
 

 
1 

 

 هـ1437/  11/  3 سبتال



 

 
2 

 

 رئٌس مجلس أدالء المدٌنة 

 مرفقاً تابعاً لألدالء 56ٌطلق األعمال المٌدانٌة لـ 
 

 سم وا 2216أغسطس  25هـ الموافق  3314ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 

أطلق رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بن 

مكتب خدمة  13مرفقاً تابعاً للمؤسسة هً : 56جعفر بالً, األعمال المٌدانٌة لـ 

ز إدارة, باإلضافة إلى ثمان لجان وثالثة مراك 12مكتب مساند, و  16مٌدانً, و 

  .استقبال

  .جاء ذلك خالل لقاء مجلس اإلدارة مع رؤساء مكاتب وإدارات ومراكز المؤسسة

وأوضح عضو مجلس المشرف على العالقات العامة واإلعالم الدلٌل كمال بن أحمد 

خلٌفة, أنه قبل وصول طالئع الحجاج أمس للمدٌنة المنورة, كانت جمٌع مرافق 

  .هامها وفق خطة تشغٌلٌة دقٌقةالمؤسسة فً جاهزٌة كاملة وباشرت م

وعن مستجدات خطة هذا العام قال : إن من أبرز مستجدات خطة هذا العام اعتماد 

منهجٌة علمٌة جدٌدة إلعداد الخطط اإلستراتٌجٌة, كما تم إعادة هندسة إجراءات 

العمل بمركز استقبال مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة, 

إعادة هندسة إجراءات العمل بمركزي استقبال الهجرة والبر ودمج عملٌات وكذلك 

مكتب التفوٌج مع عملٌات المراكز, باإلضافة إلى تطوٌر األنظمة التطبٌقٌة وإعادة 

هندسة إجراءات العمل الخاصة بحزم الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن, وذلك 

نً لحجاج الخارج واستكمال لتنسجم هذه اإلجراءات مع مستجدات المسار اإللكترو

  .التكامل التقنً مع وزارة الحج والعمرة بهذا الشأن

وأضاف أنه فصل مكتب خدمة حجاج أفرٌقٌا غٌر العربٌة إلى مكتبٌن لتفتٌت الذروة 

وتجوٌد الخدمات المقدمة للحجاج الكرام واستحداث مكتب الدعم والمساندة لمكاتب 

وتوجٌه الحافالت لتالفً أي قصور فً الخدمات الخدمة المٌدانٌة لعملٌات التودٌع 

  .المقدمة للحجاج الكرام

وشهد صباح أمس وصول أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار 

مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم من عدة دول منها: تركٌا والهند وجنوب 

 ة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة إفرٌقٌا ومالٌزٌا, حٌث استقبلتهم مراكز ومكاتب المؤسس
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المنورة ٌتقدمهم نائب رئٌس مجلس اإلدارة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً, 

 وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة بورود وتمور المدٌنة

وأبدى الحجاج, عن سعادتهم الغامرة بوصولهم للدٌار المقدسة, كما عبر رؤساء 

وتقدٌرهم لحكومة خادم الحرمٌن  مكاتب شؤون الحج من هذه الدول عن شكرهم

, على ما تقدمه من -حفظه هللا  -الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

أعمال جلٌلة لخدمة وفود ضٌوف الرحمن وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه 

وسلم, مقدمٌن شكرهم للمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة على حسن 

  .تطور الخدمات التً تقدمها المؤسسة عاماً بعد عاماالستقبال, منوهٌن ب

من جهته أفاد الدلٌل عصام دمٌاطً, أن استقبال األدالء للحجاج الكرام هو تعبٌر 

عن سعادتنا نحن أبناء المملكة العربٌة السعودٌة بضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا 

مرافقها من مراكز الحرام, مؤكداً أن المؤسسة األهلٌة لألدالء أكملت تجهٌز جمٌع 

ومكتب ووحدات الستقبال الحاج العزٌز, وسخرت طاقاتها لخدمة الحجاج الكرام 

بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة 

المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة, ومتابعة معالً وزٌر الحج والعمرة 

  .الدكتور محمد صالح بنتن
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 موقعاً لخدمة ضٌوف الرحمن 33أدالء المدٌنة المنورة تخصص 

 

 
 سم وا 2216أغسطس  26هـ الموافق  1433ذو القعدة  23المدٌنة المنورة 

الرحمن موقعاً مجهزة لخدمة ضٌوف  32خصصت المؤسسة األهلٌة لإلدالء بالمدٌنة المنورة, 

  .مرفقاً تابع للمؤسسة 56موظف ٌعملون فً  2622زوار المسجد النبوي الشرٌف من خالل 

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لإلدالء المشرف على قطاع الشؤون الهندسٌة 

سٌارات وأكثر  124والتشغٌل والصٌانة الدلٌل مهندس ٌاسر بن غالب دبور, أن التجهٌزات شملت 

 02جهاز ال سلكً و  222شرٌحة إنترنت واتصال, باإلضافة لـ  222قطة إنترنت و ن 152من 

محطة ثابتة, مبٌناً أن أعمال الصٌانة والتجهٌز لمواقع الخدمة بدأ من شهر رجب الماضً وتم تسلٌم 

  .المواقع لقطاعات الخدمة فً شهر شوال

فٌر بٌئة عمل جاذبة لمواقع أعمال وأفاد أن قطاع الشؤون الهندسٌة والتشغٌل والصٌانة ٌسعى لتو

المؤسسة مما ٌسهم فً إنجاح أعمال موسم الحج لهذا العام واالرتقاء بأداء العاملٌن, وهو ما ٌنعكس 

إٌجابا على الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم, مشٌرا 

عمل, حٌث تقوم وحدة الشؤون الهندسٌة إلى أن القطاع ٌؤدي مهامه من خالل ثالثة برامج 

والتشغٌل والصٌانة بتنظٌم عمل القطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات المختلفة وتوثٌق األعمال 

  .خالل موسم الحج

فٌما ٌقوم برنامج عمل إدارة التجهٌزات والمستودعات بأعمال تجهٌز قطاعات ومراكز ووحدات 

ٌة والتجهٌزات ووسائل االتصال المختلفة واإلشراف على ومكاتب المؤسسة بالمقومات الماد

توزٌعها واستالم وتسلٌم العهد وإعداد االحتٌاجات الالزمة من األدوات, أما برنامج عمل إدارة 

التشغٌل والصٌانة فهو المسؤول عن الصٌانة والنظافة الدورٌة لجمٌع المكاتب والمراكز والقطاعات 

  .جاهزٌتها فنٌاالتابعة للمؤسسة والتأكد من 
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 بدء إجراءات سفر حجاج العاصمة تونس للبقاع المقدسة

 

 

 سم وا 2216أغسطس  5هـ الموافق  1433ذو القعدة  2تونس 

  .بدأت فً العاصمة التونسٌة الٌوم عملٌة إتمام إجراءات سفر حجاج العاصمة تونس للبقاع المقدسة

ٌب الصٌد لدى حضوره المناسبة بعمق وأشاد رئٌس حكومة تصرٌف األعمال التونسً الحب

العالقات بٌن المملكة العربٌة السعودٌة وتونس والتعاون المستمر بٌن البلدٌن على جمٌع الصعد 

  .ومن بٌنها تنظٌم موسم الحج بالنسبة للحجاج التونسٌٌن

لشرٌفٌن وعبر فً تصرٌح لوكالة األنباء السعودٌة عن شكره لحكومة المملكة بقٌادة خادم الحرمٌن ا

على الخدمات الجلٌة التً تقدمها المملكة  -حفظه هللا  -الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

  .لضٌوف الرحمن التً ما فتئت تتحسن وتتقدم سنة بعد سنة

ووجه رئٌس حكومة تصرٌف األعمال التونسٌة شكًرا خاًصا لسفارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بتونس 

  .ن الخدمات لحجاج بٌت هللا الحرام من التونسٌٌنعلى التعاون المستمر وحس

حضر المناسبة , وزٌر الشؤون الدٌنٌة التونسً محمد خلٌل ووزٌر الصحة التونسً سعٌد العاٌدي 

ووزٌر النقل التونسً أنٌس غدٌرة والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لدى الجمهورٌة 

  .ٌلًالتونسٌة المستشار عصام بن صالح الجط

مما ٌذكر أن ترتٌبات إتمام إجراءات السفر للبقاع المقدسة بالنسبة للحجٌج التونسٌٌن البالغ عددهم 

  .من هذا الشهر 22حاج قد بدأت هذا األسبوع على ان تنطلق أول رحلة للبقاع المقدسة ٌوم  0322
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 رئٌس مجلس أدالء المدٌنة  

 مرفقاً تابعاً لألدالء 56ٌطلق األعمال المٌدانٌة لـ 
 

 سوا م 0242 أغسطس 20 الموافق هـ 7341 القعدة ذو 20 المنورة المدٌنة

 بن حاتم الدلٌل المنورة بالمدٌنة لألدالء األهلٌة المؤسسة إدارة مجلس رئٌس أطلق

 خدمة مكتب 43: هً للمؤسسة تابعاً  مرفقاً  02 لـ المٌدانٌة األعمال, بالً جعفر

 زمراك وثالثة لجان ثمان إلى باإلضافة إدارة, 40 و, مساند مكتب 42 و, مٌدانً

  .استقبال

  .المؤسسة ومراكز وإدارات مكاتب رؤساء مع اإلدارة مجلس لقاء خالل ذلك جاء

 أحمد بن كمال الدلٌل واإلعالم العامة العالقات على المشرف مجلس عضو وأوضح

 مرافق جمٌع كانت, المنورة للمدٌنة أمس الحجاج طالئع وصول قبل أنه, خلٌفة

  .دقٌقة تشغٌلٌة خطة وفق هامهام وباشرت كاملة جاهزٌة فً المؤسسة

 اعتماد العام هذا خطة مستجدات أبرز من إن:  قال العام هذا خطة مستجدات وعن

 العمل إجراءات هندسة إعادة تم كما اإلستراتٌجٌة, الخطط إلعداد جدٌدة علمٌة منهجٌة

 وكذلك, المنورة بالمدٌنة الدولً عبدالعزٌز بن محمد األمٌر مطار استقبال بمركز

 مكتب عملٌات ودمج والبر الهجرة استقبال بمركزي العمل إجراءات هندسة إعادة

 هندسة وإعادة التطبٌقٌة األنظمة تطوٌر إلى باإلضافة المراكز, عملٌات مع التفوٌج

 هذه لتنسجم وذلك, الرحمن لضٌوف المقدمة الخدمات بحزم الخاصة العمل إجراءات

 التقنً التكامل واستكمال الخارج لحجاج نًاإللكترو المسار مستجدات مع اإلجراءات

  .الشأن بهذا والعمرة الحج وزارة مع

 الذروة لتفتٌت مكتبٌن إلى العربٌة غٌر أفرٌقٌا حجاج خدمة مكتب فصل أنه وأضاف

 لمكاتب والمساندة الدعم مكتب واستحداث الكرام للحجاج المقدمة الخدمات وتجوٌد

 الخدمات فً قصور أي لتالفً الحافالت وتوجٌه التودٌع لعملٌات المٌدانٌة الخدمة

  .الكرام للحجاج المقدمة

 زوار الحرام هللا بٌت حجاج الرحمن ضٌوف طالئع أولى وصول أمس صباح وشهد

 وجنوب والهند تركٌا: منها دول عدة من والسالم الصالة أفضل علٌه نبٌه مسجد

 بالمدٌنة لألدالء األهلٌة ةالمؤسس ومكاتب مراكز استقبلتهم حٌث ومالٌزٌا, إفرٌقٌا
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المنورة ٌتقدمهم نائب رئٌس مجلس اإلدارة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً, 

 وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة بورود وتمور المدٌنة

وأبدى الحجاج, عن سعادتهم الغامرة بوصولهم للدٌار المقدسة, كما عبر رؤساء 

وتقدٌرهم لحكومة خادم الحرمٌن  مكاتب شؤون الحج من هذه الدول عن شكرهم

, على ما تقدمه من -حفظه هللا  -الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

أعمال جلٌلة لخدمة وفود ضٌوف الرحمن وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه 

وسلم, مقدمٌن شكرهم للمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة على حسن 

  .تطور الخدمات التً تقدمها المؤسسة عاماً بعد عاماالستقبال, منوهٌن ب

من جهته أفاد الدلٌل عصام دمٌاطً, أن استقبال األدالء للحجاج الكرام هو تعبٌر 

عن سعادتنا نحن أبناء المملكة العربٌة السعودٌة بضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا 

مرافقها من مراكز الحرام, مؤكداً أن المؤسسة األهلٌة لألدالء أكملت تجهٌز جمٌع 

ومكتب ووحدات الستقبال الحاج العزٌز, وسخرت طاقاتها لخدمة الحجاج الكرام 

بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة 

المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة, ومتابعة معالً وزٌر الحج والعمرة 

  .الدكتور محمد صالح بنتن
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 موقعاً لخدمة ضٌوف الرحمن 33المدٌنة المنورة تخصص أدالء 

 

 
 سم وا 2216أغسطس  26هـ الموافق  1433ذو القعدة  23المدٌنة المنورة 

الرحمن موقعاً مجهزة لخدمة ضٌوف  32خصصت المؤسسة األهلٌة لإلدالء بالمدٌنة المنورة, 

  .مرفقاً تابع للمؤسسة 56موظف ٌعملون فً  2622زوار المسجد النبوي الشرٌف من خالل 

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لإلدالء المشرف على قطاع الشؤون الهندسٌة 

سٌارات وأكثر  124والتشغٌل والصٌانة الدلٌل مهندس ٌاسر بن غالب دبور, أن التجهٌزات شملت 

 02جهاز ال سلكً و  222شرٌحة إنترنت واتصال, باإلضافة لـ  222قطة إنترنت و ن 152من 

محطة ثابتة, مبٌناً أن أعمال الصٌانة والتجهٌز لمواقع الخدمة بدأ من شهر رجب الماضً وتم تسلٌم 

  .المواقع لقطاعات الخدمة فً شهر شوال

فٌر بٌئة عمل جاذبة لمواقع أعمال وأفاد أن قطاع الشؤون الهندسٌة والتشغٌل والصٌانة ٌسعى لتو

المؤسسة مما ٌسهم فً إنجاح أعمال موسم الحج لهذا العام واالرتقاء بأداء العاملٌن, وهو ما ٌنعكس 

إٌجابا على الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم, مشٌرا 

عمل, حٌث تقوم وحدة الشؤون الهندسٌة إلى أن القطاع ٌؤدي مهامه من خالل ثالثة برامج 

والتشغٌل والصٌانة بتنظٌم عمل القطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات المختلفة وتوثٌق األعمال 

  .خالل موسم الحج

فٌما ٌقوم برنامج عمل إدارة التجهٌزات والمستودعات بأعمال تجهٌز قطاعات ومراكز ووحدات 

ٌة والتجهٌزات ووسائل االتصال المختلفة واإلشراف على ومكاتب المؤسسة بالمقومات الماد

توزٌعها واستالم وتسلٌم العهد وإعداد االحتٌاجات الالزمة من األدوات, أما برنامج عمل إدارة 

التشغٌل والصٌانة فهو المسؤول عن الصٌانة والنظافة الدورٌة لجمٌع المكاتب والمراكز والقطاعات 

  .جاهزٌتها فنٌاالتابعة للمؤسسة والتأكد من 
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 إعادة هندسة إجراءات العمل الخاصة بحزم الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن

 مرفقا 56تطلق األعمال المٌدانٌة لـ « لمدٌنة المنورةأدالء ا»

 
 «واس»وصىل أولى رحالت الحج قادمة من الهند. 

 " من المدينة المنىرةاالقتصادية"

أطلق الدلٌل حاتم بالً رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة, األعمال المٌدانٌة لـ 
إدارة, إضافة إلى  12مكتبا مساندا, و  16مكتب خدمة مٌدانٌا, و 13مرفقا تابعا للمؤسسة, تشمل  56

دارة مع رؤساء مكاتب وإدارات ثمانً لجان وثالثة مراكز استقبال, جاء ذلك خالل لقاء رئٌس مجلس اإل
 .ومراكز المؤسسة

وأوضح الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة عضو المجلس المشرف على العالقات العامة واإلعالم, أنه قبل 
وصول طالئع الحجاج أمس األول, للمدٌنة المنورة, كانت جمٌع مرافق المؤسسة فً جاهزٌة كاملة 

 .وباشرت مهامها وفق خطة تشغٌلٌة دقٌقة
عن مستجدات خطة هذا العام, قال إن من أبرز مستجدات خطة هذا العام اعتماد منهجٌة علمٌة جدٌدة و

إلعداد الخطط االستراتٌجٌة, كما تمت إعادة هندسة إجراءات العمل بمركز استقبال مطار األمٌر محمد بن 
ي استقبال الهجرة والبر عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة, وكذلك إعادة هندسة إجراءات العمل بمركز

ودمج عملٌات مكتب التفوٌج مع عملٌات المراكز, إضافة إلى تطوٌر األنظمة التطبٌقٌة وإعادة هندسة 
إجراءات العمل الخاصة بحزم الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن, وذلك لتنسجم هذه اإلجراءات مع 

 .لتقنً مع وزارة الحج والعمرة بهذا الشأنمستجدات المسار اإللكترونً لحجاج الخارج واستكمال التكامل ا
وذكر أنه فصل مكتب خدمة حجاج إفرٌقٌا غٌر العربٌة إلى مكتبٌن لتفتٌت الذروة وتجوٌد الخدمات المقدمة 
للحجاج الكرام واستحداث مكتب الدعم والمساندة لمكاتب الخدمة المٌدانٌة لعملٌات التودٌع وتوجٌه 

 .خدمات المقدمة للحجاج الكرامالحافالت لتالفً أي قصور فً ال
وشهد صباح أمس األول, وصول أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه 
علٌه أفضل الصالة والسالم من عدة دول منها تركٌا والهند وجنوب إفرٌقٌا ومالٌزٌا, حٌث استقبلتهم 

ورة ٌتقدمهم الدلٌل عصام دمٌاطً نائب رئٌس مجلس مراكز ومكاتب المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المن
 .اإلدارة, وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة بورود وتمور المدٌنة

وأبدى الحجاج, عن سعادتهم الغامرة بوصولهم للدٌار المقدسة, كما عبر رؤساء مكاتب شؤون الحج من 
سلمان بن عبدالعزٌز, على ما هذه الدول عن شكرهم وتقدٌرهم لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك 

تقدمه من أعمال جلٌلة لخدمة وفود ضٌوف الرحمن وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه وسلم, مقدمٌن 
شكرهم للمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة على حسن االستقبال, منوهٌن بتطور الخدمات التً 

 .تقدمها المؤسسة عاما بعد عام

 

 

 



 

 
12 

 

 مرفقا   65تطلق األعمال الميدانية لـ « أدالء المدينة»

 

أطلق رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بن جعفر 

مكتباً  16مكتب خدمة مٌدانٌاً، و 17مرفقاً تابعاً للمؤسسة هً:  56بالً، األعمال المٌدانٌة لـ 

إدارة، باإلضافة إلى ثمانً لجان، وثالثة مراكز استقبال. وأوضح عضو مجلس  13مسانداً، و

اإلدارة المشرف على العالقات العامة واإلعالم كمال خلٌفة، خالل لقاء مجلس اإلدارة مع 

هذا العام اعتماد  رؤساء مكاتب وإدارات ومراكز المؤسسة، أن من أبرز مستجدات خطة

منهجٌة علمٌة جدٌدة إلعداد الخطط االستراتٌجٌة، كما تم إعادة هندسة إجراءات العمل فً 

مركز استقبال مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة، وكذلك إعادة هندسة 

مع عملٌات  إجراءات العمل فً مركَزي استقبال الهجرة والبر، ودمج عملٌات مكتب التفوٌج

المراكز، باإلضافة إلى تطوٌر األنظمة التطبٌقٌة، وإعادة هندسة إجراءات العمل الخاصة بحزم 

 .الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن
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 جمرفق بأدالء المدينة تباشر اعمالها الميدانية في خدمة الحجا 56

 

تانٙ األعًال انًٛذاَٛح أطهق سئٛس يجهس ئداسج انًإسسح األْهٛح نألدالء انذنٛم داذى تٍ جعفش 

( ئداسج 71( يكرة يساَذ ٔ)75( يكرة خذيح يٛذاَٙ ٔ)71( يشفق ذاتع نهًإسسح ْٔٙ )65نـ)

( يشاكض اسرقثال جاء رنك خالل نقاء يجهس االداسج يع سؤساء يكاذة 3( نجاٌ ٔ )8تاإلضافح انٗ )

ايح ٔاالعالو انذنٛم ٔاداساخ ٔيشاكض انًإسسح، أٔضخ رنك عضٕ يجهس انًششف عهٗ انعالقاخ انع

كًال تٍ أدًذ خهٛفح ٔانز٘ أضاف أَّ قثم ٔصٕل طالئع انذجاج صثاح انخًٛس نهًذُٚح كاَد جًٛع 

 . يشافق انًإسسح فٙ جاْضٚح كايهح ٔتاششخ يٓايٓا ٔفق خطح ذشغٛهٛح دقٛقح

ٔعٍ يسرجذاخ خطح ْزا انعاو قال خهٛفح يٍ أتشص يسرجذاخ خطح ْزا انعاو اعرًاد يُٓجٛح عهًٛح 

جذٚذج إلعذاد انخطظ االسرشاذٛجٛح ، كًا ذى ئعادج ُْذسح اجشاءاخ انعًم تًشكض اسرقثال يطاس 

شج األيٛش يذًذ تٍ عثذ انعضٚض انذٔنٙ ٔكزنك ئعادج ُْذسح اجشاءاخ انعًم تًشكض٘ اسرقثال انٓج

ٔانثش ٔديج عًهٛاخ يكرة انرفٕٚج يع عًهٛاخ انًشاكض تاإلضافح نرطٕٚش االَظًح انرطثٛقٛح ٔئعادج 

ُْذسح اجشاءاخ انعًم انخاصح تذضو انخذياخ انًقذيح نضٕٛف انشدًٍ ٔرنك نرُسجى ْزِ 

االجشاءاخ يع يسرجذاخ انًساس االنكرشَٔٙ نذجاج انخاسج ٔاسركًال انركايم انرقُٙ يع ٔصاسج 

نذج ٔانعًشج تٓزا انشأٌ، كًا ذى فصم يكرة خذيح دجاج أفشٚقٛا غٛش انعشتٛح ئنٗ يكرثٍٛ نرفرٛد ا

انزسٔج ٔذجٕٚذ انخذياخ انًقذيح نهذجاج انكشاو ٔاسرذذاز يكرة انذعى ٔانًساَذج نًكاذة انخذيح 

 . اج انكشاوانًٛذاَٛح نعًهٛاخ انرٕدٚع ٔذٕجّٛ انذافالخ نرالفٙ أ٘ قصٕس فٙ انخذياخ انًقذيح نهذج

ٔكاٌ صثاح انخًٛس قذ شٓذ ٔصٕل أٔنٗ طالئع ضٕٛف انشدًٍ دجاج تٛد هللا انذشاو صٔاس 

يسجذ َثّٛ عهّٛ أفضم انصالج ٔانسالو يٍ عذج دٔل يُٓا ) ذشكٛا ٔانُٓذ ٔجُٕب افشٚقٛا ٔيانٛضٚا ( 

إلداسج انذنٛم دٛس اسرقثهرٓى يشاكض ٔيكاذة انًإسسح األْهٛح نألدالء ٚرقذيٓى َائة سئٛس يجهس ا

عصاو تٍ عثذانعضٚض ديٛاطٙ ٔعذد يٍ أعضاء يجهس اإلداسج تٕسٔد ٔذًٕس انًذُٚح ٔقذ أتذٖ 

انذجاج عٍ سعادذٓى انغايشج تٕصٕنٓى نهذٚاس انًقذسح كًا عثش سؤساء يكاذة شإٌٔ انذج يٍ ْزِ 

قذيّ يٍ أعًال عهٗ يا ذ  -دفظّ هللا –انذٔل عٍ شكشْى ٔذقذٚشْى نذكٕيح خادو انذشيٍٛ انششٚفٍٛ 

جهٛهح نخذيح ٔفٕد ضٕٛف انشدًٍ ٔصٔاس يسجذ سسٕنّ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى كًا شكشٔا األدالء 

عهٗ دسٍ االسرقثال يٍُْٕٛ ترطٕس انخذياخ انرٙ ذقذيٓا انًإسسح األْهٛح نألدالء عاياً تعذ عاو يٍ 

ٛش عٍ سعادذُا َذٍ أتُاء جٓرّ قال انذنٛم عصاو ديٛاطٙ أٌ اسرقثال األدالء نهذجاج انكشاو ْٕ ذعث

انًًهكح انعشتٛح انسعٕدٚح تضٕٛف انشدًٍ دجاج تٛد هللا انذشاو يإكذاً أٌ انًإسسح األْهٛح نألدالء 

أكًهد ذجٓٛض جًٛع يشافقٓا يٍ يشاكض ٔيكرة ٔٔدذاخ السرقثال انذاج انعضٚض ٔسخشخ طاقاذٓا 

ٛصم تٍ سهًاٌ تٍ عثذانعضٚض أيٛش نخذيح انذجاج انكشاو ترٕجّٛ يٍ صادة انسًٕ انًهكٙ األيٛش ف

يُطقح انًذُٚح انًُٕسج سئٛس نجُح انذج تانًذُٚح ٔيراتعح يعانٙ ٔصٚش انذج ٔانعًشج انذكرٕس يذًذ 

 .  صانخ تُرٍ
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 مراكز لخدمة الحجاج على الطرقات 9مستشفى و 13

صالح بن سعد المؤنس, خطة الحج العالجٌة اعتمد مدٌر الشؤون الصحٌة بالطائف 
واإلسعافٌة والتوعوٌة لحج هذا العام والتً تهدف لتقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف 

 .الرحمن فً طرٌقهم إلى مكة وحتى عودتهم بعد أداء مناسك الحج

وتضمنت الخطة الشاملة محاور عدة اشتملت على تشغٌل تسعة مراكز صحٌة على 
عمة للمستشفٌات فً كل من العطٌف, رضوان, المطار, مدار الساعة لتكون دا

السٌل, مٌقات السٌل, مٌقات وادي محرم, السر, عشٌرة على مدار الساعة اعتبارا 
من الشهر نفسه, فٌما سٌتم  15وحتى نهاٌة دوام  1/12/1433من ٌوم الجمعة 

 22/11/1433تشغٌل مركز الطوارئ الموسمً فً البهٌتة اعتبارا من ٌوم الثالثاء 
مستشفى  13, كما تضمنت الخطة رفع جاهزٌة 13/12/1433وحتى نهاٌة ٌوم 

واقعة على طرقات ضٌوف الرحمن, مع تجهٌز فرق طبٌة متحركة فً جمٌع 
المستشفٌات الحكومٌة واألهلٌة والمراكز المناوبة على مدار الساعة تحسبا ألي 

خالل قٌام إدارة  طارئ وزٌادة فرق الطوارئ المٌدانٌة فً أوقات الذروة من
 .الطوارئ الصحٌة بدورها فً هذا اإلطار بالتنسٌق مع الجهات األخرى ذات العالقة

وأوضح المتحدث اإلعالمً بمدٌرٌة الشؤون الصحٌة بمنطقة الطائف عبدالهادي 
الربٌعً, أن الخطة تضمنت تجهٌز كمٌات من الدم ومشتقاته فً جمٌع بنوك الدم مع 

إحصاء ٌومً والتركٌز على توعٌة ضٌوف الرحمن فً تزوٌد إدارة الطوارئ ب
المراكز الصحٌة الواقعة على الطرقات وبالذات فً المواقٌت, مشٌرا إلى أن الخطة 
عملت على توفٌر كافة األدوٌة والحاجات المختلفة والتجهٌزات اإلضافٌة فً المواقع 

ن الصحٌة من أجل التً تحتاجها, وفقا ألدوار جمٌع اإلدارات والمسؤولٌن فً الشؤو
تضافر الجهود وتكاملها لخدمة ضٌوف الرحمن. ولفت إلى أن مدٌرٌة الشؤون 
الصحٌة بالطائف شددت على أهمٌة تنفٌذ الخطة بالشكل المطلوب كونها تغطً 

كم على طرٌق الرٌاض وطرٌق 202كم شرقا و422مساحات واسعة تصل إلى 
طائف الباحة فً حدود كم وطرٌق الجنوب ال142الجنوب السٌاحً فً حدود 
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