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 أمٌر المدٌنة المنورة ٌستقبل رؤساء بعثات الحج الرسمٌة

 

 
 سم وا 2216أؼسطس  23هـ الموافق  1431ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 

استقبل صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة 

  .رإساء بعثات الحج الرسمٌة من الدول العربٌة والجالٌات اإلسالمٌة هذا العام

وأكد سموه فً كلمته التً ألقاها بهذه المناسبة أن حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

ال تّدخر جهداً فً سبٌل تسخٌر جمٌع اإلمكانات والموارد لراحة  -حفظه هللا  -عزٌز آل سعود عبدال

ٌُسٍر وسهولة  ضٌوؾ الرحمن وتحرص على تطوٌع التقنٌة الحدٌثة لتمكٌن الحجٌج من أداء نسكهم ب

كة المكرمة ، مشٌرا إلى أن عناٌة قادة هذه الدولة المباركة ببٌت هللا الحرام والمشاعر المقدسة فً م

والمسجد النبوي الشرٌؾ بالمدٌنة المنورة التً هً من أحب البقاع إلى هللا ، هً من صمٌم رسالة 

حتى  -طٌب هللا ثراه  -ملوك المملكة العربٌة السعودٌة بداًٌة من عهد المإسس الملك عبدالعزٌز 

  .عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز حفظه هللا

األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز فً كلمته إلى ضرورة اهتمام ُدعاة المسلمٌن فً  ودعا

مختلؾ بقاع األرض بإٌضاح قٌم التسامح والتآلؾ والتعاٌش السلمً التً دعا إلٌها دٌننا اإلسالمً 

فً الحنٌؾ ، وكانت محّط اهتمام النبً صلى هللا علٌه وسلم عند تؤسٌس الدولة اإلسالمٌة الولٌدة 

عاصمة اإلسالم األولى: المدٌنة المنورة فكانت أولى خطواته هً وضع وثٌقة تنّظم عالقة أفراد 

  .المجتمع

وأشار سمو أمٌر المنطقة إلى أن الظروؾ حٌنها كانت تقتضً حماٌة هذا المجتمع الولٌد وهو فً 

أنه لن ٌحمً المجتمع بداٌاته ؼضاً طرٌاً وأدرك القائد الفّذ والسٌاسً الحصٌؾ محمد بن عبدهللا 

سوى قٌم التسامح والتآلؾ والتعاٌش السلمً بٌن مختلؾ مكّوناته فلٌس هناك تعاٌش سلمً أفضل 

من أن تعً الدولة اإلسالمٌة فً مهدها بخصوصٌات كّل فئة من فئات المجتمع بزعامتها ومشكالتها 

  .وأعرافها وتقالٌدها
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هدة المدٌنة المنورة التً أبرمها النبً صلى هللا وأضاؾ األمٌر فٌصل بن سلمان فً كلمته أن معا

علٌه وسلم بعد هجرته كشفت بما تضّمنته من قٌم الرحمة وحفظ األرواح والممتلكات والتعاون 

والتناصح لحماٌة الوطن وسٌادة العدل والتكافل االجتماعً ، الواقع الذي التزم به الحاكم وجمٌع 

  .أفراد دولته

فجر اإلسالم والمدٌنة المنورة كانت تطبٌقاً عملٌاً لتعالٌم اإلسالم فً حسن وقال سموه " منذ بزوغ 

ٌقبل اآلخر وٌحترمه وٌقّر باالختالؾ بٌن الناس  التعاٌش مع اآلخرٌن ودلٌالً على أن اإلسالم دٌن

  ".فً أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم

هذه هً قٌمنا اإلسالمٌة »قوله: وختم األمٌر فٌصل بن سلمان كلمته التً ألقاها بهذه المناسبة ب

ٌُمارسه بعض المجرمٌن من عنٍؾ  الصافٌة التً ال ٌشوبها شًء وال ٌمكن أن نلصق بها ما 

، نافٌاً أن ٌكون مثل هذا السلوك ناتجاً « وتطّرٍؾ وإرهاٍب باسم اإلسالم ، وهم ال ٌمّتون إلٌه بصلةٍ 

عرؾ الرحمة، وعقل ال ٌؤتمر إال بهواه ، دافٍع دٌنً أو إنسانً وإنما هو سلوك إجرامً ال ٌ»من 

مستشهدا سموه فً هذا اإلطار بالتوجٌهات الحازمة والحاسمة لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان 

أكبر تحدٍّ تواجهه أمتنا اإلسالمٌة هو المحافظة على »عندما أّكد أن  -حفظه هللا  -بن عبدالعزٌز 

م الشباب ، من المخاطر التً تواجههم ، وبخاصة الؽلو ثروتها الحقٌقٌة ، وأمل مستقبلها ، وه

والتطّرؾ وإّتباع الدعوات الخبٌثة المضلّلة التً تدفعهم إلى سلوكٌات وممارسات شاذة وؼرٌبة 

تتنافى مع الفطرة السوٌة ، ومع مبادئ دٌننا اإلسالمً الحنٌؾ ، وثوابت وقٌم مجتمعاتنا اإلسالمٌة 

ء المنتسبٌن إلى اإلسالم الذٌن ٌحاولون العب  باألماكن المقدسة، ، مبدٌاً حزنه من موقؾ هإال« 

فٌرّوعون الحجٌج والمعتمرٌن والزوار إذ كٌؾ تسّول لهم أنفسهم ذلك وهم ٌعلمون حرمتها؛ فرسول 

 .لكّل نبً حرم، وحرمً المدٌنة»هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول عن المدٌنة المنورة: 

ٌُعضد شوكها، وال ُتإخذ  اللهم إنً أحّرمها بحرمك أن ٌُختلى خالها، وال  ٌُؤوى فٌها محد ، وال  ال 

 لقطتها إال لمنشد
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 أمٌر المدٌنة المنورة ٌدشن كتاب " المدٌنة المنورة "
 

 سم وا 2216أؼسطس  24هـ الموافق 1431ذوالقعدة  21المدٌنة المنورة 

ٌر منطقة المدٌنة المنورة دشن صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أم

ورئٌس مجلس نظارة وقؾ مركز بحو  ودراسات المدٌنة المنورة فً مكتبه باإلمارة الٌوم، كتاب 

" المدٌنة المنورة " الذي ٌوثق تارٌخ المدٌنة المنورة من خالل الصور التارٌخٌة ابتداء من أوائل 

  .الصور التً التقطت لها وحتى العهد الحاضر

الضوء على جهود قادة المملكة فً العناٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن وإبراز عناٌتها  وٌسلط الكتاب

بالترا  العمرانً اإلسالمً ابتداء من التوسعة الكبرى التً أمر بها المإسس الملك عبدالعزٌز آل 

والتوسعات الالحقة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمٌن الشرٌـفٌن الملك سلمان  -رحمه هللا  -سعود 

  .عبدالعزٌز آل سعود حفظه هللابن 

وقال سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة إن كتاب " المدٌنة المنورة " ٌوثق ألبرز الصور 

الفوتوؼرافٌة للمدٌنة المنورة إلثراء الرإٌة البصرٌة لتارٌخها وتوظٌؾ التؤثٌر الذي تقدمه للمطلعٌن 

بها ، مبٌناً سموه أن محتوى الصور لٌس علٌها وتشجٌع استخالص المعانً والمعلومات التً تنطق 

  .إال نماذج لتكون مادة مناسبة للتعرٌؾ بالمدٌنة عبر التارٌخ ولحفظ المضامٌن التً تم رصدها

وأشار األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز إلى أهمٌة التوثٌق التارٌخً من خالل هذا الكتاب 

ومات المدٌنة المنورة من خالل الصور الذي ٌكون وسٌلة للمزٌد من التفكٌر فً خدمة معل

الفوتوؼرافٌة التً ترصد التارٌخ وتتٌح للباحثٌن الدراسة المعمقة عن جوانب العمران واإلنسان لهذه 

 .المدٌنة المقدسة التً نعتز ونتشرؾ بخدمتها وخدمة أهالٌها والمسلمٌن الوافدٌن إلٌها

دٌنة المنورة " من خالل منظومة عمل متكاملة وقد قامت دارة الملك عبدالعزٌز بإصدار كتاب " الم

حصلت من خاللها على أهم الصور وأندرها من مصادر مختلفة فً العالم بما فٌها مشاركات نادرة 

  .من مقتنٌات أبناء المدٌنة المنورة

وفً كلمة له بهذه المناسبة أشار رئٌس مركز بحو  ودراسات المدٌنة المنورة محمد النعمان إلى 

صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز بشئون المدٌنة المنورة ومتابعته عناٌة 

باهتمام تطورها وإضافة نقالت حضارٌة إلٌها ومن ذلك االهتمام بتوثٌق تارٌخها والعناٌة وقال " إن 

لتارٌخٌة سمو أمٌر المنطقة بادر بفكرة إصدار كتاب ٌوثق تارٌخ المدٌنة المنورة من خالل الصور ا

   ".ابتداء من أوائل الصور التوثٌقٌة وحتى العهد الحاضر

وأبان النعمان أن سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة أشرؾ شخصٌاً على إصدار الكتاب الذي تولت 

نشـره دارة الملك عبدالعزٌز التً عملت على الحصول على أهم الصور وأندرها من مصادر 

لسعودٌة والعالم بما فٌها مشاركات نادرة من مقتنٌات أبناء المدٌنة مختلفة فً المملكة العربٌة ا

  .المنورة
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 ( حجاج 500.003وصول ) 

 

 سم وا 2216أؼسطس  23هـ الموافق  1431 ذو القعدة 22الرٌاض 

 11بلػ عدد الحجاج القادمٌن من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم حتى نهاٌة ٌوم أمس االثنٌن 

( حجاج، وذلك وفق اإلحصائٌة التً أصدرتها المدٌرٌة العامة  522.223هـ ) 1431/  11/ 

 .للجوازات

( حاجاً، وعن طرٌق 412.111وبٌنت المدٌرٌة أن عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق الجو قد بلػ )

 .( حاجاً 5.4.1( حاجاً، وعن طرٌق البحر ) 3.515البر )
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 بر التطبٌق اإللكترونًوكٌل وزارة الحج : تسٌٌر حركة الحجاج إلى الجمرات ع 

 سم وا 2216اؼسطس  23ه الموافق 1431ذو القعدة  22مكة المكرمة 
طرحت إدارة التفوٌج بوزارة الحج هذا العام تطبٌقا إلكترونٌا على األجهزة المحمولة لمتابعة حركة 

شة تفوٌج الحجاج لرمً الجمرات، وبٌن وكٌل وزارة الحج الدكتور حسٌن الشرٌؾ أثناء انعقاد ور
التفوٌج لمنسوبً مإسسة مطوفً حجاج الدول األفرٌقٌة ؼٌر العربٌة ورإساء مكاتب الخدمة 

المٌدانٌة بها، الٌوم بحضور رئٌس مجلس إدارتها المطوؾ رامً بن صالح لبنً ونائبه الدكتور 
عبدالرحمن مارٌه وأعضاء مجلس إدارة المإسسة أن البرنامج سٌسلم لمكاتب الخدمة المٌدانٌة من 
أجل تسجٌل المعلومات بدقة لتحدٌد عدد األفواج ومساراتها ومواعٌد خروجها ودخولها ما سٌوفر 
 .متابعة لحظٌة لؽرفة العملٌات، كؤحد مإشرات األداء التً تعتمد علٌها الوزارة فً اتخاذ القرارات

مد بن وأوضح أن هذا البرنامج أعد من قبل فرٌق العمل برئاسة صاحب السمو الملكً األمٌر مح
ناٌؾ بن عبدالعزٌز آل سعود ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة 

وباستشارة الجهات المشاركة من األمن العام ومإسسات الطوافة  -حفظه هللا  -الحج العلٌا 
ومإسسات حجاج الداخل وهٌئة تطوٌر مكة المكرمة ومعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحا  الحج 

 .وؼٌرها من الجات ذات العالقة
وأشاد وكٌل وزارة الحج بمستوى ؼرفة عملٌات التفوٌج بمإسسة مطوفً حجاج افرٌقٌا ؼٌر 

العربٌة وإدارتها ووضوح آلٌات التواصل بٌنها وبٌن إدارة التفوٌج بالوزارة، مثمنا جهود وأداء 
مع الجهات والمإسسات المعنٌة  الجمٌع، مشٌرا إلى أن مثل هذه اللقاءات التً تعدها وزارة الحج

بخدمة حجاج بٌت هللا الحرام تهدؾ إلى تحقٌق أفضل السبل لراحة ضٌوؾ الرحمن، الفتا إلى ان 
الوزارة راعت فً عملٌة تنظٌم الحج رؼبات الحاج وسالمته أوال، مشٌرا إلى أن تكثٌؾ التوعٌة 

 .وٌسر وإٌصال المعلومة للحاج بلؽته ٌسهل علٌه أداء شعائره بسهولة
من جهته أكد رئٌس مجلس إدارة مإسسة مطوفً حجاج الدول األفرٌقٌة ؼٌر العربٌة المطوؾ 

رامً لبنً، على أهمٌة دور مكاتب الخدمة المٌدانٌة فً ترجمة خطط مجلس اإلدارة ووزارة الحج، 
ل وأن مسإولٌتهم كبٌرة فً تنفٌذ مهامهم فً خدمة وراحة ضٌوؾ بٌت هللا العتٌق السٌما أعما

التفوٌج من وإلى الجمرات وفق الضوابط والتعلٌمات التً حددتها الوزارة لسالمة وأمن الحجٌج، 
من أجل السهر على  -وفقهم هللا  -وبما ٌحقق تطلعات والة األمر فً بالدنا وتوجٌهاتهم السدٌدة 

 .راحة وسالمة ضٌوؾ الرحمن
د شكري زمزمً، الخطة التً بدوره شرح نائب رئٌس لجنة التفوٌج بالمإسسة الدكتور محم

وضعتها المإسسة لهذا العام وما تحتوٌه من تعٌٌن الكوادر البشرٌة وتؤهٌلهم وتدرٌبهم عبر برنامج 
مجدول، مإكدا على أهمٌة التؤكد من انتقال الحجاج من مزدلفة إلى مخٌماتهم وتفوٌجهم منها إلى 

% من الحجاج 52ذي الحجة وإبقاء  الجمرات وعدم ذهابهم إلى الجمرات مباشرة ٌوم العاشر من
 .للمبٌت بمنى ٌوم الثال  عشر من ذي الحجة

وشارك مدٌر برنامج التطوٌؾ المركزي الدكتور حسٌن متولً بشرح عن أهدافه وآلٌاته وورش 
% من الحجاج الواصلٌن إلى مكة منذ الثامن 11العمل المقدمة وخطوات تنفٌذه، مبٌنا أنه تم تفوٌج 

 .% فً األٌام المقبلة122حتى الثامن عشر منه، على أن تصل النسبة إلى من ذي القعدة و
  .وفً ختام الورشة أجاب وكٌل وزارة الحج على اسئلة المشاركٌن
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 وم غداألمٌر خالد الفٌصل ٌوجه بتخصٌص صحن المطاف للطائفٌن فقط من ٌ

 
 

 سم وا 2216أؼسطس  24هـ الموافق  1431ذو القعدة  21جدة 

وجه صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل بن عبدالعزٌز مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

ء أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة بتخصٌص صحن المطاؾ للطائفٌن فقط إبتدا

من الؽد وحتى نهاٌة موسم الحج وتوجٌه المصلٌن إلى األروقة الداخلٌة والتوسعة الشمالٌة واألدوار 

 .العلٌا للحرم ، وتوجٌه العربات إلى األماكن المخصصه لها

ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة ، المسلمٌن كافة القادمٌن للحرم لؽرض الصالة بالتقٌد بهذا القرار 

سهٌل الطواؾ خالل موسم الحج والتعاون مع رجال األمن لتنفٌذ الخطط الرامٌة الذي سٌسهم فً ت

  .لسالمة حجاج بٌت هللا الحرام

وكان سمو أمٌر منطقة مكة المكرمة قد أصدر نفس التوجٌه خالل شهر رمضان المبارك األمر 

 .الذي سهل على المعتمرٌن أداء فرٌضتهم بكل ٌسر وسهولة
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 النقابة العامة للسٌارات تعلن عن وظائف موسمٌة لحج هذا العام

 
 سم وا 2216أؼسطس  24هـ الموافق  1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 

أعلنت النقابة العامة للسٌارات عن تـوفر وظائؾ شاؼرة مٌدانٌة بمسمى " مستبٌن "، فً عدة 

وردٌة الواحدة على مدار الٌوم،حٌ  تشمل آلٌة العمل مقابلة ساعات لل .مناطق بنظام وردٌات 

 .الحجاج واستطالع رأٌهم وقٌاس مستوى رضائـهم عن خدمات النقل المقدمة لهم

أٌام، فً " مكة المكرمة  12ذو القعدة لمدة  25وٌنقسم العمل إلى مرحلتٌن تكون األولى من تارٌخ 

ٌوماً "مٌناء  22ذو الحجة لمدة  15الثانٌة فتبدأ بتارٌخ مراكز استقبال الحافالت "، أما المرحلة  -

 ".صالة الحجاج مطار الملك عبدالعزٌز -جدة اإلسالمً 

من  24واشترطت النقابة أن تكون األفضلٌة للسعودٌٌن، ولمن لدٌه عدة لؽات، حٌ  حددت الـ 

بئة نموذج التقدٌم الشهر الجاري آخر موعد للتقدٌم على هذه الوظائؾ ولمزٌد من المعلومات وتع

  https://goo.gl/uM5kM.الدخول للموقع

  //انتهى //
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شٌٌد خٌام مؤسسة مطوفً حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا تشرع فً ت

 أوروبٌة متطورة مقاومة للحرارة للحجاج األتراك
 

 سم وا 2216أؼسطس  24هـ الموافق  1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 

مع شرعت مإسسة مطوفً حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا بالتعاون والتنسٌق 

ألؾ حاج ، بتشٌٌد خٌام أوروبٌة متطورة  12القائمٌن على الحجاج األتراك البالػ عددهم هذا العام 

ملٌون لاير  42ألؾ متر مربع بتكلفة تصل إلى أكثر من  122مقاومة للحرارة على مساحة تبلػ 

أوروبا لتضاؾ إلى مثٌالتها من الخٌام التً سبق وأن شٌدت فً السابق لجزء من حجاج أمرٌكا و

لٌصبح إجمالً عدد الحجاج الذٌن سٌتفٌدون من هذه الخٌام األوروبٌة خالل موسم حج هذا العام 

  .ألؾ حاج 2.ه  1431

وبٌن رئٌس مجلس إدارة المإسسة المطوؾ طارق عنقاوي أن هذه الخطوة تؤتً من منطلق حرص 

ى الخدمات للحجاج المإسسة والقائمٌن على مكاتب شإون حجاج تركٌا على توفٌر أفضل وأرق

وتوفٌر المكان المناسب لهم خاصة وأن موسم حج هذا العام من المتوقع أن ٌشهد ارتفاعا شدٌدا فً 

وتتماشى من رإٌة  –رعاها هللا  –درجات الحرارة وتنسجم مع تطلعات وتوجٌهات القٌادة الرشٌدة 

مة واالستقرار لضٌوؾ الهادفة إلى توفٌر كل من من شؤنه تحقٌق الراحة والسال 2232المملكة 

  .الرحمن وتمكٌنهم من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم فً أجواء إٌمانٌة مرٌحة ومٌسرة

مكتبا أكملت  43وأوضح أن مكاتب مجموعات الخدمات المٌدانٌة التابعة للمإسسة البالػ عددها 

ألؾ حاج وسط منظومة من  1.2استعداداتها الستقبال الحجاج البالػ عددهم هذا العام ما ٌقارب 

مطوؾ مع تطوٌق التقنٌة والبرامج  422الخدمات واإلمكانات والطاقات البشرٌة البالؽة أكثر من 

  .الحاسوبٌة المتطورة لسرعة إنهاء إجراءات الحجاج وتفوٌر أفضل الخدمات لهم

ن إنجاز ما وأفاد من جهته نائب رئٌس مجلس إدارة المإسسة المطوؾ أسامة زواوي أنه تم حتى اآل

بالمائة من تنفٌذ مشروع الخٌام األوروبٌة وٌتبقى مرحلة التمدٌدات الكهربائٌة والمتوافقة  5.نسبته 

طباق تتمثل فً القبة العلوٌة والسواتر الجانبٌة  3من اشتراطات الدفاع المدنً الفتا أن الخٌام ذات 

ه تم إضافة مولدات كهربائٌة وجمٌعها ذات جودة عالٌة وتعمل كعوازل للحرارة مشٌرا إلى أن

بجانب الكهرباء األساسٌة لمواجهة زٌادة الحموالت الكهربائٌة حٌ  عكفت المإسسة على تقلٌص 

مترا مربعا وذلك لتوفٌر مساحات جٌدة  .4مترا مربعا بدال من  32مساحة التبرٌد داخل الخٌام إلى 

  .الحرارة خالل موسم الحج من الهواء البادر للحجاج فً ظل الزٌادة المتوقع فً درجات

  //انتهى //
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رئٌس مجلس إدارة مطوفً حجاج الدول العربٌة ٌقف على جاهزٌة 
 مكاتب الخدمة المٌدانٌة

 

 سم وا2216أؼسطس  24هـ الموافق 1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 
مهندس عباس بن عبدالؽنً قطان وقؾ رئٌس مجلس إدارة مطوفً حجاج الدول العربٌة المطوؾ ال

على جاهزٌة مكاتب الخدمة المٌدانٌة خالل الجولة التفقدٌة التً قام بها الٌوم ٌرافقه عضو مجلس 
اإلدارة والمشرؾ على إدارة العالقات العامة واإلعالم والتوعٌة واإلرشاد المطوؾ المهندس محمد 

 .بن إبراهٌم بانه
ب الخدمة المٌدانٌة التً بدأت بالفعل استقبال أول وفود حجاج وأكد المهندس قطان جاهزٌة كل مكات

بٌت هللا الحرام حاثهم على الرقً بالخدمات المقدمة لضٌوؾ بٌت هللا بما ٌتوافق مع توجٌهات 
لتسخٌر كافة اإلمكانٌات من أجل راحة حجاج بٌت هللا الحرام ، مثمناً  -أٌدها هللا –الحكومة الرشٌدة 
حج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن ، مإكداً على المطوفٌن االلتزام بخطط دعم معالً وزٌر ال

التطوٌؾ لطواؾ القدوم وكذلك خطط التفوٌج فً المشاعر المقدسة مع التؤكٌد على الحجاج ببقاء بما 
 .بالمائة للٌوم الثال  عشر من ذو الحجة من اجل سالمتهم وراحتهم52نسبته 

مكتب خدمة مٌدانٌة لخدمة  121مطوؾ عبر  1522العام تم تجنٌد  وبٌن المهندس قطان أن فً هذا
موظؾ موسمً خالل فترة الحج ،  4222دولة عربٌة كما تم توظٌؾ نحو  11الؾ من  2.2نحو 

ساعة  24مشٌراً إلى أنه تم التؤكٌد على المطوفٌن بالتواجد فً مكاتب الخدمة المٌدانٌة على مدار 
مشٌداً بتعاون وتفهم المطوفٌن لتوجٌهات المإسسة المبنٌة على  لخدمة ضٌوؾ بٌت هللا الحرام ،

 .توجٌهات ووزارة الحج
وقال :إنه تم الوقوؾ على عدد من مكاتب الخدمة المٌدانٌة للتنوٌه على زٌارة الفنادق الخاصة 
بحجاجهم بما ال ٌقل عن زٌارتٌن فً الٌوم للتؤكد من اكتمال الخدمات وعمل المحاضر الالزمة 

ك تم التؤكٌد على األساور اإللكترونٌة ووضع المعلومات الخاصة بكل حاج فً الباركود وكذل
الموجود باإلسورة ، حاثاً المطوفٌن على االهتمام بجانب التوعٌة للحجاج فً مناطق سكنهم من 

خالل شاشات العرض المتوفرة فً مدخل كل فندق والمخاطر التً ٌجب أن ٌتجنبها الحاج من أجل 
 ،خالل فترة الحج سالمته 

وأكد أن المإسسة تعمل على جانب التوعٌة واإلرشاد بكافة الوسائل المتاحة لها سوأ عبر وسائل 
التواصل االجتماعً أو شاشات العرض بسكن الحج وكذلك الملصقات الورقٌة بمناطق الحجاج ، 

 .شمس المباشرةمشٌراً إلى أنه تم التؤكٌد على جانب االلتزام بخطط التفوٌج وتجنب أشعة ال
  //انتهى //
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 مؤسسة مطوفً حجاج جنوب آسٌا تقٌم اللقاء السنوي حول التفوٌج إلى الجمرات
 

 سم وا 2216أؼسطس  24هـ الموافق  1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 
أوضح وكٌل وزارة الحج والعمرة لشإون الحج الدكتور حسٌن الشرٌؾ أن الوزارة حددت بالتعاون 

ساعة ٌتم خاللها حظر خروج  12مع مإسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل مدة زمنٌة تبلػ 
الحجاج النظامٌن من مخٌماتهم لرمً الجمار تشمل أربع ساعات فً الٌوم العاشر تبدأ من الساعة 

 14دسة وحتى العاشرة والنصؾ، فٌما تبدأ ساعات الحظر ٌوم الحادي عشر من الساعة السا
، واقتصر ٌوم الثانً عشر على ثال  ساعات ونصؾ تبدأ من الساعة العاشرة  .1وتنتهً الساعة 

 .14والنصؾ حتى الساعة 
، بحضور جاء ذلك خالل اللقاء السنوي الذي أقامته مإسسة مطوفً حجاج دول جنوب آسٌا الٌوم

مستشار وزٌر الحج والعمرة اللواء متقاعد محمد القرنً، ورئٌس مجلس إدارة المإسسة الدكتور 
رأفت بن إسماعٌل بدر، ونائبً رئٌس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس ورإساء مكاتب مجموعات 

مبٌناً أن الخدمات المٌدانٌة، وأعضاء التفوٌج لمنشؤة الجمرات، وذلك بمقر المإسسة بمكة المكرمة، 
مسار تفوٌج الحجاج لرمً الجمرات سٌكون عن طرٌق إدارة المشاعر المقدسة التً ترتبط بها كال 
من مإسسات الطوافة وضبط ومراقبة الحجاج ووحدة التفوٌج وهٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة 

ط مسارات فٌما ٌرتبط الكل بنظام التفوٌج فً وزارة الحج والعمرة وتخضع لجداول التفوٌج وخرائ
الذهاب والعودة، مفٌداً أن إدارة التفوٌج بوزارة الحج أعدت هذا العام تطبٌقا إلكترونٌا على األجهزة 
المحمولة لمتابعة حركة تفوٌج الحجاج لرمً الجمرات وسٌسلم لمكاتب الخدمات المٌدانٌة من أجل 

ودخولها األمر الذي  تسجٌل المعلومات بدقة لتحدٌد عدد األفواج ومساراتها ومواعٌد خروجها
سٌوفر متابعة لحظٌة لؽرفة العملٌات كؤحد مإشرات األداء التً تعتمد علٌها الوزارة فً اتخاذ 
القرارات، مشٌداً فً ذات الوقت بالخطة التً أعدتها المإسسة للتفوٌج لمنشاة الجمرات لتحقٌق 

 .الراحة والسالمة لضٌوؾ الرحمن
اد على نظام الرقابة اإللكترونٌة والكامٌرات لرصد حركة وأكد الدكتور الشرٌؾ أهمٌة االعتم

الحشود بالمسارات، وكذلك رقابة المخٌمات بما ٌضمن أحكام السٌطرة علٌها وبإشراؾ وبمتابعة 
ورصد وتحلٌل القراءات المٌدانٌة من قبل الفنٌٌن العاملٌن بؽرفة عملٌات مراقبة التفوٌج بالوحدة 

لعمل المشترك برئاسة وزارة الحج والعمرة من خالل التواجد الدائم وبإشراؾ مباشر من قبل فرٌق ا
 .بمركز العملٌات المقترح لعمل الفرٌق بمهمة الحج

وبٌن أنه تم إسناد مهمة الرقابة المٌدانٌة ومتابعة تنفٌذ جداول التفوٌج من قبل مجموعات الخدمة 
اً رئٌساً فً العملٌة الرقابٌة المٌدانٌة المٌدانٌة لفرع الوزارة بمكة المكرمة واعتبار التفوٌج محور

للفرع بدعم من اإلدارة العامة للمتابعة بالوزارة مع توفٌر جمٌع اإلمكانات والعناصر له بما ٌمكنه 
من المتابعة والرصد للمخالفات التً تقع مٌدانٌا من قبل الجهات القائمة علً تنفٌذ جداول التفوٌج 

ب شإون الحج مع تزوٌدهم بالتقنٌات والبرامج التً تسهم فً ومجموعات الخدمة المٌدانٌة ومكات
 .رصد تلك المخالفات لحظٌا ونقلها للجهات اإلشرافٌة بالوزارة لمعالجتها

وأبان الدكتور الشرٌؾ أن أوقات الحظر هً األوقات التً ٌحظر فٌها خروج الحجاج النظامٌن من 

ر من الساعة السادسة وحتى العاشرة والنصؾ مخٌماتهم ألداء شعٌرة الرمً وتتمثل فً ٌوم العاش

وٌوم الثانً عشر من الساعة العاشرة والنصؾ  .1إلى الساعة  14وٌوم الحادي عشر من الساعة 

، مشٌرا إلى أن أوقات التفوٌج التً تم االتفاق علٌها بٌن وزارة الحج والعمرة 14حتى الساعة 

لجهات األمنٌة بما ٌناسب رؼبات ومإسسات الطوافة وشركات ومإسسات حجاج الداخل وا

حجاجهم وسالمتهم خارج أوقات الحظر، وأن تكثٌؾ التوعٌة وإٌصال المعلومة للحاج بلؽته ٌسهل 
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 .علٌه أداء شعائره بسهولة وٌسر

وأفاد أن الطاقة االستٌعابٌة لمنشؤة الجمرات وأقصى عدد للحجاج تتحمله الطرق المإدٌة لمنشؤة 

ألؾ حاج فً الساعة تستخدم لجدولة الحجاج  152ساعة منهم ألؾ حاج كل  322الجمرات 

ألؾ حاج فً الساعة للحجاج ؼٌر النظامٌن وخدمة الحاالت الطارئة وللتحركات  152النظامٌن و

العامة للحجاج بهدؾ رمً الجمرات أو قضاء الحوائج الٌومٌة كؤداء الصالة فً المسجد والتنقالت 

 .والحصول علً الطعام والشراب

ب رئٌس مجلس إدارة المإسسة الدكتور رأفت بدر بوكٌل الوزارة والحضور، مإكداً أن هذا ورح

اللقاء السنوي ٌهدؾ إلى تعرٌؾ المطوفٌن على الخطط وذلك لتمكٌن الحجاج من أداء شعٌرة رمً 

الجمرات والعودة لمخٌماتهم بطرٌقة آمنة ومطمئنة وفق أعداد محدده ومسارات مخصصة وأوقات 

رض منع حدو  أي كثافة عالٌة لجموع الحجاج بمنشاة الجمرات والمحافظة على منظمة لؽ

سالمتهم وذلك لترجم الجهود المباركة التً تبذله حكومة هذه البالد المباركة فً سبٌل خدمة وراحة 

الحاج الكرٌم وتوفٌر مظلة األمن واألمان والراحة واالستقرار له طٌلة تواجه فً الدٌار المقدسة، 

أن المإسسة وضعت خطة متكاملة للتفوٌج مبنٌة على أسس علمٌة وخبرات تراكمٌة حٌ   موضحاً 

مراقباً ومشرفاً وتجهٌزهم بالعدٌد من  35مناطق وتدعٌمها بعدد  12تم تقسٌم مناطق التفوٌج إلى 

الدراجات النارٌة لتمكٌنهم من سرعة الوصول إلى مواقع التفوٌج ودقة المتابعة لحركة خروج 

من مساكنهم إلى محطات القطار أو الجمرات وبالعكس، الفتا إلى أنه تم إعداد برامج  الحجاج

توعوٌة فً هذا الجانب والتنسٌق مع مكاتب شإون الحجاج لتكثٌؾ الحمالت التوعوٌة على الحجاج 

فٌما ٌتعلق بعملٌة التفوٌج وتزوٌدهم بالكتٌبات واألقراص المرئٌة والمسموعة لتوضٌح الفسحة 

  .ة فً شعٌرة رمً الجمراتالشرعٌ

بدوره شرح عضو مجلس اإلدارة أحمد بن خالد عطاس الخطة التً وضعتها المإسسة لهذا العام 

وما تحتوٌه من تعٌٌن الكوادر البشرٌة وتؤهٌلهم وتدرٌبهم عبر برنامج مجدول، مإكداً أهمٌة التؤكد 

الجمرات وعدم ذهابهم إلى  من انتقال الحجاج من مزدلفة إلى مخٌماتهم وتفوٌجهم منها إلى

% من الحجاج للمبٌت بمنى ٌوم الثال  عشر 52الجمرات مباشرة ٌوم العاشر من ذي الحجة وإبقاء 

 .من ذي الحجة

  .وفً ختام الورشة أجاب وكٌل وزارة الحج على أسئلة الحضور
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 11آالف وحدة تكٌٌف مطورة تخدم  10مؤسسة حجاج أفرٌقٌا غٌر العربٌة توفر 

 ألف حاج بعرفات
 

 سم وا 2216أؼسطس  24هـ الموافق  1431ة ذو القعد 21مكة المكرمة 

آالؾ وحدة  12وفرت مإسسة مطوفً حجاج الدول األفرٌقٌة ؼٌر العربٌة خالل حج هذا العام 

ألؾ حاج بمخٌماتها بمشعر عرفات، هذا النوع من المكٌفات  11تكٌٌؾ مطورة بتقنٌة عالٌة تخدم 

ت المطورة التً تستخدم ألول مرة وبعد التجارب الناجحة التً أجرٌت لها فً األسابٌع الماضٌة أثبت

مالءمتها للظروؾ المناخٌة والطقس الحار الذي تشهده المشاعر المقدسة وتمٌزها بتوفٌر األجواء 

 .الباردة للحجاج داخل مخٌماتهم

وأوضح رئٌس مجلس إدارة مإسسة مطوفً حجاج الدول اإلفرٌقٌة ؼٌر العربٌة المطوؾ رامً بن 

ادات المإسسة ورإساء مكاتب الخدمة صالح لبنً، خالل جولته التفقدٌة ووقوفه الٌوم وعدد من قٌ

المٌدانٌة على التجارب النهائٌة للمكٌفات بؤحد المخٌمات التابعة للمإسسة بعرفات، أن هذه النوع من 

وحدات التكٌٌؾ الحدٌثة والمطورة التً تم اختٌارها ضمن خٌارات متعددة طرحت بعد النجاح الذي 

ضٌة ومالءمتها مع الطقس الحار بالمشاعر المقدسة، حققته كل التجارب التً تمت خالل األٌام الما

مإكدا أن هذا ٌؤتً فً إطار حرص المإسسة على توفٌر األجواء المرٌحة التً تمكن ضٌوؾ 

 –الرحمن من أداء شعائرهم دون عناء وذلك تماشٌا مع التوجٌهات الكرٌمة من قٌادتنا الرشٌدة 

  .دمات لحجاج بٌت هللا الحرامبتذلٌل كل السبل وتوفٌر أفضل الخ –وفقها هللا 

وأفاد المطوؾ لبنً، أنه تم تؤسٌس بنٌة تحٌة متكاملة لهذا المشروع وما ٌحتاجه من مٌاه وكهرباء 

وتجهٌزات تقنٌة عملت المإسسة على تنفٌذها منذ وقت مبكر لضمان جودة أدائه بالشكل المطلوب، 

بل وأثناء تواجد الحجاج بمخٌماتهم مشٌرا إلى أن هناك فرق متكاملة تعمل لصٌانة المشروع ق

  .بعرفات وتلقٌهم للبالؼات المتعلقة بالتكٌٌؾ ومباشرتهم ألي حالة قد تطرأ ٌوم عرفة

مكٌؾ احتٌاطً من هذا النوع لتكون بدائل ألي طارئ أو خلل قد  222وأكد أن المإسسة وفرت 

مكٌؾ واحد لكل خٌمة تتسع ٌحد  ألحد المكٌفات العاملة بمقرات الحجاج، مبٌنا أنه تم تخصٌص 

لعشرة أشخاص، الفتا إلى أنه تم تزوٌد كل مربع من المخٌمات التابعة لمإسسة حجاج الدول 

لتر لتؽذٌة وحدات التكٌٌؾ فً حال توقؾ  4222األفرٌقٌة ؼٌر العربٌة بخزان رئٌسً ٌتسع لــ 

مح هللا واستمرار عمل ضخ المٌاه عبر الشبكة الرئٌسٌة بمشعر عرفات ألي سبب من األسباب ال س

 .المكٌفات ألربع ساعات متواصلة دون توقؾ لحٌن إٌصال من جدٌد

وشدد على رإساء مكاتب الخدمات المٌدانٌة بضرورة بذل كل الجهود والطاقات من أجل تقدٌم 

 .خدمة أفضل لضٌوؾ الرحمن وتوفٌر كل العون الذي ٌمكنهم من أداء نسكهم براحة تامة

معوا أثناء الجولة التفقدٌة إلى شرح مفصل عن مشروع وحدات التكٌٌؾ الجدٌدة وكان الجمٌع قد است

وطرٌقة عملها من قبل المشرؾ على المشروع المهندس وجدي مقالن، والذي أشار بدوره إلى أن 

هناك دورات تدرٌبٌة ستعقد للعاملٌن بمكاتب الخدمات المٌدانٌة خالل األٌام التً تسبق صعود 

ات، عن كٌفٌة التعامل مع أجهزة التكٌٌؾ الجدٌدة والطرق الصحٌحة لتشؽٌلها الحجاج لمشعر عرف

 .وضمان سالمتها وأداء عملها بالشكل المطلوب
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( سيارة على 150آالف عقد وينفذ ) 01يصادق على « إسكان األدالء»

 مساكه الحجاج

 انًذُٚت انًُٕسة -ػبذانشحٛى انحذاد٘ 

 42/80/4802األسبؼاء 

 

ًخابؼت انذنٛم ػظاو بٍ أكذ َائب سئٛس يدهس إداسة انًؤسست األْهٛت نألدالء انًششف ػهٗ لطاع اإلسكاٌ ٔان

ػبذانؼضٚض ديٛاطٙ أٌ انمطاع ٚٓذف انٗ طُاػت يُظٕيت خذيٛت يخكايهت نخذياث إسكاٌ انحداج ٔاإلششاف اإلداس٘ 

ٔانًشالبت انًٛذاَٛت انًسخًشة ألداء أػًال يٕسى انحح ٔٚؤد٘ يٓايّ يٍ خالل ػذة بشايح ػًم يُٓا بشَايح ػًم ٔحذة 

بخُظٛى انؼًم نهمطاع ٔانخُسٛك بٍٛ انٕحذاث ٔاإلداساث انًخخهفت ٔحٕثٛك األػًال خالل  اإلسكاٌ ٔانًخابؼت ٔانز٘ ٚمٕو

يٕسى انحح ٔبشَايح ػًم ٔحذة انشؤٌٔ انمإََٛت ٔانخحمٛك ٔانز٘ ٚؼُٗ بانخحمٛك فٙ انمضاٚا ٔانًخانفاث ٔحطبٛك 

شؤٌٔ انحداج ٔانز٘ ٚمٕو اندضاءاث ٔانؼمٕباث ٔفك الئحت انخٕظٛف انًٕسًٙ ٔبشَايح ػًم اإلسكاٌ ٔػاللاث 

بخسدٛم حظاسٚح انًدًٕػاث انسكُٛت ٔانفُادق ٔانذٔس انسكُٛت ٔحٕثٛك ػمٕد اإلسكاٌ ػبش انبٕابت انًٕحذة نحداج 

  انخاسج

( فُذق ٔدٔس سكُٛت يظشحت ٔرنك حخٗ يساء 402( ػمذاً حابؼت نـ)08804ٔأشاس ديٛاطٙ إنٗ اَّ حى انخظذٚك نـ )

ايح باسخٛفاء يبهغ انخأيٍٛ يٍ انفُادق ٔانذٔس انسكُٛت ٔيخابؼت يخطهباث يكاحب شؤٌٔ انحح أيس األٔل كًا ٚمٕو انبشَ

ٔانششكاث انسٛاحٛت ػهٗ يذاس انؼاو ٔبشَايح ػًم اإلسكاٌ انًٛذاَٙ ٔانششكاث انسٛاحٛت ٔانز٘ ٚؼُٗ بًخابؼت ػًهٛاث 

خخالف انخفٕٚح ٔحظحٛحٓا بانُظاو ٔيخابؼت حفٕٚح انحداج يٛذاَٛاً ٔانخأكذ يٍ خاْضٚت انذٔس انسكُٛت ٔضبظ حاالث ا

أداء يخؼٓذ٘ انخُضٚم ٔانخحًٛم ٔسطذ يخانفاث انششكاث انسٛاحٛت باإلضافت نبشَايح ػًم انطٕاسئ ٔانساليت حٛث 

ٚمٕو ْزا انبشَايح بًخابؼت انذٔس انسكُٛت ٔانخأكذ يٍ خاْضٚخٓا نهسكٍ ٔحٕفش انًخطهباث األساسٛت نهحداج انكشاو ٔانخأكذ 

يخطهباث ٔسائم انساليت لبم ٔطٕل انحداج أثُاء إلايخٓى فٙ انًذُٚت انًُٕسة. ٔلال: إٌ انفشق انًٛذاَٛت لايج حخٗ يٍ 

( صٚاسة نهخأكذ يٍ خاْضٚت يساكٍ انحداج ٔحسدٛم انُٕالض انخٙ ٚباششْا بشَايح ػًم 040ٕٚو أيس األٔل بخُفٛز )

فٙ انخدٓٛضاث ٔانخذياث انؼايت ػُذ ٔخٕد يالحظاث أٔ  ٔحذة حأيٍٛ انُٕالض ٔفّٛ ٚخى حأيٍٛ ٔحٕفٛش انُٕالض
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َٕالض فٙ انخدٓٛضاث بانذٔس انسكُٛت أثُاء صٚاساث انًساكٍ يٍ لبم يكخب انطٕاسئ ٔانساليت ٔرنك يٍ لًٛت حأيٍٛ 

ل ْزِ انسكٍ انًٕدع نذٖ انًؤسست األْهٛت نألدالء فضالً ػٍ بشَايح ػًم ندُت انًخابؼت ٔانًشالبت انزاحٛت ٔٚخى يٍ خال

انهدُت اإلششاف ػهٗ أػًال ٔحذة انؼًهٛاث انًٛذاَٛت ٔانًخابؼت اإلداسٚت ٔانحشص ػهٗ لٛايٓى بًخابؼت ٔيشالبت األداء 

يٛذاَٛاً ٔإداسٚاً بٍٛ انمطاػاث ٔيشاكض ٔيكاحب انخذيت انًٛذاَٛت ٔانًكاحب انًساَذة خالل يٕسى انحح ٔكزنك بشَايح 

ٚؼُٗ ْزا انبشَايح بًخابؼت ٔيشالبت األداء انؼاو يٛذاَٛا ٔانخُسٛك يغ اندٓاث ػًم ٔحذة انؼًهٛاث انًٛذاَٛت حٛث 

انذاخهٛت ٔانخاسخٛت ٔضبظ انُذاءاث ػبش انشبكت انالسهكٛت باإلضافت نبشَايح ػًم ٔحذة انًخابؼت اإلداسٚت ٔفّٛ ٚخى 

َٛت ٔانًكاحب انًساَذة ٔأخًٛشا بشَايح يخابؼت ٔيشالبت األداء انؼاو إداسٚاً فٙ انمطاػاث ٔيشاكض ٔيكاحب انخذيت انًٛذا

ػًم ٔحذة اإلحظاء ٔانخماسٚش حٛث حمٕو انٕحذة بخٕثٛك أداء انًؤسست بدًٛغ لطاػاحٓا ٔإطذاس انخماسٚش اإلحظائٛت 

 .انٕٛيٛت ٔانذٔسٚت ٔانُٓائٛت خالل يٕسى انحح
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 :قطاع اإلسكان والمتابعة باألدالء

 آالف عقد والتأكد مه جاهشية مساكه الحجاج 01المصادقة على 

 
 

 :قصاص مزوان - المنورة لمدينةا

سئٛس يدهس إداسة انًؤسست األْهٛت نألدالء انًششف ػهٗ لطاع أٔضح َائب 

اإلسكاٌ ٔانًخابؼت انذنٛم ػظاو ديٛاطٙ، أٌ انمطاع ٚٓذف إنٗ طُاػت يُظٕيت 

خذيٛت يخكايهت نخذياث إسكاٌ انحداج ٔاإلششاف اإلداس٘ ٔانًشالبت انًٛذاَٛت 

 .يح ػًمانًسخًشة ألداء اػًال يٕسى انحح، ٔٚؤد٘ يٓايّ يٍ خالل ػذة بشا

ٔٚخٕنٗ انمطاع حٕثٛك ػمٕد اإلسكاٌ ػبش انبٕابت انًٕحذة نحداج انخاسج، حٛث حى 

( فُذلا 402( ػمذاً حابؼت نـ)08804حظذٚك أكثش يٍ ػششة آالف ػمذ ٔححذٚذاً )

رٔ انمؼذة، كًا ٚمٕو انبشَايح  00ٔدٔسا سكُٛت يظشحت ٔرنك حخٗ يساء االثٍُٛ 

ق ٔانذٔس انسكُٛت ٔيخابؼت يخطهباث يكاحب شؤٌٔ باسخٛفاء يبهغ انخأيٍٛ يٍ انفُاد

انحح ٔانششكاث انسٛاحٛت ػهٗ يذاس انؼاو ٔبشَايح ػًم اإلسكاٌ انًٛذاَٙ ٔانششكاث 

انسٛاحٛت ٔانز٘ ٚؼُٗ بًخابؼت ػًهٛاث حفٕٚح انحداج يٛذاَٛاً، ٔانخأكذ يٍ خاْضٚت 

ابؼت أداء انذٔس انسكُٛت ٔضبظ حاالث اخخالف انخفٕٚح ٔحظحٛحٓا بانُظاو ٔيخ

يخؼٓذ٘ انخُضٚم ٔانخحًٛم ٔسطذ يخانفاث انششكاث انسٛاحٛت. باإلضافت نبشَايح 

ػًم انطٕاسئ ٔانساليت، حٛث ٚمٕو ْزا انبشَايح بًخابؼت انذٔس انسكُٛت، ٔانخأكذ يٍ 

 .خاْضٚخٓا نهسكٍ ٔحٕفش انًخطهباث األساسٛت نهحداج

 

 


