 

وى الخدمات، وأيضا  للوضوح والشفافية بحيث يعرف جميع األطراف حقوقهم وواجباتهم، واالرتقاء بمست

 .ويكون هناك آلية يمكن اإلحتكام إليها في حال إختالف أي من األطراف
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 بلدي مكة يناقش خطتي العشوائيات والحج.. غًدا
 

 

 

 

 مكة المكرمة -طالب الذبياني 
 33/00/3012اإلثنين 

 

ا اجتماعه الـيعقد المجلس البلدي بالع  .بمقر المجلس بأمانة العاصمة المقدسة 23اصمة المقدسة غد 

وأوضح رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالمحسن بن عبدهللا آل الشيخ أن المجلس سيناقش خالل 

جلسة التعديات على األراضي واإلجراءات المتخذة من قبل أمانة العاصمة المقدسة، والخطة 

هـوالخدمات المقدمة 1341طق العشوائية واالستعدادات لموسم حج عام الموضوعة لتطوير المنا

 .لضيوف الرحمن
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حسابات مصدري تصاريح الحج األحوال المدنية تفعل  
 

 

 
 الرياض – مكة 
  

فعلت األحوال المدنية أمس حسابات القطاعات 

الحكومية والمؤسسات والشركات األهلية المصرح 

إصدار تصاريح  لها من وزارة الحج لهذا العام عبر نظام

 .الحج من خالل بوابة وزارة الداخلية االلكترونية

وأوضح المتحدث الرسمي لألحوال المدنية محمد 

الجاسر أن استقبال إصدار التصاريح يتم بشكل 

الكتروني كامل، حيث كانت الخدمة في السابق 

 محصورة للمؤسسات والشركات األهلية، بينما 

 .ية أيضاشملت هذا العام القطاعات الحكوم
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 النقل تعتمد خطة عملها في الحج
 
 
 

 ضالريا – مكة
 

اعتمد وزير النقل المهندس عبدهللا المقبل خطة عمل وزارة النقل لموسم حج هذا العام، التي 

اشتملت على القيام بالعديد من المهام واألعمال التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في 

وراحتهم الحج ومتابعة أداء المرافق واألنشطة المختلفة الخاضعة إلشراف الوزارة بهدف خدمة الحجاج 

 .وتسهيل أدائهم لنسكهم

 

 
 خطة النقل في الحج

 .متابعة خدمات الشركة السعودية للنقل الجماعي- 

 .اإلشراف على خطة النقل العام خالل أيام التشريق- 

 .اإلشراف والمتابعة لخدمات نقل الحجاج من وإلى الحرم ألداء الصلوات- 

 .متابعة أنشطة النقل المرخصة من قبل الوزارة- 

 .متابعة الخدمات على الطرق- 

 .المشاركة في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني- 

 .المشاركة في غرف عمليات الدفاع المدني والقيادة والسيطرة- 
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 منع دخول مكة دون تصريح

 

 

 34/00/3012( جدة) مجرشي فيصل

 

لعاصمة المقدسة شرعت القوات الخاصة ألمن الطرق في تنفيذ مهمتها الخاصة بمنع الدخول إلى ا

 .دون الحصول على تصريح بالحج

وشددت على جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام، بضرورة الحصول على 

 .تصريح الحج، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق األنظمة الخاصة بهذا الشأن

حج، الفتة إلى أنها ستطبق األنظمة وأهابت بجميع السائقين عدم نقل أي حاج ال يحمل تصريحا بال

والتعليمات بحزم بحق كل متجاوز، كما أهابت بأصحاب المشاريع العاملة في العاصمة المقدسة ضرورة 

حصول العاملين لديهم من غير السعودين الذين صدرت إقاماتهم من خارج العاصمة المقدسة، الحصول 

 .لمقدسة أثناء فترة المنععلى التصاريح التي تخولهم الدخول إلى العاصمة ا

وأكدت القوات الخاصة ألمن الطرق على الجميع باحترام قدسية الزمان والمكان وعدم التوجه إلى مكة 

المكرمة إال لمن يحمل تصريح حج؛ ألن من يخالف ذلك سوف يمنع ويعاد من حيث أتى وتطبق بحقه 

 .العقوبات المقرره نظاما
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حجورشة عمل للحماية المدنية في ال  

 

 33/00/3012( جدة) علوي إبراهيم

 

تنظم المديرية العامة للدفاع المدني ورشة العمل الثانية للحماية المدنية بالحج اعتبارا من غد في 

معهد الدفاع المدني بالناصرية. وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين الى إيضاح المهام 

فع مستوى التنسيق بين كل الجهات الحكومية والمسؤوليات المنوطة بكافة مندوبي هذه الجهات لر

أثناء مواجهة الحاالت الطارئة بالحج انطالقا من مهام ومسؤوليات كل جهة حكومية ورد ذكرها بالخطة 

العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني بالحج لهذا العام. كما تهدف الى إكساب وتزويد المندوبين بالمعارف 

بهم االحترافية التي تمكنهم من أداء عملهم بمركز عمليات الطوارئ والمهارات التي تساعدهم وتكس

بالحج بكل كفاءة واقتدار. وتتناول العديد من الموضوعات ذات العالقة بمواجهة حاالت الطوارئ بالحج 

ومنها التعريف بنظام الدفاع المدني والالئحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات الحكومية وخطط 

التمارين الفرضية بالحج ومتابعة تنفيذ مهامها في اعمال الحماية المدنية كاإلخالء واإلخالء الطوارئ و

الطبي واإليواء وأعمال اإلغاثة واإلسناد وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه والتعرف على كافة المخاطر 

وإيضاح التطبيقات بالمشاعر المقدسة وكيفية تصنيفها وآلية تمرير البالغات عن الحاالت المختلفة 

 .والتقنيات الحديثة المستخدمة في الحج
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 مخيمات لذوي االحتياجات الخاصة في عرفات

 

33/00/3012( المكرمة مكة) الحميدي خالد  

 

كشف الدكتور طالل بن صالح قطب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج إيران عن تخصيص مخيمات 

حرام بمشعر عرفات، مؤكدا تجهيز المخيمات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة من حجاج بيت هللا ال

 .ببعض الخدمات الخاصة التي تتناسب مع طبيعة الحجاج من ذوي االحتياجات الخاصة

وقال ان وزير الحج الدكتور بندر بن محمد الحجار سيطلع على فكرة مشروع تخصيص تلك المخيمات 

سسة حجاج ايران اليوم، كما سيطلع لذوي االحتياجات الخاصة من الحجاج خالل زيارته التفقدية لمؤ

على المشاريع الجديدة في المؤسسة التي ستقوم بتنفيذها في حج هذا العام، كمشروع التسريع 

في ايصال الحجاج الى مساكنهم، ومشروع االهتمام بالنظافة والتغذية وحفظ النعم والخطة التشغيلة 

 .للمؤسسة وتفعيل المسار االلكتروني
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رضا عن خدمات الحجبرنامج لقياس ال  

 

 

33/00/3012( المنورة المدينة) الجابري خالد  

 

مستشار وزير الحج والمشرف على التطوير والتخطيط والدراسات بالوزارة الدكتور « عكاظ»كشف لـ

محمد بن طالل سمسم أن الوزارة وضعت خطة عمل لبرنامج قياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة 

خالل وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير )اإلدارة العامة للتطوير(، مشيرا إلى لهم للعام الثاني، وذلك من 

أن تنفيذ البرنامج يأتي انطالقا من الهدف العام وهو )اإلشراف على توفير خدمات التدريب والتطوير 

 لكافة وحدات الوزارة والعاملين فيها وفي المؤسسات األهلية بهدف االرتقاء بمستويات الخدمة والعمل

على تطوير خدمات الحج والعمرة وفق خطط وبرامج علمية(، والسعي لبناء ثقافة إدارية تقوم على 

 .مخرجات التدريب، من خالل القياس والتقييم والذي يعتبر من أهم العمليات الضرورية
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 طن زمزم في استقبال الحجاج بالمدينة 033آالف موظف و 5

 

 

د النبوي عن خططها العامة والتنفيذية لموسم حج كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسج

هـ، حيث أوضح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا الفالح، 1341

أن الوكالة تعد قبل بدء الموسم األول للحج خططها العامة والتنفيذية للسير عليها بكل دقة وانتظام، 

لعريضة ومالمح تنفيذها التي تتم من خالل كوادر بشرية ذات كفاءة تشتمل على األهداف والخطوط ا

موظف وموظفة وعامل وعاملة، وكذلك زيادة عدد الدروس العلمية إلى أكثر  2000عالية يصل عددهم 

هـ، وتوزيع النشرات والكتب التي 1/1347/ 30هـ إلى 1341/ 10/11درسا  في الفترة من  100من 

ر العبادة، ورفع قدرة المكتبة الصوتية بزيادة مواد التسجيل لدروس المسجد تعنى بآداب الزيارة وأمو

النبوي وخطبه وتالوات أئمته، وتخصيص حلقات للزائرات غير الناطقات باللغة العربية، وزيادة عدد 

المصاحف في أروقة المسجد وترجمات معاني القرآن الكريم، وتوفير كميات إضافية من ماء زمزم بزيادة 

حافظة مع الكراسات النظيفة ذات االستخدام الواحد  12،000الترامس المقدمة للزوار بعدد عدد 

طن من ماء  400وتوزيعها في أنحاء المسجد، ومضاعفة ما ينقل منه من مكة المكرمة ليصل إلى 

خزانا، باإلضافة إلى عشرين  30زمزم، وتشغيل وزيادة عدد برادات الماء في ساحات المسجد وعددها 

نافورة شرب، كذلك زيادة الطاقة التشغيلية لتلطيف الهواء واإلنارة والتنسيق  402وقعا للمشارب بها م

مع هيئة الهالل األحمر السعودي ومديرية الشؤون الصحية لتقديم الخدمات الصحية واإلسعافية 

حج، وزيادة الطارئة، وتجهيز السطح بكامل خدماته ومداخل الصعود إليه لالستفادة منه في موسم ال

أعداد السجاد المفروش ومتابعة نظافته بصورة مستمرة وعدده أكثر من ستة عشر ألف سجادة، وزيادة 

وقت فتح مكتبة المسجد النبوي بقسميها الرجالي والنسائي، وتنظيم حركة الزوار والمصلين مهما زاد 

 .العدد وفتح الممرات داخل المسجد وتوجيههم للمواقع الخالية
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 ضبطتها جوالت ميدانية في المدينة المنورة

 ترصد مخالفات في مطابخ إعاشة حجاج« الغذاء والدواء»
 

 

 الرياض - اليوم

كثّفت الفرق التفتيشية التابعة للهيئة 
العامة للغذاء والدواء جهودها، لتفقد 
مطابخ اإلعاشة والمطاعم ومراكز التسوق 
الغذائي ومستودعات األغذية بالمدينة 
المنورة ومكة المكرمة، بهدف التأكد من 
سالمة الغذاء الذي يقدم لحجاج بيت هللا 

كلة الحرام، وذلك انطالقا  من المهام المو
 .للهيئة من قبل لجنة الحج العليا

ورصدت الفرق التفتيشية في المدينة المنورة مخالفات صحية في بعض تلك األماكن، تمثلت في 
تخزين أغذية في مستودعات ترتفع فيها درجة الحرارة أو تحت أشعة الشمس، وعدم االهتمام 

رجات الحرارة في هذه المواقع، وعدم بالنظافة العامة في مواقع إعداد الطعام وتخزينه، وارتفاع د
مراعاة التدابير الوقائية والصحية من قبل عاملين في منشآت الغذاء، ومن بينها عدم ارتداء قفازات 
وكمامات أثناء إعداد األطعمة، وسوء نظافة األسطح المالمسة للغذاء، إضافة إلى عملية القلي 

 .المتكرر بالزيت ذاته
إعداد بعض األطعمة في أحواش مكشوفة خلف المطاعم والمطابخ كما رصدت جوالت التفتيش 

 .تفتقر ألدنى متطلبات السالمة الغذائية
وبموازاة المهام التفتيشية للمنشآت الغذائية، تعد "الغذاء والدواء" نهاية كل موسم حج دراسة 

 .غذاءتعنى بسالمة الغذاء وتقييم المنشآت الغذائية والعاملين فيها، لتالفي ملوثات ال
ونشرت "الهيئة" نتائج دراسة ميدانية عن سالمة األغذية وتقييم المنشآت الغذائية والعاملين بها 

مطبخا  في المشاعر المقدسة  11منشأة غذائية و 4000خالل حج العام الماضي، بعد زيارة 
ذائية وفقا  والمدينة المنورة، ورصد موظفو "الهيئة" في المدينة المنورة مخالفات على المنشآت الغ

%،  3للدراسة، منها أن نسبة العمالة غير الحاصلين على شهادات صحية في مطابخ اإلعاشة 
%، وفي محال  0%، وفي محال الوجبات السريعة  10وفي المطاعم ومطابخ األكالت الشعبية 

  .%11%، وفي المنشآت الغذائية األخرى  37%، وفي مستودعات األغذية  7البوفيه والعصائر 
وأوصت الدراسة بتكثيف عمل الجهات الرقابية على مطابخ اإلعاشة المعتمدة، والمنشآت الغذائية 
خالل الفترات المسائية؛ نظرا  ألن المخالفات وممارسات العاملين غير الصحية تزداد وقتها، مع 

 .اتخاذ إجراءات صارمة بحق منشآت غذائية تعد الوجبات في مواقع غير مرخصة
ا  من المنشآت الغذائية لديها مواقع أخرى )حوش، قبو ..الخ( غير مرخصة تعد واتضح أن عدد

الوجبات فيها، ما يتطلب تطبيق إجراء صارم بحق هذه المنشآت وعدم اعتمادها كمتعهدة إعاشة 
 .خالل المواسم القادمة

  

http://www.alyaum.com/author/yary
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 : يسرنا تلقي مالحظاتكم على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحية

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 

عضو مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين 

 إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكوميةوالمشرف على 

 الدليل السيد: كمال أحمد خليفة

  إعداد اللجنة اإلعالمية:

 " عبدالعزيز الصاعدي –مجاهد نور  –عبدهللا السناني  –عمر نور  –تركي الياس " 
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