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 ألف حاج قدموا للمدينة المنورة بعد أدائهم فريضة الحج 141

 

 سم وا 2216سبتمبر  22هـ الموافق  1431ذو الحجة  11المدٌنة المنورة 
بلػ إجمالً عدد حجاج بٌت هللا الحرام الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة بعد أن مّن هللا علٌهم 

حاجاً المدٌنة المنورة  32234حاجاً, فٌما ؼادر  142642بأداء شعائر فرٌضة الحج هذا العام, 
ارٌر متوجهٌن إلى بلدانهم, طبقاً للتقرٌر اإلحصائً الٌومً الذي تصدره وحدة اإلحصاء والتق

 .بالمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة
حاجاً للمدٌنة المنورة أمس, فٌما  25212وسّجلت حركة القدوم الٌومً للمدٌنة المنورة, وصول 

حاجاً ؼادروا براً عبر  2433حاجاً إلى أوطانهم, من بٌنهم  12222ؼادر فً الٌوم ذاته 
حاجاً إلى بلدانهم عبر  12412جوٌة منتظمة الحافالت أو حجاجاً فرادى, فٌما أقلت رحالت 

 .مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة
حاجاً تم تنوٌمهم فً مستشفٌات المدٌنة المنورة خالل موسم ما بعد الحج, بعناٌة  24وٌحظى 

رحمن طبٌة وخدمات عالجٌة فً إطار ما توّفره الحكومة الرشٌدة من رعاٌة وعناٌة بضٌوؾ ال
زوار مدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم, وتهٌئة المراكز الصحٌة الموسمٌة والمستشفٌات 

 .بكافة االحتٌاجات الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة للحجاج والزائرٌن
عقداً إلسكان الحجاج  14462وأنهى قطاع اإلسكان بالمؤسسة األهلٌة لألدالء إجراءات توثٌق 

فندقاً وداراً سكنٌة, فً  522لمنورة منذ بدء موسم الحج هذا العام, وذلك فً والزائرٌن بالمدٌنة ا
حاجاً إلى أماكن سكنهم بالمدٌنة  111حٌن أرشد منسوبً مكتب خدمات إرشاد الحجاج التائهٌن 

  .المنورة خالل الموسم الثانً ـ ما بعد الحج ـ
دٌنة المنورة حالٌاً, ٌلٌها الحجاج حاجاً مصرٌاً بالم 16461وتشٌر أرقام اإلحصائٌة, إلى وجود 

حاج, فٌما جاء الحجاج الذٌن ٌحملون الجنسٌة البرٌطانٌة  11122من دولة بنجالدٌش بواقع 
حاجاً  1214حاجاً من السودان, إَضافة إلى  1112حاجاً, فً حٌن تبقى  1242ثالثاً بإجمالً 

أمس, باإلضافة إلى حجاج من من باكستان كأكثر الجنسٌات تواجداً بالمدٌنة المنورة لٌوم 
جنسٌات أخرى قدموا إلى المدٌنة المنورة للصالة فً المسجد النبوي الشرٌؾ, والتشرؾ بالسالم 
على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى صاحبٌه رضوان هللا علٌهما, وزٌارة المعالم الدٌنٌة 

 .والمواقع التارٌخٌة التً تزخر بها طٌبة الطٌبة
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نة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا أمير المدي

 هـ1437العام 

 

 سم وا2216سبتمبر  12هـ الموافق 1431ذوالحجة  11المدٌنة المنورة 

حب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس هنأ صا

 -حفظه هللا  -لجنة الحج بالمنطقة , خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

تً هـ , وفق الرؤٌة والمنهجٌة فً إدارة منظومة الحج ال1431بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 

  .مكنت ضٌوؾ الرحمن من أداء فرٌضتهم بكل ٌسر و طمأنٌنة

ودعا سموه المولى عز وجل أن ٌحفظ هذه البالد التً شرفها هللا بتقدٌم الخدمات لضٌوؾ الرحمن 

وحتى عهد خادم  –طٌب هللا ثراه  –منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود 

التً أثبتت قدرتها فً قٌادة هذه  -أٌده هللا  –بن عبدالعزٌز الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان 

المنظومة لخدمة الحرمٌن الشرٌفٌن ورعاٌة ضٌوؾ الرحمن على أكمل وجه , معرباً عن اعتزازه 

بالجهود التً تقدمها كافة الجهات الحكومٌة واألهلٌة لخدمة الوفود اإلسالمٌة منذ لحظة توافدهم إلى 

 .موعد مؽادرتهم إلى بلدانهم سالمٌن ؼانمٌن األراضً المقدسة وحتى

وأضاؾ سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة عقب جولة سموه التفقدٌة الٌوم لمحطة استقبال حجاج 

الجو والبحر بطرٌق الهجرة ومقر لجنة الحج ضمن أعمال موسم ما بعد الحج بالمدٌنة المنورة , أن 

متوافقاً مع منظومة العمل المٌدانٌة بمتابعة وتوجٌه ما تحقق من نجاحات قٌاسٌة لموسم الحج جاء 

مباشر من صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌؾ بن عبدالعزٌز نائب رئٌس مجلس الوزراء 

لضمان أمن واستقرار ضٌوؾ الرحمن , مثمنا  -حفظه هللا  -وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا 

ج التً أشرؾ على تنفٌذها صاحب السمو الملكً األمٌر خالد سموه النجاحات التنظٌمٌة إلعمال الح

الفٌصل بن عبدالعزٌز مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج 

المركزٌة التً أسهمت بشكل فعال فً تحقٌق األهداؾ المرجوة فً ظل التحدٌات التً شهدها موسم 
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ً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز قد استهل زٌاراته التفقدٌة وكان صاحب السمو الملك .الحج

لمركز استقبال حجاج الجو والبحر بطرٌق الهجرة , استمع خاللها إلى شرح من وكٌل وزارة الحج 

لشئون الزٌارة محمد البٌجاوي عن سٌر الخطة التشؽٌلٌة ألعمال موسم ما بعد الحج والخدمات التً 

ال الذي ٌصل عبره الحجاج القادمٌن براً من مكة المكرمة ومطار الملك ٌقدمها مركز االستقب

عبدالعزٌز الدولً ومٌناء جدة اإلسالمً على متن حافالت النقابة العامة للسٌارات , وٌعد المركز 

من أكثر منافذ المدٌنة المنورة نشاطاً فً حركة الحجاج القادمٌن والمؽادرٌن , وٌتكون المركز من 

قبال ٌتوفر بها مكاتب لوزارة الحج والعمرة والمؤسسة األهلٌة لألدالء المعنٌة باستقبال صالة لالست

الحجاج وإنهاء إجراءات تفوٌجهم للمساكن ومكاتب للنقابة العامة للسٌارات , باإلضافة إلى مواقؾ 

حافلة , ومكتب  3222-2222لتخزٌن الحافالت التً ٌصل عددها فً آن واحد لما ٌتراوح بٌن 

شاد الحافالت المسئول عن إٌصال الحجاج إلى سكنهم عطفاً على بعض اإلدارات الحكومٌة مثل إر

  .الشئون الصحٌة متمثلة فً مركز صحً وكذلك مركز فحص سائقً الحافالت

وٌحتوي المركز على مسارات مخصصة الستقبال حافالت نقل الحجاج وإنهاء إجراءاتهم , كما 

ٌتوفر بالمركز متطلبات تقدٌم الخدمات من شبكة اتصاالت باالنترنت ومركز تسجٌل جوازات سفر 

الحجاج واألرشٌؾ المؤقت لحفظها وتجهٌزها للنقل لمكاتب الخدمة المٌدانٌة فور توجه الحجاج من 

هـ 1431كز االستقبال لمساكنهم فً المدٌنة المنورة , كما ٌستقبل المركز خالل موسم الحج لعام مر

/ حاج على مدار الموسمٌن ) قبل الحج وبعد الحج ( ٌتم خدمتهم بمتوسط  152ر222حوالً / 

 ( دقٌقه24( دقائق للحافلة الواحدة المكتملة اإلجراءات وبمتوسط زمنً مقداره )5زمنً مقداره )

 15ذوالقعدة من كل عام حتى  1للحافلة ؼٌر مكتملة اإلجراءات , وٌبدأ العمل بالمركز اعتباراً من 

  .محرم

كما قام سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة بجولة تفقدٌة لمقر لجنة الحج , استمع خاللها لشرح من 

لجنة المتابعة والتنسٌق مدٌر عام الحج والعمرة والزٌارة بإمارة المنطقة سامً عٌساوي عن خدمات 

, إضافة إلً مؤشرات األداء ومجمل اإلحصائٌات والخدمات المقدمة لضٌوؾ الرحمن زوار مسجد 

المصطفى صلى هللا علٌه وسلم خالل أعمال الموسم الثانً , حٌث تشرع وحدة العملٌات المتابعة 

الل ؼرفة العملٌات المرتبطة المٌدانٌة بإمارة المنطقة فً متابعة جمٌع أعمال الحج مٌدانٌاً من خ

إلكترونٌاً بكامٌرات المراقبة فً محطات استقبال الحجاج فً منافذ المدٌنة المنورة المتمثلة فً 

محطة استقبال حجاج البر ومحطة استقبال حجاج البحر والجو ) الهجرة ( , باإلضافة إلى محطة 

الخاصة بالحجاج لإلشراؾ ومتابعة المٌقات وذلك من خالل التواصل المرئً بالمواقع والمنافذ 

منظومة العملٌة التشؽٌلٌة لموسم ما بعد الحج التً تستقبل فٌه المدٌنة المنورة أكثر من نصؾ ملٌون 

  .حاج
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واستمع سموه خالل الجولة التفقدٌة إلى شرح مفصل عن دور الفرق المٌدانٌة المعنٌة بمتابعة حركة 

المنورة التً تقوم على مدار الساعة برصد جمٌع المالحظات  الحجاج فً المنطقة المركزٌة بالمدٌنة

المرتبطة بأعمال الحج فً المنطقة ومتابعة حركة تفوٌج الحجاج إلى الوحدات السكنٌة إلى جانب 

متابعة حركة المؽادرة عبر المنفذ الجوي بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة 

ة اإللكترونٌة لرصد المالحظات من خالل التطبٌقات االلكترونٌة عبر , كما شاهد سموه اآللٌ

األجهزة اللوحٌة للفرق المٌدانٌة التً تتضمن كامٌرات التصوٌر لرصد المخالفات وتوثٌقها 

إلكترونٌا والتواصل مع الجهات المعنٌة لتالفً المالحظات وفق المحددات والمعاٌٌر الزمنٌة 

  .بالجهات المرتبطة بأعمال موسم ما بعد الحج فً المنطقةبالتنسٌق مع ضباط االتصال 

وفً ختام الجولة وّجه صاحب السمو الملكً فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة 

المنورة بمضاعفة الجهود والعمل على تنفٌذ الخطط التشؽٌلٌة لموسم ما بعد الحج واالرتقاء 

هٌل كافة اإلجراءات لمؽادرتهم إلى بلدانهم سالمٌن بإذن هللا بالخدمات المقدمة لضٌوؾ الرحمن وتس

, معربا سموه عن شكره وتقدٌر لكافة المشاركٌن فً أعمال الحج على ما ٌبذلونه من عطاء 

  .وحرص لخدمة الحجاج والزوار
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ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المملكة بعد أداء مناسك الحج 

 المدينة المنورة وقضاء عدة أيام في

 

 

 سم وا 2216سبتمبر  22هـ الموافق  1431ذو الحجة  11الرٌاض 

عت األمانة العامة لبرنامج ضٌوؾ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود  ودَّ

للحج هذا  -حفظه هللا  -لدفعات األخٌرة من ضٌوؾ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحج والعمرة الٌوم, ا

العام, حٌث ؼادر الضٌوؾ مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة عائدٌن إلى 

أوطانهم بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل ٌسر وسهولة واطمئنان, وقد ودع الضٌوؾ فً مقر إقامتهم 

 .رة, وفً المطار مسؤولو البرنامجبالمدٌنة المنو

أن ٌجزي خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك  -سبحانه وتعالى -ورفع الضٌوؾ أكؾ الضراعة إلى هللا 

خٌر الجزاء بعد أن مّكنهم بعد هللا تعالى من أداء الركن  -وفقه هللا  -سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

ل هذه األعمال فً مٌزان حسناته, وأن ٌتقبل هللا الخامس من أركان اإلسالم, سائلٌن هللا أن ٌجع

 .منهم حجهم وصالح أعمالهم

أن ٌحفظ حكومة المملكة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن, وأن  -عز وجل -ودعا الضٌوؾ المولى 

ٌجزي قادة هذه البالد خٌر الجزاء على كل ما تم توفٌره من خدمات, وما تم تسخٌره من إمكانات 

هم مناسك الحج فً أجواء إٌمانٌة وراحة وأمن واطمئنان, منوهٌن بمنظومة أسهمت فً أدائ

الخدمات المتكاملة التً وفرتها الحكومة الرشٌدة التً كان لها أكبر األثر فً أدائهم مناسكهم بكل 

 .ٌسر وسهولة

وعبروا عن سرورهم بما شاهدوه ولمسوه منذ وصولهم ألداء حجهم من كرم وخدمات ومشارٌع 

بالحرمٌن الشرٌفٌن, مقدمٌن عظٌم شكرهم لوزارة الشؤون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد  عمالقة
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عاملٌن فً األمانة العامة لبرنامج وعلى رأسها معالً الشٌخ صالح بن عبدالعزٌز آل الشٌخ, وكل ال

 .ضٌوؾ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن, وجمٌع من أسهم فً ترتٌب برنامجهم

لبرنامج ضٌوؾ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن عبدهللا بن مدلج المدلج, على من جهـته أكد األمٌن العام 

واصل تحقٌق  -بفضل هللا جل وعال, ثم بفضل الدعم السخً من الحكومة الرشٌدة  -أن البرنامج 

هـ, معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الذي ٌحققه البرنامج فً 1411نجاحاته منذ انطالقه فً عام 

 .بشهادة الجمٌع سواء فً التنظٌم, أو الخطة المعدة, ونوعٌة الضٌوؾ المختارٌنكل عام وهلل الحمد 

وأشار إلى أنه جرى توفٌر كل الخدمات للضٌوؾ منذ وصولهم إلى مكة المكرمة, وطٌلة مدة 

إقامتهم فً العاصمة المقدسة, والمشاعر, وفً المدٌنة المنورة حتى مؽادرتهم أراضً المملكة 

ائدٌن إلى دولهم, مشٌراً إلى أن الضٌوؾ أدوا مناسك الحج والعمرة وسط العربٌة السعودٌة ع

منظومة متكاملة من الخدمات, كما أمضوا عدة أٌام فً المدٌنة المنورة أدوا فٌها الصلوات فً 

 -, وصاحبٌه -صلى هللا علٌه وسلم  -المسجد النبوي الشرٌؾ, وتشرفوا بالسالم على رسول هللا 

  -.رضً هللا عنهما

وبٌن أنه تم تنظٌم برنامج توعوي وثقافً للضٌوؾ, وزٌارة عدد من معالم مكة المكرمة والمدٌنة 

المنورة مثل: مصنع كسوة الكعبة, ومعرض عمارة الحرمٌن الشرٌفٌن, ومجمع الملك فهد لطباعة 

 المصحؾ الشرٌؾ, ومسجد قباء, إضافة إلى عقد أول لقاء لمدٌري الجامعات اإلسالمٌة المشاركٌن

فً البرنامج, إضافة إلى زٌارة معالً وزٌر الشؤون اإلسالمٌة الشٌخ صالح بن عبدالعزٌز آل 

الشٌخ للضٌوؾ فً مكة المكرمة, وفً مشعر منى, للوقوؾ بنفسه على الخدمات المقدمة للضٌوؾ, 

 .كما عقد مؤتمرٌن صحفٌٌن فً نهاٌة الزٌارتٌن
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 رنامج )مليون سالم للحجاج الكرام(إدارة الساحات بالمسجد الحرام تطلق ب

 
 سم وا 2216سبتمبر  22ه الموافق  1431ذو الحجة  11مكة المكرمة فً 

ن سالم للحجاج الكرام" الذي ٌهدؾ إلى جمع أطلقت إدارة الساحات بالمسجد الحرام برنامج " ملٌو
 (4ملٌون توقٌع من حجاج وزائري المسجد الحرام ضمن حملة )خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 

. 
وبٌن مدٌر اإلدارة طارق بن صالح المالكً أن إطالق البرنامج ٌأتً ضمن األعمال الٌومٌة التً 

دخول وخروج الزائرٌن عبر المراقبٌن والمشرفٌن  تقوم بها إدارة الساحات من خالل تنظٌم حركة
وٌهدؾ البرنامج إلى استقبال الحجاج والزائرٌن والترحٌب بهم وتسخٌر كافة الخدمات والسبل من 
أجل راحة ضٌوؾ بٌت هللا الحرام كما ٌتم تقدٌم لهم الهداٌا وذلك ضمن الجهود الكبٌرة التً تقوم 

 .مٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهمابها الدولة رعاها هللا فً خدمة الحر
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 23124أنف حاج إنى انًدٌنت ويغادرة  041وصىل 

 
 (حجاج لدى وصولهم إلى المدٌنة المنورة )واس

 الشرق ـ المنورة المدٌنة

بلػ إجمالً عدد حجاج بٌت هللا الحرام الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة بعد أن مّن هللا علٌهم بأداء شعائر فرٌضة الحج هذا 
رة متوجهٌن إلى بلدانهم, طبقاً للتقرٌر اإلحصائً الٌومً الذي حاجاً المدٌنة المنو 32234حاجاً, فٌما ؼادر  142642العام, 

تصدره وحدة اإلحصاء والتقارٌر فً المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة. وسّجلت حركة القدوم الٌومً للمدٌنة المنورة, 
 2433إلى أوطانهم, من بٌنهم حاجاً  12222حاجاً للمدٌنة المنورة أمس األول, فٌما ؼادر فً الٌوم نفسه  25212وصول 

حاجاً إلى بلدانهم عبر مطار األمٌر  12412حاجاً ؼادروا براً عبر الحافالت أو حجاجاً فرادى, فٌما أقلت رحالت جوٌة منتظمة 
عد حاجاً تم تنوٌمهم فً مستشفٌات المدٌنة المنورة خالل موسم ما ب 24محمد بن عبدالعزٌز الدولً فً المدٌنة المنورة. وٌحظى 

الحج, بعناٌة طبٌة وخدمات عالجٌة فً إطار ما توّفره الحكومة الرشٌدة من رعاٌة وعناٌة بضٌوؾ الرحمن زوار مدٌنة 
المصطفى صلى هللا علٌه وسلم, وتهٌئة المراكز الصحٌة الموسمٌة والمستشفٌات بكافة االحتٌاجات الالزمة لتقدٌم الخدمات 

عقداً إلسكان الحجاج  14462اإلسكان فً المؤسسة األهلٌة لألدالء إجراءات توثٌق الصحٌة للحجاج والزائرٌن. وأنهى قطاع 
فندقاً وداراً سكنٌة, فً حٌن أرشد منسوبو مكتب  522والزائرٌن فً المدٌنة المنورة منذ بدء موسم الحج هذا العام, وذلك فً 

 .«ما بعد الحج»لمنورة خالل الموسم الثانً حاجاً إلى أماكن سكنهم فً المدٌنة ا 111خدمات إرشاد الحجاج التائهٌن 

حاجاً مصرٌاً فً المدٌنة المنورة حالٌاً, ٌلٌها الحجاج من دولة بنجالدٌش بواقع  16461وتشٌر أرقام اإلحصائٌة إلى وجود 
حاجاً من  1112حاجاً, فً حٌن تبقى  1242حاج, فٌما جاء الحجاج الذٌن ٌحملون الجنسٌة البرٌطانٌة ثالثاً بإجمالً  11122

حاجاً من باكستان كأكثر الجنسٌات وجوداً فً المدٌنة المنورة لٌوم أمس األول, إلى جانب حجاج  1214السودان, إضافة إلى 
من جنسٌات أخرى قدموا إلى المدٌنة المنورة للصالة فً المسجد النبوي الشرٌؾ, والتشرؾ بالسالم على رسول هللا صلى هللا 

 .رضوان هللا علٌهما, وزٌارة المعالم الدٌنٌة والمواقع التارٌخٌة التً تزخر بها طٌبة الطٌبةعلٌه وسلم وعلى صاحبٌه 
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 حجاج دول أوروبا األكثر شراء

 الموسم الثاني يشعل حركة البيع في أسواق الذهب بالمدينة

 

 (عبدالهادي الصويان )المدينة المنورة 

صا خالل الموسم الثانً, إقباال كثٌفا من الحجاج الذٌن ٌتوافدون تشهد أسواق الذهب فً المدٌنة المنورة, خصو 

إلٌها لشراء الحلً وذلك قبٌل مؽادرتهم أراضً المملكة, إذ سجل أصحاب تلك المحالت هذه األٌام كثافة عالٌة 

لى من الحجاج المتسوقٌن خالؾ األٌام األولى من موسم الحج, عازٌن تلك الكثافة إلى أن هذه الفترة تعد أع

 .معدالت نشاط البٌع. كونها فترة موعد مؽادرتهم وتفرغ الحجاج للتسوق بعد أدائهم النسك

قامت أمس بجولة فً أسواق الذهب بالمنطقة المركزٌة رصدت خاللها أعداداً كثٌرة من المتسوقٌن, « عكاظ»

ذهب خالل هذه األٌام. فٌما التقت بعدد من أصحاب تلك المحالت واستطلعت آراءهم عن حالة السوق وأسعار ال

بداٌة قال البائع محمد المنهالً إن حالة السوق خالل هذه األٌام ومنذ بدء توافد الحجاج إلى المدٌنة المنورة خالل 

الموسم الثانً تشهد كثافة عالٌة من المتسوقٌن وتشهد نشاطاً فً حركة البٌع, مبٌناً أنه خالل الموسم األول ٌعٌش 

وأضاؾ المنهالً أن هذه الكثافة  توافد متسوقٌن, ولكن لٌس كما هو اآلن بهذه الكثافة, السوق ركودا نوعٌا رؼم

رٌاال,  112و 162شبٌهة تماماً بنفس الفترة من العام الماضً. فٌما بٌن أن سعر الؽرام فً البٌع ٌتراوح بٌن 

لهندي والالزوردي اللذان وذلك حسب نوع الصناعة, الفتا إلى أن األكثر طلباً بٌن أنواع الذهب هما نوعا ا

لاير. فٌما تحدث البائع  131.5ٌعتبران من أجود أنواع الذهب, وبٌن أٌضاً أن سعر الشراء للمستعمل ٌبلػ 

سمٌر الحرٌبً قائالً: إن حركة البٌع هذه األٌام جٌدة ولكن هذا العام تراجعت نسبٌاً عن األعوام السابقة, عازٌا 

تشهدها بعض الدول العربٌة, مبٌناً أن الحجاج األكثر شراء للذهب بشكل عام هم ذلك التراجع إلى األحداث التً 

الحجاج القادمون من أوروبا خالؾ ما كان خالل األعوام السابقة التً كان فٌها األكثر شراء حجاج الدول 

 .العربٌة
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 حأجٍز يىالف سٍاراث ححج األرض حىل انًسجد اننبىي
 يكت انًكزيت-يحًدرابع سهًٍاٌ

 30/10/3102األربعاء 

لزرث انزئاست انعايت نشؤوٌ انًسجد انحزاو وانًسجد اننبىي حأجٍز يىالف انسٍاراث ححج األرض حىل انًسجد 

 .0421/2/0اننبىي نًدة خًس سنىاث إعخباراً يٍ 

كت انًكزيت ودعج انزئاست انزاغبٍٍ فى اسخثًارهذه انًىالف حمدٌزطهباحهى إلدارة انشؤوٌ انًانٍت بًبنً انزئاست بً

يصطحبٍٍ صىرة يٍ انسجم انخجاري ساري انًفعىل وصىرة يٍ حسدٌد يصحت انزكاة واندخم وصىرة يٍ شهادة 

االشخزان فى انغزفت انخجارٌت وشهادة يؤسست انخأيٍناث اإلجخًاعٍت وحسجٍم انًنشأة وحسدٌد كايم حمىق 

% يٍ لًٍت 01ى ضًاٌ بنكً ابخدائً بنسبت انخأيٍناث،وشهادة ححمٍك اننسبت اننظايٍت نخىطٍٍ انىظائف،وحمدٌ

 .األجزة انسنىٌت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


