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أمٌر منطقة المدٌنة المنورة : ذكرى الٌوم الوطنً تأخذ شكالً جدًٌدا 
 لتزامنها مع مرحلة التحّول الوطنً

 م واس 2016/00/22هـ الموافق  1437/12/20الخمٌس 

  

 م واس 2216سبتمبر  22هـ الموافق  1431ذو الحجة  22المدٌنة المنورة 

رفع صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبد العزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة, 

زٌز آل سعود ولسمو أسمى التهانً والتبرٌكات لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد الع

 بمناسبة ذكرى الٌوم الوطنً السادسة والثمانٌن. -حفظهم هللا  -ولً العهد, ولسمو ولً ولً العهد 

وقال سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة: إن هذه الذكرى الخالدة لمرحلة التوحٌد والبناء التً قام 

, من أجل إقامة مملكة -هللا ثراه  طٌب -علٌها المإسس الملك عبدالعزٌز بن عبد الرحمن آل سعود 

العز والنماء, تؤخذ الٌوم شكال جدٌداً وترتدي ثوباً مغاٌراً إذ تؤتً متزامنة مع مرحلة التحّول الوطنً 

الذي نتشارك جمٌعاً فً صناعته, ونعمل بكل طاقتنا من أجله, إنها المرحلة التً تعّول فٌها البالد 

 القوٌة, لمواصلة مسٌرة النهضة الشاملة. على اإلنسان صاحب اإلرادة والعزٌمة

وأضاف سموه : إن المملكة العربٌة السعودٌة منذ تؤسٌسها جعلت ُجل اهتمامها خدمة الحرمٌن 

الشرٌفٌن وتهٌئتهما لقاصدٌهما, وسخرت كل إمكاناتها وقدراتها لشرف هذه الخدمة العظٌمة التً 

حفظه هللا  -الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود  حباها هللا بها, حٌث ٌولً خادم الحرمٌن الشرٌفٌن

الرعاٌة واالهتمام لكل ما من شؤنه خدمة اإلسالم والمسلمٌن, الفتاً سموه إلى جهوده من أجل  -

مع األقطار العربٌة  -جنباً إلى جنب  -توحٌد الصف وجمع الكلمة, ومسعاه الصادق للوقوف 

 واإلسالمٌة كافة فً أزماتها.

األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبد العزٌز قائالً : " إن العهد الزاهر الذي تشهده واستطرد سمو 

المملكة والتطور الملموس على الُصعد والمجاالت كافة, ٌحّتم على الجمٌع مسإولٌة المحافظة على 

هذه الرٌادة, وبذل الجهود لتقدٌم العمل المخلص والمتمٌز, وأن نسعى دوماً نحو صناعة المستقبل 

 بة الحضارة العالمٌة متسلحٌن بقٌمنا وعاداتنا اإلسالمٌة التً نفخر ونعتز بها".لمواك

واختتم سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة, تصرٌحه داعٌاً هللا العلً القدٌر أن ٌحفظ لدولتنا قٌادتها 

 وأن ٌدٌم علٌها أمنها واستقرارها, وأن ٌحقق لها ما تصبو إلٌه من رخاء وتقدم وتطور ورفعة.
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 الٌوم الوطنً / وزارة الحج والعمرة / تقرٌر

 
 سم وا 2216بتمبر س 22هـ الموافق  1431ذو الحجة  22الرٌاض 

هـ تحت مسمى "وزارة الحج واألوقاف" , لتتولى مهام 1331أنشئت وزارة الحج والعمرة فً عام 

  .اإلشراف على شإون الحج واألوقاف وشإون الحرمٌن والمساجد

هـ تم فصل قطاع األوقاف كوزارة مستقلة تحت مسمى "وزارة الشئون اإلسالمٌة 1414وفً عام 

واإلرشاد" , وكذلك تم فصل اإلشراف على شئون الحرمٌن الشرٌفٌن , ومصنع واألوقاف والدعوة 

كسوة الكعبة المشرفة فً وحدة إدارٌة مستقلة هً "الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد 

 ".النبوي الشرٌف

ة وأطلق على الجزء المتبقً مسمى "وزارة الحج والعمرة" وتركزت مهامها فً تنفٌذ سٌاسة الدول

رعاها هللا فً مجال خدمة ضٌوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار لمسجد المصطفى صلى هللا 

علٌه وسلم , واقتراح وإعداد األنظمة واللوائح التنفٌذٌة ومتابعة أعمال القطاعات األهلٌة التً 

  .تشرف علٌها , ومراقبة حسن أدائها

حج و العمرة و الزٌارة مقننة و سهلة و وترتكز رإٌة وزارة الحج و العمرة على أن تكون رحلة ال

مٌسرة فً جو من السكٌنة و الطمؤنٌنة , لتبقى ذكرى ممٌزة ورائعة فً ذاكرة الحاج والمعتمر و 

 .الزائر , تحقق له الرضا, و تجعله سفٌراً ٌنقل للعالم جهود المملكة فً خدمة ضٌوف الرحمن

ٌق مع الجهات الحكومٌة واألهلٌة لتٌسٌر وتعمل وزارة الحج و العمرة فً أداء مهامها بالتنس

إجراءات أداء المناسك , و ضبط و تقنٌن الخدمة من خالل تطوٌر األنظمة و توظٌف التقنٌة و رفع 

كفاءة العاملٌن فً خدمة ضٌوف الرحمن, و إكمال البنى التحتٌة بهدف توفٌر ضٌافة دٌنٌة بمعاٌٌر 

 .عالمٌة

من األهداف, وتهٌئة مرافق الخدمات كافة لخدمة ضٌوف  كما تسعى الوزارة إلى تحقٌق العدٌد

 .الرحمن, رعاٌة لهم واهتماماً بهم

 :وٌبرز ضمن أهداف الوزارة ما ٌلً

 (.تحقٌق الشعار المرفوع بكل حذافٌره )خدمة الحاج .. شرف وأمانة ومسإولٌة·
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 .العمل على االرتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرٌن·

  .وحج الداخل باستخدام أحدث وسائل التقنٌةهنة الطوافة, الوكالة والداللة , تطوٌر أعمال م·

 .العمل على أن ٌكون الحج سهالً ومٌسراً من خالل الجهود البشرٌة والتقنٌة المقدمة·

االرتقاء بمهارات العاملٌن فً الخدمة المٌدانٌة لضمان خدمات متمٌزة للحجاج والمعتمرٌن, ·

 .ٌة متمٌزة وفاعلةباعتماد برامج تدرٌب

 .التنسٌق مع كافة الجهات ذات الصلة لتٌسٌر أداء الحجاج, والمعتمرٌن و ?الزوار لمناسكهم·

 .العمل وفق قٌم وتعالٌم العقٌدة اإلسالمٌة السمحة لتقدٌم خدمات متمٌزة·

توحٌد الجهود لتحفٌز المواطن لٌسهم بدوره, ما وسعه ذلك, فً خدمة ضٌوف الرحمن سواء مكلفاً ·

 .أو متطوعاً 

ة ونص الهدف الثانً من خطة التنمٌة الخمسٌة التاسعة على االستمرار فً تطوٌر المشاعر المقدس

, والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرٌن والزوار بما ٌكفل أداء الشعائر بٌسر وسهولة, كما 

  :حددت الخطة األهداف التالٌة الخاصة بخدمات الحج والعمرة

االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرٌن منذ وصولهم إلى المنافذ البرٌة والجوٌة .1

  .ل إقامتهم فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وحتى مغادرتهموالبحرٌة للمملكة وخال

  .تطوٌر أداء الجهات المسإولة عن تقدٌم خدمات الحج والعمرة.2

  .التطوٌر الهٌكلً المإسسً والتنظٌمً لوزارة الحج والعمرة والجهات الواقعة تحت إشرافها.3

والواجبات الخاصة بهم ألداء مناسكهم تثقٌف الحجاج والمعتمرٌن وتوعٌتهم باألنظمة والحقوق .4

  .بٌسر وسهولة

تطوٌر مراكز توجٌه الحجاج , ومراكز مراقبة التفوٌج , وزٌادة أعداد مراكز إرشاد الحجاج .5

  .بمكة المكرمة والمدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة

لمعتمر فً أداء النسك وتقوم وزارة الحج و العمرة بمهام كثٌرة ومتشعبة تبدأ منذ أن ٌفكر الحاج أو ا

, حتى عودته إلى وطنه , وهً مهام : إشرافٌة , تنظٌمٌة , رقابٌة , وقد حدد قرار مجلس الوزراء 

( 13هـ المهام الخاصة بالحج و قرار مجلس الوزراء رقم ) 1421/  6/  26( وتارٌخ 111رقم )

ح هذه المهام للحج والعمرة هـ المهام الخاصة بالمعتمرٌن , ومن أبرز مالم1422/  6/  12وتارٌخ 

  :ما ٌلً

استقبال الحجاج والمعتمرٌن فً جمٌع منافذ دخولهم للمملكة الجوٌة والبحرٌة والبرٌة وانجاز .1

  .إجراءاتهم بها بالتنسٌق مع الجهات المختصة بالمنافذ

لشرٌف التؤكد من توفر المساكن الالئقة والمرخصة للحجاج والمعتمرٌن وزوار المسجد النبوي ا.2

, وكذلك وسائط النقل , ورصد أوجه القصور فً الخدمة , وما ٌترتب علٌها ومعالجتها مٌدانٌا 

  .وبشكل فوري , وإعداد المحاضر الثبوتٌة الالزمة إلٌقاع العقوبة المحددة نظاما على المخالفٌن

  .استقبال شكاوي الحجاج والمعتمرٌن والمسارعة فً حلها.3

لٌة للمرخص لهم بتقدٌم الخدمات , ومتابعة أدائهم , والتؤكد من تنفٌذهم اعتماد الخطط التشغٌ.4

للمهام المناطة بهم بالصورة المطلوبة فً كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , المدٌنة المنورة 

  ., محافظة جدة , مٌناء ٌنبع التجاري

عتمرٌن , ورصد حاالت التخلف , الرقابة المٌدانٌة واإللكترونٌة على معدالت قدوم الحجاج والم.5

  .والمشاركة مع الجهات المختصة فً تطبٌق الضوابط المعتمدة بشؤنها
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المشاركة فً أعمال اللجان المعنٌة بشئون الحج وعلى رأسها لجنة الحج العلٌا , ولجنة الحج .6

لتخطٌط لمنظومة المركزٌة , ولجنة الحج بالمدٌنة المنورة , وكذلك التنسٌق مع الجهات المعنٌة فً ا

الحج وتقدٌم المقترحات التطوٌرٌة , وإعداد خطط إدارة حركة الحشود البشرٌة , وتوفٌر 

  .االحتٌاجات الصحٌة , ومتطلبات السالمة

  .االجتماع مع البعثات لترتٌب شئون الحجاج والمعتمرٌن.7

  .نظمة والتنظٌمات والتعدٌالت علٌهاالرفع للجهات المختصة باقتراح األ.8

  .اإلشراف على تصعٌد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.9

  .اإلشراف على تفوٌج الحجاج إلى جسر الجمرات بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.10

  .اإلشراف على تفوٌج مغادرة الحجاج والمعتمرٌن.11

  .إرشاد التائهٌن بالتنسٌق مع جمعٌة الكشافة السعودٌة.12

ة الترخٌص لعدد من الشركات والمإسسات لتقدٌم الخدمة المباشرة وتتولى وزارة الحج و العمر

للحجاج تحت إشرافها وفقا لضوابط ومعاٌٌر واضحة ومحددة تقترحها الوزارة بالتنسٌق مع كافة 

  .الجهات المعنٌة وترفع لجهة االختصاص العتمادها وإقرارها

لمإسسات و الشركات المرخصة من وٌتولى تقدٌم الخدمة المباشرة للحجاج و المعتمرٌن عدد من ا

وزارة الحج و العمرة التً تمارس مهامها الخدمٌة تحت إشراف الوزارة , و تقوم الوزارة بإعتماد 

خططها التشغٌلٌة , و من ثم مراقبة أدائها و تقٌٌمها , و محاسبة من ٌثبت تقصٌرهم و إخاللهم 

( تقرٌبا , و هذه 42222ذه الجهات حوالً )بالمهام المكلفٌن بها , وٌبلغ إجمالً عدد العاملٌن به

  :الجهات الخدمٌة هً على النحو التالً

 :ـ مقدمو خدمات حجاج الخارج

مإسسات أرباب الطوائف : مإسسات الطوافة الستة بمكة المكرمة , مكتب الوكالء الموحد فً  / 1

لمنورة , وٌتبعهم حوالً منافذ دخول الحجاج , مكتب الزمازمة الموحد , مإسسة األدالء بالمدٌنة ا

 .( مجموعة خدمة مٌدانٌة452)

( شركة تمتلك حوالً 11النقابة العامة للسٌارات وشركات نقل الحجاج التً تتبعها وعددها ) / 2

 .( حافلة11124)

 .أصحاب الخدمات المساندة : إسكان , تغذٌة / 3

( شركة 2322( بعثة إضافة إلى أكثر من )12مكاتب شإون الحج الرسمٌة وعددها أكثر من ) / 4

 .ووكالة سٌاحٌة خارجٌة

مقدمو خدمات حجاج الداخل وهً شركات و مإسسات حجاج الداخل المرخصة والفعالة  / 5

 .فرعاً فً مختلف مناطق المملكة 122( شركة ومإسسة لها أكثر من 236وعددها )

مقدمو خدمات المعتمرٌن وهً شركات و مإسسات العمرة المرخصة و الفعالة, و عددها  / 6

 .( شركة و مإسسة54حوالً )

  .( وكٌل خارج1622ًالوكالء الخارجٌٌن لشركات و مإسسات العمرة , و عددهم أكثر من ) / 7

 .شركات ومإسسات الخدمات اإللكترونٌة / 8

  ., نقل , تغذٌة أصحاب الخدمات المساندة : إسكان / 9

وتتٌح الوزارة للمستفٌدٌن من خدماتها العدٌد من سبل التواصل عبر تطبٌقات متعددة ٌتم تحمٌلها 

على األجهزة الذكٌة من جواالت وحواسٌب ومن تلك التطبٌقات تطبٌق خدمات الحج وتطبٌق 
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 .خدمات العمرة وتطبٌق مناسكنا وتطبٌق قراءة أساور الحجاج و المعتمرٌن

موقع الوزارة على الشبكة العنكبوٌتة العدٌد من المحاضرات والندوات والمإتمرات ذات  وٌبث

 .الصلة بالحج والعمرة على مدار العام

ج والمعتمر والزائر, وذلك من خالل لجان وتعمل وزارة الحج والعمرة, على حماٌة حقوق الحا

 .وى والمالحظاتالمراقبة والمتابعة المٌدانٌة, ومراكز التواصل؛ لتلقً الشكا

وٌؤتً من ضمن تلك الحقوق توفٌر الجو المناسب ألداء المناسك وتوفٌر كافة متطلبات السالمة 

أثناء تواجده  والراحة والحصول على التوعٌة الالزمة, والنصح واإلرشاد فً كل ما ٌتعلق بشإونه

حلها, وكذلك استقبال داخل المملكة وإرشاد التائهٌن, واستقبال الشكاوى ومعالجتها والعمل على 

المقترحات واالستقبال والتودٌع فً المنافذ ونقل الحاج أو المعتمر وأمتعته إلى ومن مقر سكنه 

وتؤمٌن تنقالته بٌن مدن العمرة والتؤكد من حصوله على كافة عناصر حزمة الخدمات المتعاقد علٌها 

د حجوزات سفره وتؤمٌن تذكرة بؤرقى مستوى ممكن, واإلشراف على راحته طوال مدة إقامته وتؤكٌ

 .سفر فً حال فقدانها والعودة بقٌمتها على الوكٌل الخارجً

, ومبادرات 2232د وزارة الحج والعمرة فً شراكاتها اإلستراتٌجٌة على رإٌة المملكة وتستن

, لجهة تعظٌم وتوطٌد التنسٌق مع كافة أطراف منظومة الحج والعمرة, فً 2222التحول الوطنً 

القطاعٌن العام والخاص, وكذلك توسٌع التعاون الخارجً, حٌال توعٌة الحجاج, وزٌادة التنسٌق بما 

مبادرات المملكة فً قطاع الحج والعمرة, لذلك أطلقت وزارة الحج والعمرة خالل هذا العام  ٌخدم

 :حزمة من المبادرات اإلستراتٌجٌة, أبرزها

تؤسٌس مركز التحكم والمراقبة اإللكترونٌة فً وزارة الحج والعمرة, بهدف ربط مراكز خدمات (1)

بٌن أطراف منظومة الحج والعمرة, وأتاحة  الحجاج والمعتمرٌن بصناع القرار, وزٌادة التسٌق

 .لوحة التحكم لكافة الجهات الحكومٌة

بهدف  1431إطالق مشروع األسوارة اإللكترونٌة, وتطبٌقها على الحجاج بدءاً من موسم الحج (2)

مساعدة الحجاج وتقدٌم الدعم الالزم لهم, وإتاحة كافة معلومات وبٌانات األسوارة اإللكترونٌة لكافة 

 .جهات الحكومٌة فً منظومة الحج والعمرةال

دولة, من الدول اإلسالمٌة, ودول األقلٌات, حٌال تنظٌم شإون  13اتفاقٌة حج مع  13توقٌع (3)

 .حجاجهم, وتعزٌز برامج التوعٌة, وتنظٌم برامج التفوٌج

تطبٌق توسٌع التنسٌق مع القطاع الخاص, والهٌئة التنسٌقٌة ومإسسات الطوافة, لإلستعداد ل(4)

 .للنهوض بخدمات وإقتصادٌات الحج والعمرة 2232رإٌة المملكة 

إطالق مبادرة المسار اإللكترونً للحجاج, لحماٌة حقوق الحاج, وتسهٌل وتسرٌع آلٌة الحصول (5)

على تؤشٌرات الحج إلكترونٌاً, وتحقٌق مبدأ العدالة فً الحج للراغبٌن فٌه, وتكرٌس مبدأ الشفافٌة 

 .العمرةفً قطاع الحج و

العمل على دعم إقتصادٌات القطاع والتعاون مع مإسسات الطوافة, لتوسٌع مجاالت الفرص (6)

 .وخلق كٌانات وطنٌة كبرى

إطالق مبادرة التحول من ثقافة العمل الموسً فً قطاع الحج والعمرة, واإلنتقال إلى ثقافة (7)

 .العمل على مدار العام, بالتعاون مع القطاع الخاص

الطاقة اإلستٌعابٌة لموسمً الحج والعمرة, حٌث كان موسم العمرة لهذا العام األضخم فً رفع (8)

 .ملٌون معتمر, أدو مناسك العمرة بكل ٌسر وسهولة وطمؤنٌنة 6.5تارٌخ المملكة , بمعدل 
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إدارة المصاحف بوكالة شؤون المسجد النبوي تصدر إحصائٌة بعدد 

 المصاحف الموزعة على المساجد

 

 سم وا 2016سبتمبر  22هـ الموافق 1437ذي الحجة  10المدٌنة المنورة 

المسجد النبوي بالمدٌنة المنورة  أصدرت إدارة المصاحف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون

إحصائٌات أعداد المصاحف الموزَعة على المساجد المستهدفة داخل المملكة وخارجها خالل شهر 

 .ذو القعدة الماضً

ألف  100وأكد مدٌر إدارة المصاحف بالوكالة عبدهللا سلٌم السهلً أن اإلدارة وزعت قرابة 

المً والمراكز اإلسالمٌة إضافة إلى توزٌع مسجد فً أنحاء العالم اإلس 4000مصحف على 

مصحف براٌل على ذوي االحتٌاجات الخاصة, الفتاً النظر إلى أن عدد الترجمات للمصاحف 50

  .ترجمة 400الموزعة بلغت 

  //انتهى //
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 جولة مٌدانٌة منذ بداٌة موسم الحج 1500صحة المدٌنة تنفذ أكثر من 

 سم وا2216سبتمبر  21هـ الموافق 1431ذوالحجة  22المدٌنة المنورة 

أوضح مساعد مدٌر عام الشئون الصحٌة للصحة العامة بصحة منطقة المدٌنة المنورة الدكتور أٌمن 

بن مصطفى ٌنبعاوي أن إدارة صحة البٌئة والصحة المهنٌة بالصحة العامة بالتنسٌق مع أمانة 

/ جولة تفتٌشٌة لمطاعم ومطابخ ومحالت للوجبات السرٌعة  1545منورة نفذت / منطقة المدٌنة ال

والمواد الغذائٌة بالمنطقة المركزٌة المحٌطة بالمسجد النبوي الشرٌف , وذلك فً إطار الجوالت 

  .المٌدانٌة المكثفة التً تقوم بها لضمان سالمة رواد مستهلكً األطعمة والعاملٌن بقطاعات التغذٌة

ٌنبعاوي أن الجوالت المٌدانٌة للفرق الجوالة المنفذة للعملٌات التفتٌشٌة أسفرت عن اكتشاف وأكد 

( عامال تبٌن من خالل الكشف عدم وجود 4526( موقعا غٌر مطابق لالشتراطات الصحٌة و)11)

( خزان مٌاه 1453( عامال , وقامت الفرق فً جوالتها بالكشف على )132شهادات صحٌة لـ )

  .( عٌنة مٌاه للكشف الجرثوم1261ًوالدور السكنٌة التً ٌقطنها الحجاج حٌث تم تجمٌع )بالفنادق 

( جولة إشرافٌة على مطابخ اإلعاشة التً تقوم بتجهٌز 44وفً نفس السٌاق قامت اإلدارة بعدد )

وتقدٌم الوجبات الغذائٌة للحجاج حٌث تم فحص كمٌات من األغذٌة وذلك بالتنسٌق مع أمانة منطقة 

لمدٌنة المنورة , باإلضافة إلى الكشف على صهارٌج المٌاه بالمنطقة المركزٌة المحٌطة بالمسجد ا

( جولة على 42النبوي الشرٌف , حٌث تضمنت الجوالت خالل الفترة من بداٌة شهر ذو القعدة )

ة ( جوالت للمواقع ذات العالقة بالصحة المرتبطة بالطرق المحورٌة المإد3ٌلعدد من المنشآت و)

  .( جولة31من وإلى مكة المكرمة والمدٌنة المنورة , كما قام قسم الحماٌة من اإلشعاع بعدد )

هـ على تكثٌف 1431وأضاف أن إدارة صحة البٌئة والصحة المهنٌة تعكف منذ بداٌة موسم حج 

الجهود وتسخٌر كافة اإلمكانات لتقدٌم أعلى مستوٌات الخدمة لراحة ضٌوف الرحمن وضمان 

  .م أثناء تواجدهم بالمدٌنة عقب أداء مناسك الحجسالمته
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وكالة رئاسة شئون الحرمٌن للمسجد النبوي تعقد اجتماعاً لتطوٌر 

 معرض عمارة الحرمٌن

 

 سم وا 2216سبتمبر  12هـ الموافق  1431ذو الحجة  11المدٌنة المنورة 

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي اجتماع ) لجنة تطوٌر معرض عمارة الحرمٌن 

الشرٌفٌن ( برئاسة وكٌل الرئٌس العام لشإون المسجد النبوي الدكتور علً بن سلٌمان العبٌد 

ن ومعرفة وبحضور أعضاء اللجنة وذلك للنظر فً تطوٌر معرض عمارة الحرمٌن الشرٌفٌ

احتٌاجاته اإلدارٌة والفنٌة والتنظٌمٌة والتنسٌق لتطوٌره لٌإدي رسالته المطلوبة عن سٌرة الرسول 

صلى هللا علٌه وسلم وبناء المسجد النبوي وتوسعاته حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمٌن 

 .الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز ال سعود ـ حفظه هللا

ئٌس العام لشإون المسجد النبوي رئٌس اللجنة أنه تم مناقشة عدد من وأوضح وكٌل الر

الموضوعات التً تتعلق بتطوٌر خدمات المعرض وتعزٌزه بالكوادر المإهلة والخروج بعدد من 

  .التوصٌات المتعلقة بتطوٌره وزٌادة رواده وإبراز جهود الدولة فً خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن
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وذٌٌت الوٌْرة بعذ أدائِن فزٌضت الحجألف حاج قذهْا لل 041حج /   

 

بلغ إجمالً عدد حجاج بٌت هللا الحرام الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة بعد أن مّن هللا علٌهم بؤداء 
حاجاً المدٌنة المنورة متوجهٌن  32234حاجاً, فٌما غادر  142642شعائر فرٌضة الحج هذا العام, 

الٌومً الذي تصدره وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمإسسة األهلٌة إلى بلدانهم, طبقاً للتقرٌر اإلحصائً 
 .لألدالء بالمدٌنة المنورة

حاجاً للمدٌنة المنورة أمس, فٌما غادر  25211وسّجلت حركة القدوم الٌومً للمدٌنة المنورة, وصول 
ت أو حجاجاً حاجاً غادروا براً عبر الحافال 1433حاجاً إلى أوطانهم, من بٌنهم  11122فً الٌوم ذاته 

حاجاً إلى بلدانهم عبر مطار األمٌر محمد بن  12432فرادى, فٌما أقلت رحالت جوٌة منتظمة 
 .عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة

حاجاً تم تنوٌمهم فً مستشفٌات المدٌنة المنورة خالل موسم ما بعد الحج, بعناٌة طبٌة  24وٌحظى 
ومة الرشٌدة من رعاٌة وعناٌة بضٌوف الرحمن زوار مدٌنة وخدمات عالجٌة فً إطار ما توّفره الحك

المصطفى صلى هللا علٌه وسلم, وتهٌئة المراكز الصحٌة الموسمٌة والمستشفٌات بكافة االحتٌاجات 
 .الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة للحجاج والزائرٌن

إلسكان الحجاج  عقداً  14461وأنهى قطاع اإلسكان بالمإسسة األهلٌة لألدالء إجراءات توثٌق 
فندقاً وداراً سكنٌة, فً حٌن  512والزائرٌن بالمدٌنة المنورة منذ بدء موسم الحج هذا العام, وذلك فً 

حاجاً إلى أماكن سكنهم بالمدٌنة المنورة  113أرشد منسوبً مكتب خدمات إرشاد الحجاج التائهٌن 
  .خالل الموسم الثانً ـ ما بعد الحج ـ

حاجاً مصرٌاً بالمدٌنة المنورة حالٌاً, ٌلٌها الحجاج من  16461ٌة, إلى وجود وتشٌر أرقام اإلحصائ
حاج, فٌما جاء الحجاج الذٌن ٌحملون الجنسٌة البرٌطانٌة ثالثاً بإجمالً  11322دولة بنجالدٌش بواقع 

حاجاً من باكستان كؤكثر  1214حاجاً من السودان, إَضافة إلى  1331حاجاً, فً حٌن تبقى  3242
نسٌات تواجداً بالمدٌنة المنورة لٌوم أمس, باإلضافة إلى حجاج من جنسٌات أخرى قدموا إلى المدٌنة الج

المنورة للصالة فً المسجد النبوي الشرٌف, والتشرف بالسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
تً تزخر بها طٌبة وعلى صاحبٌه رضوان هللا علٌهما, وزٌارة المعالم الدٌنٌة والمواقع التارٌخٌة ال

 .الطٌبة
  //انتهى //
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 ألفاً آخزّى غادرّا هتْجٍِي إلى بلذاًِن 32

 ألف حاج قذهْا للوذٌٌت بعذ أدائِن الحج 140

 

بِؾ إصٔب٢ُ ػذد حضبس ب٤ج هللا اُحشاّ اُز٣ٖ ٝطِٞا إ٠ُ أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة بؼذ أداء شؼبئش كش٣ضت اُحش 

 .حبصبً أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة ٓخٞص٤ٜٖ إ٠ُ بِذاْٜٗ 23124حبصبً، ك٤ٔب ؿبدس  041041ٛزا اُؼبّ، 

صبء اٌُشق ػٖ ٛزٙ األسهبّ ضٖٔ اُخوش٣ش اإلحظبئ٢ ا٢ٓٞ٤ُ اُز١ حظذسٙ ٝحذة اإلحظبء ٝاُخوبس٣ش 

 .ببُٔؤعغت األ٤ِٛت ُألدالء ببُٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة

بً ُِٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة أٓظ، ك٤ٔب حبص 37352ٝعّضِج حشًت اُوذّٝ ا٢ٓٞ٤ُ ُِٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة، ٝطٍٞ 

 .حبصبً إ٠ُ أٝطبْٜٗ 02233ؿبدس ك٢ ا٤ُّٞ راحٚ 

حبصبً ؿبدسٝا بشاً ػبش اُحبكالث أٝ حضبصبً كشادٟ، ك٤ٔب أهِج سحالث  2422ٝحشَٔ ٛزٙ األػذاد، 

حبصبً إ٠ُ بِذاْٜٗ ػبش ٓطبس األ٤ٓش ٓحٔذ بٖ ػبذاُؼض٣ض اُذ٢ُٝ ببُٔذ٣٘ت  01401ص٣ٞت ٓ٘خظٔت 

 .أُ٘ٞسة

حبصبً حْ ح٣ْٜٞ٘ٔ ك٢ ٓغخشل٤بث أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة خالٍ ٓٞعْ ٓب بؼذ اُحش، بؼ٘ب٣ت طب٤ت  ٣ٝ34حظ٠ 

ٝخذٓبث ػالص٤ت، ك٢ ظَ حشص اُحٌٞٓت اُشش٤ذة ػ٠ِ ح٤ٜئت أُشاًض اُظح٤ت أُٞع٤ٔت 

 .ٝأُغخشل٤بث بٌبكت االحخ٤بصبث اُالصٓت ُخوذ٣ْ اُخذٓبث اُظح٤ت ُِحضبس ٝاُضائش٣ٖ

ػوذاً إلعٌبٕ اُحضبس  04402إلعٌبٕ ببُٔؤعغت األ٤ِٛت ُألدالء إصشاءاث حٞر٤ن ٝأ٠ٜٗ هطبع ا

 .ك٘ذهبً ٝداساً ع٤ٌ٘ت 721ٝاُضائش٣ٖ ببُٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة ٓ٘ز بذء ٓٞعْ اُحش ٛزا اُؼبّ، ٝرُي ك٢ 

حبصبً إ٠ُ أٓبًٖ عٌْٜ٘ ببُٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة  050ٝأسشذ ٓ٘غٞب٢ ٌٓخب خذٓبث إسشبد اُحضبس اُخبئ٤ٜٖ 

 . ُٔٞعْ اُزب٢ٗ، ٓب بؼذ اُحشخالٍ ا

حبصبً ٓظش٣بً ببُٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة حب٤ُبً، ٤ِ٣ٜب اُحضبس ٖٓ  00400ٝحش٤ش أسهبّ اإلحظبئ٤ت، إ٠ُ ٝصٞد 

 .حبس 00011دُٝت ب٘ضالد٣ش بٞاهغ 

حبصبً ٖٓ  5002حبصبً ٝحبو٠  0143ٝصبء اُحضبس اُز٣ٖ ٣حِٕٔٞ اُض٘غ٤ت اُبش٣طب٤ٗت ربُزبً بئصٔب٢ُ 

حبصبً ٖٓ ببًغخبٕ ًأًزش اُض٘غ٤بث حٞاصذاً ببُٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة ٤ُّٞ أٓظ،  5154كت إ٠ُ اُغٞدإ، إَضب

ببإلضبكت إ٠ُ حضبس ٖٓ ص٘غ٤بث أخشٟ هذٓٞا إ٠ُ أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة ُِظالة ك٢ أُغضذ اُ٘ب١ٞ 

اُشش٣ق، ٝاُخششف ببُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝػ٠ِ طبحب٤ٚ سضٞإ هللا ػ٤ِٜٔب، 

 .أُؼبُْ اُذ٤٘٣ت ٝأُٞاهغ اُخبس٣خ٤ت اُخ٢ حضخش بٜب ط٤بت اُط٤بت ٝص٣بسة
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 إهام الحزم الوكً ٌقذم الِذاٌا لضٍْف الزحوي
 هحوذ رابع سلٍواى ـ هكت الوكزهت

 22/10/2102الخوٍس 

 

ّخطٍب الوسجذ الحزام، عذًدا هي الِذاٌا لضٍْف الزحوي؛ ضوي حولت قذَّم الذكتْر خالذ بي علً الغاهذي، إهام 

  .، ّالتً اًطلق الوْسن الزابع ُذا العام«خذهت الحاج ّالزائز ّسام شزف لٌا»

ّأّضح الغاهذي أى الحولت تسعى لتحقٍق تْجٍِاث القٍادة الزشٍذة، فً خذهت اإلسالم ّالوسلوٍي، كوا تحظى 

لعام لشؤّى الوسجذ الحزام ّالوسجذ الٌبْي الذكتْر عبذالزحوي بي عبذالعزٌز بئشزاف، ّهتابعت، الزئٍس ا

 .السذٌس، ًّائبَ لشؤّى الوسجذ الحزام

هي جاًبِن عبَّز ضٍْف الزحوي، عي شكزُن ّاهتٌاًِن لزئاست الحزهٍي؛ على ها ٌلقًَْ هي كزم الضٍافت، ّحسي 

 .بالد الوباركت األهي ّاألهاىالحفاّة، ّاالستقبال، داعٍي هللا أى ٌذٌن على ُذٍ ال
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 ألف سزٌز لتسكٍي الحجاج بالوذٌٌت 003% فً 01تٌظٍن اإلٌْاء ٌحذث شْاغز 

 
 عْض السحٍوً -الوذٌٌت الوٌْرة تصٌْز  -ٌْسف الصاعذي 

 22/10/2102الخوٍس 

ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ بِٞؽ ػذد صٝاس ٓ٘طوت أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة ٖٓ حضبس اُخبسس خالٍ أُٞعْ اُحب٢ُ ك٢ اُلخشح٤ٖ األ٠ُٝ 

حبًصب ٖٓ خبسس  082378253% ٖٓ اُوبد٤ٖٓ ألداء اُ٘غي ٖٓ ب٤ٖ ٤ِٓ25ٕٞ، بٔب ال ٣وَ ػٖ 08307ٝاُزب٤ٗت ٗحٞ 

ؿشة خالٍ اُلخشة اُحب٤ُت اُخ٢ حظبدف اُلخشة اُزب٤ٗت ٖٓ أٌُِٔت، هّذس ٓخؼبِٕٓٞ ك٢ هطبع اإل٣ٞاء ٗغبت األعّشة اُشب

أُق عش٣ش ٤ٜٓأة ٝٓؼخٔذة ك٢ خطظ األ٣ٞاء، األٓش اُز١ حشحّب ػ٤ِت  200% ٖٓ ب٤ٖ أًزش ٖٓ 21ٓٞعْ اُحش ب٘حٞ 

ٛذٝء ؿ٤ش ٓغبٞم ك٢ أُ٘طوت أُشًض٣ت، خالف ٓب صشث ػ٤ِت اُؼبدة، ك٢ ح٤ٖ ًبٗج ٗغبت اإلشـبٍ خالٍ اُلخشة 

%، ك٢ إشبسة ْٜٓ٘ إ٠ُ أٗٚ ٖٓ أُخٞهغ إٔ حض٣ذ ٗغبت اإلشـبٍ، ؿًذا اُضٔؼت، اُضؼق 51-01ٖٓ أُٞعْ ٗحٞ  األ٠ُٝ

ٓغ حٞاكذ اُحض٤ش ٖٓ ٌٓت أٌُشٓت إ٠ُ أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة هبَ أُـبدسة، ٝأسصؼٞا اُغبب ك٢ رُي إ٠ُ خطظ اُخل٣ٞش 

  .ٝاإل٣ٞاء أُضذُٝت

٘ل٤ز١ ُٔضٔٞػت ك٘ذه٤ت، إٔ اُلخشة اُزب٤ٗت ٖٓ ٓٞعْ اُحش ٖٓ أُؼخبد إٔ ٣ٌٕٞ ٝأًذ أُٜ٘ذط ػبذاُشحٖٔ ص٣خ٢ٗٞ، ٓذ٣ش ح

ػذد اُضٝاس أهَ ٖٓ اُلخشة األ٠ُٝ، ٓب ٣خشحب ػ٤ِت حلبٝحًب ك٢ ٗغبت اإلشـبٍ ب٤ٖ اُلخشح8ٖ٤ ٝهبٍ ص٣خ٢ٗٞ: إٗٚ ك٢ ٓٞعْ 

ٌشٓت إ٠ُ أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة؛ ٓب أحذد حش اُغ٘ت اُحب٤ُت، اعخضذ اُخ٘ظ٤ْ أُضذٍٝ ك٢ خطظ اإل٣ٞاء ٝحل٣ٞضْٜ ٖٓ ٌٓت أُ

 200ٛذًٝءا ؿ٤ش ٓغبٞم ك٢ أُ٘طوت أُشًض٣ت ببُٔذ٣٘ت دٕٝ اُشؼٞس ببُضحبّ، ح٤ذ حٔج ح٤ٜئت ٝحخظ٤ض أًزش ٖٓ 

%، 21أُق عش٣ش إل٣ٞاء حضبس اُخبسس، ك٢ إشبسة ٓ٘ٚ إ٠ُ ٗغبت األعّشة اُشبؿشة ك٢ اُلخشة اُحب٤ُت، حوذس بأًزش ٖٓ 

%8 ٝاعخذسى ص٣خ٢ٗٞ 51-01، ك٢ ح٤ٖ ًبٗج ٗغبت اإلشـبٍ ك٢ اُلخشة األ٠ُٝ هذ عضِج ٓب ب٤ٖ حخلبٝث ٖٓ ٣ّٞ ٥خش

أُق عش٣ش صذ٣ش بخغ٤ٌٖ ٢ٗٞ٤ِٓ حبس بطش٣وت ٓضذُٝت، ٖٝٓ أُؤَٓ إٔ حض٣ذ ٗغبت اإلشـبٍ  200هبئاًل: إٕ حخظ٤ض 

 .ضؼق اُحب٤ُت بذا٣ت ٖٓ ٣ّٞ اُضٔؼت

إ٠ُ إٔ ػذد اُضٝاس اُز٣ٖ عخحخضْٜ٘ « أُذ٣٘ت«ذ اُب٤ضب١ٝ، هذ أشبس ُـًٝبٕ ٤ًَٝ ٝصاسة اُحش ببُٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة ٓحٔ

% ٖٓ إصٔب٢ُ ض٤ٞف اُشحٖٔ  25أُ٘طوت خالٍ أػٔبٍ ٓٞع٢ٔ اُحش ك٢ اُلخشح٤ٖ األ٠ُٝ ٝاُزب٤ٗت، ٣وذس ب٘غبت 

ْ األٍٝ، أُق حبس خالٍ أُٞع 571اُوبد٤ٖٓ إ٠ُ األساض٢ أُوذعت، ٝحٞهغ إٔ حغخوبَ ٓ٘طوت أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة ٗحٞ 

أُق حبس خالٍ ٓٞعْ ٓب بؼذ أداء اُ٘غي، ًًٓٞذا إٔ أُذ٣٘ت أُ٘ٞسة ػ٠ِ اعخؼذاد  511ببإلضبكت إ٠ُ اعخوببٍ ٗحٞ 

العخوببٍ اُحض٤ش ضٖٔ خطت اإل٣ٞاء ببُل٘بدم أُشخظت داخَ ٝخبسس ٗطبم أُ٘طوت أُشًض٣ت العخوببٍ ض٤ٞف 

ٝصاسة اُحش ك٢ أُغبس اإلٌُخش٢ٗٝ ُحضبس اُخبسص٢ حضْ  اُشحٖٔ، ٝكن طبهت اعخ٤ؼبب٤ت حْ حغض٤ِٜب ػبش بٞابت

 .عش٣ًشا ك٘ذه٤ًب ببُٔذ٣٘ت أُ٘ٞسة 2008022

 


