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 أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

 

 

 سم وا 2116سبتمبر  26وافق هـ الم 1431ذو الحجة  24مكة المكرمة 
وجه صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة 

المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة بعقد ورشة عمل خالل شهر صفر المقبل ُتشارك بها جمٌع 
  .الجهات المعنٌة لبحث تطوٌر الخدمات فً الحج

هـ الذي عقد فً 1431اع األول للجنة الحج المركزٌة بعد نهاٌة موسم حج جاء ذلك خالل االجتم
دٌوان اإلمارة بالعاصمة المقدسة أمس, حٌث رفع سمو أمٌر منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم 

الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ولصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن 
 -ً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا ناٌؾ بن عبدالعزٌز ول

  .ولجمٌع العاملٌن فً موسم الحج على ما تحقق من نجاح -حفظهما هللا 
وقال سمو األمٌر خالد الفٌصل : " حظٌنا وهلل الحمد بتقدٌر جمٌع الحجاج من داخل المملكة 

لخدمات والعمل المقدم لضٌوؾ الرحمن, وأخص وخارجها على ما تحقق من نقلة نوعٌة فً ا
بالشكر رجال األمن الذٌن تجلت أخالقهم اإلسالمٌة فً األعمال التً قاموا بها, وكنت والزلت 
وسؤظل أناشد اإلنسان السعودي بؤن ٌكون أنموذجاً, سٌما وأن هللا خّصنا بمجاورة بٌته الحرام 

ألنموذج فً ظل تمسكنا بالقرآن والسنة وتحلٌنا وشرفنا بخدمة ضٌوؾ الرحمن, لذا ٌجب أن نكون ا
   ".بالمحبة والسالم واألخوة

وأكد أمٌر منطقة مكة المكرمة خالل االجتماع األول للجة الحج المركزٌة أهمٌة تعزٌز االٌجابٌات 
التً تم رصدها خالل موسم الحج الماضً التً ٌؤتً من بٌنها تشؽٌل قطار المشاعر الذي أشرفت 

تطوٌر منطقة مكة المكرمة, مإكداً نجاح التشؽٌل ولم ٌتم رصد أٌة بالغ أو تعطل فً  علٌه هٌئة
القطارات أو مرافق المحطات الرئٌسة, كما قدمت الشركة المشؽلة أداًء فاق عدد رحالت القطار 

 (.المقررة فً جمٌع الحركات التشؽٌلٌة )التصعٌد, اإلفاضة, النفرة, ٌوم العٌد وأٌام التشرٌق
االجتماع شاهد أمٌر منطقة مكة المكرمة عرضاً شامالً لإلٌجابٌات والمالحظات التً تم  وخالل

هـ, ودور هٌئة تطوٌر منطقة 1431رصدها مٌدانٌاً من قبل لجنة الحج المركزٌة خالل موسم حج 
مكة المكرمة برئاسة أمٌر المنطقة, التً شاركت فً موسم الحج ألول مرة وأثمر عن ذلك التزام 

مجموعات الحجاج بمواعٌد تفوٌجها من مخٌماتها إلى محطات القطار بالوقت والمسار أؼلب 
المحدد وتم نقلهم جمٌعا بٌسر وسالمة حسب المواعٌد المحددة, فٌما نجحت قوات أمن المنشآت فً 
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انب الشركات المشاركة إدارة الحشود من المخٌمات إلى محطات القطار وحماٌة المحطات, إلى ج
دارة الحشود أسفل وعلى بوابات المحطات وعلى أرصفة القطار التً أدت األعمال فً عملٌة إ

المسندة لها بشكل جٌد أسهم فً نجاح عملٌة نقل الحجاج بٌسر وسالمة, فٌما رصدت لجنة الحج 
المركزٌة فً هذا الجانب الحاجة إلى تجهٌز وتطوٌر مواقع نزول الحجاج حول محطات القطار 

  .ر الخدمات المالئمة لهمبمشعر مزدلفة وتوفٌ
هـ تشؽٌل وصٌانة منشؤة الجمرات الحدٌثة, 1431وٌضاؾ إلى اإلٌجابٌات المسجلة فً موسم حج 

حٌث نجحت قوات الطوارئ الخاصة وإدارة تنظٌم المشاة باألمن العام وقوات أمن المنشآت فً 
مشاعر المقدسة ابتداء إدارة الحشود من وإلى الجمرات عبر الطرقات أو من خالل محطات قطار ال

من ذي الحجة, كما تم تشؽٌل منشؤة الجمرات  13من مساء ٌوم التاسع وحتى نهاٌة ٌوم 
 قوالمشروعات المساندة لها دون أٌة أعطال رئٌسة فً التجهٌزات أو المراف

وبحسب تقرٌر لجنة الحج المركزٌة ساعدت المشروعات الجدٌدة التً نفذتها هٌئة تطوٌر منطقة 
لمكرمة هذا العام فً ذلك النجاح مثل مشروع توسعة الساحة الؽربٌة للجمرات ومشروع مكة ا

تنظٌم المنطقة الواقعة بٌن مزدلفة ومداخل طرقات مشعر منى, ومشروع تنظٌم بعض الطرق فً 
تفتٌت وتوزٌع الكتلة البشرٌة بالتوازن على مختلؾ الطرقات من والى الجمرات, كما أسهم مشروع 

حة الؽربٌة فً تفتٌت الكتلة المتجهة إلى الحرم مباشرة بعد الرجم فً الٌوم الثانً عشر تنظٌم السا
  .هـ1431من ذي الحجة 

وفً شؤن النظافة, أظهر عرض لجنة الحج المركزٌة المستند إلى الرصد المٌدانً عدة إٌجابٌات, 
ً تحّسن النظافة فً تتمثل فً استكمال تنفٌذ وتشؽٌل ونظافة مشروع دورات المٌاه حٌث أسهمت ف

موظؾ 121المشاعر المقدسة, كما كان لتوفٌر عدد كافً من المهندسٌن والمراقبٌن التابعٌن للهٌئة )
ما بٌن دائم وموسمً ( لإلشراؾ على التشؽٌل األثر الكبٌر فً المراقبة على التشؽٌل وحل المشاكل 

الحج بوقت كاؾ ٌشكل عائقاً لصعوبة أوالً بؤول , فٌما ال ٌزال عدم تشؽٌل شبكة المٌاه قبل موسم 
  .الكشؾ عن األعطال وإصالحها فً الوقت المناسب قبل بدء الموسم

وأثمر إنشاء وتشؽٌل سلم للمشاة من جبل الرحمة إلى جنوب الساحة فً مساعدة الحجاج للوصل 
إؼالقها  والمؽادرة من جبل الرحمة بٌسر وسهولة وأمان ) بالمقارنة بالدرجٌن القدٌمٌن الذٌن تم

تماماً لعدم مناسبتها من الناحٌة الهندسٌة والسالمة (, وتمت ادارته بنجاح من قبل قوات األمن 
المشؽلة. وفً هذا الشؤن ونتٌجة لنجاح تشؽٌل الدرج الجدٌد فقد تم إعداد جمٌع الدراسات والتصامٌم 

  .الالزمة إلنشاء جسر جدٌد وسٌتم طرح المشروع للتنفٌذ قرٌباً 
نشاء وتشؽٌل مشروع تهٌئة منطقة نزول حجاج أفرٌقٌا ؼٌر العربٌة بمشعر عرفات فً وأسهم إ

( تكفً إلسكان 2م510111تنظٌم وتهذٌب مناطق جدٌدة مخصصة لنزول الحجاج بمساحة إجمالٌة )
( حاج مع توفٌر جمٌع الخدمات الالزمة وفق ما هو منفذ فً باقً مناطق نزول 120111حوالً )

ات, وقد تم تخصٌص وتوزٌع هذه المربعات من قبل وزارة الحج على مطوفً الحجاج بمشعر عرف
 .هــ1431حجاج إفرٌقٌا ؼٌر العربٌة فً موسم حج هذا العام 

وساعد إنشاء وتشؽٌل تنظٌم وتصمٌم المنطقة الواقعة بٌن مزدلفة ومداخل طرقات منى تنظٌم 
ٌة إلى باطن منى وجسر الجمرات, تدفقات حشود الحجاج المشاة بالتوازن لدخول الطرقات المإد

وقد أسهم المشروع فً مساعدة األمن العام فً ضبط تدفقات الحشود من مزدلفة إلى منى بٌسر 
وسالمة دون أٌة عوائق أو تكدس أو تؤخٌر, كما أسهم إنشاء وتشؽٌل مشروع توسعة الساحة 

و الحرم من منشؤة الجمرات الؽربٌة فً إدارة تدفقات وتوازن الحشود المتجهة إلى مكة المكرمة أ
  .والتخفٌؾ على طرٌق المشاة المظلل المتجهة إلى الحرم

وأسهمت الخٌام المإقتة التً تم تنفٌذها قبل موسم حج هذا العام فً حماٌة الحجاج من أشعة الشمس 
( )الجمرات(, حٌث تم استكمال 3على المنحدر المإدي إلى الرصٌؾ الجنوبً لمحطة منى )

نهائٌة لمشروع التظلٌل الدائم لمنحدرات قطار المشاعر المقدسة بمشعري منى ومزدلفة, التصامٌم ال
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التً ستسهم فً تقلٌل معاناة وسٌباشر المقاول بعد موسم الحج مباشرًة استئناؾ العمل فً المشروع 
  .الحجاج من التعرض ألشعة الشمس

اً بشكل متمٌز جداً بفضل هـ عموم1431وأوضح عرض لجنة الحج المركزٌة أن نجاح موسم حج 
هللا عز وجل ثم بفضل ما رصد من تنسٌق وتناؼم وتكامل العمل بٌن مختلؾ القطاعات المشاركة 

فً لجنة الحج المركزٌة, الذي نتج عن إشراؾ صاحب السمو الملكً مستشار خادم الحرمٌن 
ولكل المشروعات  الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة ومتابعته لجمٌع الخدمات المقدمة للحجاج

 .المنفذة فً المشاعر المقدسة بعد أن تم ضمها لهٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة
وأسهم تظافر الجهود فً خفض أعداد المتسللٌن للحج بدون تصرٌح بنسبة كبٌرة أدى إلى ارتفاع 

سالسة  -مستوى تقدٌم الخدمات لعموم الحجاج بشكل ملحوظ ) تحسن نسبً فً عملٌات النظافة 
سهولة الحركة بصفة عامة فً مكة المكرمة والمشاعر  -انخفاض االفتراش  -عملٌات النقل 

فً المسجد الحرام وفً منشؤة الجمرات, فضالً عن خلو موسم الحج من الحوادث الكبٌرة المقدسة و
واألمراض الوبائٌة, وتوفر عموم الخدمات األساسٌة فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لجمٌع 

الحجاج وعدم حدوث انقطاعات أو أعطال تذكر فً خدمات المٌاه والكهرباء واالتصاالت, وشبه 
كاوى المرفوعة لإلمارة بصفة عامة إلى جانب االستفادة من المراحل المنجزة من انعدام الش

مشروعات توسعة المسجد الحرام والمطاؾ أسهمت فً استٌعاب المصلٌن والطائفٌن وتمكٌنهم من 
 .أداء شعائرهم بٌسر وسهولة

إلعالمٌة وسجل تقرٌر لجنة الحج المركزٌة الدور التوعوي الفعال الذي أسهمت فٌه الحملة ا
% من مخٌمات 25التوعوٌة ) الحج عبادة وسلوك حضاري ( فً توعٌة الحجاج , وشمولٌة حوالً 

مشعر منى بنظام التكٌٌؾ الجدٌد المطور , كذلك تحسن أداء شبكة االتصاالت فً مكة المكرمة 
التؤكد من  والمشاعر المقدسة مقارنة باألعوام الماضٌة , إلى جانب الدور الفعال الحج المركزٌة فً

 كبٌر بشكل ساهم والذي(  اإلمارة إشراؾ تحت املة��جاهزٌة الخدمات بالمشاعر المقدسة ) ال
 المشاة طرق على الخدمات أو الحجاج سكن مواقع جاهزٌة فً جوهرٌة شكاوى أي ظهور عدم فً

. 
لٌضاؾ  3ألؾ م 161ومن اإلٌجابٌات تشؽٌل الخزن اإلستراتٌجً الجدٌد فً منطقة المعٌصم بطاقة 

( مراكز صحٌة بعرفات, ورفع  11للطاقة التخزٌنٌة فً المشاعر المقدسة, وكذلك تطوٌر عدد ) 
سرٌر وعدد  12الطاقة االستٌعابٌة فً مجمع الطوارئ بالمعٌصم, إضافة إلسعاؾ كبٌر متنقل سعة 

من ( مرٌضاً  321( سرٌراً لضربات الشمس واإلجهاد الحراري, كما تم تصعٌد عدد )  216) 
الحجاج للمشاعر المقدسة ألداء الحج, إلى جانب استكمال المرحلة الثانٌة من النظام اإللكترونً 
الموحد لحجاج الخارج واستكمال مشروع المسار اإللكترونً لحجاج الداخل وتطبٌق اإلسوارة 
را اإللكترونٌة بمعلومات الحجاج, والتخصٌص المبكر لمخٌمات الحجاج بالمشاعر المقدسة, وأخٌ

 .تطور آلٌات وخطط تفوٌج الحجاج للجمرات والقطار وارتفاع نسبة االلتزام ببرامج التفوٌج
وسجل عرض لجنة الحج المركزٌة عدد من المالحظات المٌدانٌة, مثل: عدم تحقٌق نسبة التوازن 

( وتعجل ؼالبٌة الحجاج فً النفرة من منى 13 - 12المطلوبة لمؽادرة الحجاج مشعر منى ٌومً ) 
ذو الحجة, وما أدى ذلك أخٌراً ٌصاحب ذلك من ضؽط شدٌد جداً على المسجد الحرام  12ٌوم 

 .وطرق وشوارع مكة المكرمة
وأوصى االجتماع بضرورة مواصلة الجهود لمنع المتسللٌن للحج بدون تصرٌح من الدخول 

هـ 1431ام للمشاعر المقدسة والتؤكٌد على تطبٌق العقوبات على من تم رصده منهم خالل حج ع
  .وعلى ناقلٌهم وعلى أصحاب الحمالت الوهمٌة واإلعالن عن ذلك

وأوصت اللجنة أٌضا بالتؤكٌد على جمٌع الجهات بالعمل وفق التعلٌمات فٌما ٌخص منح تؤشٌرات 
الزٌارة والتؤشٌرات التجارٌة بحٌث ال ٌسمح لحاملٌها باستؽاللها ألداء الحج بطرٌقة ؼٌر نظامٌة, 

واصلة تحسٌن وتطوٌر آلٌات اإلرشاد واللوحات اإلرشادٌة فً مكة المكرمة كما أوصت بم
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والمشاعر المقدسة لتكون مكثفة وبعدة لؽات لخدمة الحجاج, واستكمال تظلٌل الممرات المإدٌة 
للقطار ولجسر الجمرات وكذلك التوسع فً مشارٌع تلطٌؾ الهواء برذاذ الماء فً شوارع عرفات 

  .هو متوقع خالل المواسم القادمة من ارتفاع درجات الحرارة ومنى وطرق المشاة لما
واقترحت لجنة الحج المركزٌة تنفٌذ مشروع نفق أو كبري عند تقاطع كدي )تقاطع سوق مكة 

الدولً سابقاً, وتهٌئة المرافق والخدمات لالستخدام السهل اآلمن من قبل ذوي االحتٌاجات الخاصة 
ى زٌادة عدد المباسط النظامٌة للمواد الؽذائٌة فً المشاعر المقدسة والمقعدٌن من الحجاج, إضافة إل

لمكافحة الباعة المتجولٌن, والعمل على تنفٌذ طرق مساندة للمشاة بٌن منى والحرم )خاصة لمناطق 
توسعة الحرم الشمالٌة(, وتطوٌر عملٌات نظافة المشاعر المقدسة والنظر فً الحلول والتقنٌات ؼٌر 

  .التقلٌدٌة
فٌما ٌخص الخٌام, أوصت لجنة الحج المركزٌة بمواصلة العمل على تطوٌر تكٌٌؾ جمٌع مخٌمات و

هـ, إحالل الخٌام التقلٌدٌة بمشعر عرفات بمشروع إسكان 1431الحجاج بمشعر منى قبل موسم حج 
أو خٌام مطورة مقاومة للحرٌق ٌمكن تلطٌؾ أو تكٌٌؾ الجو بداخلها وٌتم من خالل ذلك أٌضاً رفع 

 .الطاقة االستٌعابٌة بالمشعر
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ جمٌع اإلجراءات الالزمة من قبل وزارة الحج والعمرة لعدم 

( وتوزٌع كثافة السفر بٌن مكة 12/5تؤخر وصول جمٌع الحجاج لمكة المكرمة قبل نهاٌة ٌوم ) 
حرصاً على أمن وسالمة  ( ألؾ حاج ٌومٌاً  51المكرمة والمدٌنة المنورة بحٌث ال تتجاوز ) 
 .الحجاج وسائقً الحافالت وعموم المسافرٌن

وأوصت لجنة الحج المركزٌة بمواصلة جهود التنسٌق لتطوٌر عملٌات التفوٌج لتشمل كامل 
المراحل من المخٌمات إلى منشاة الجمرات ثم إلى المسجد الحرام, وإلزام مكاتب شإون الحجاج 

لتعاقد مع مإسسات وطنٌة مختصة لتوفٌر التؽذٌة واإلعاشة )بعثات الحج( وشركات السٌاحة با
لحجاجهم فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حرصاً على سالمتهم ومنعاً للجوئهم للبسطات 

 .العشوائٌة والباعة المتجولٌن للحصول على أؼذٌتهم
ترونً للحجاج وأكدت لجنة الحج المركزٌة على أهمٌة متابعة استكمال مشروع تنفٌذ المسار اإللك

شامالً أخذ الخصائص الحٌوٌة )البصمة( قبل قدوم الحاج من بلده, والتنسٌق المبكر والفعال فً 
توحٌد آلٌة العمل على اإلسوارة االلكترونٌة وتحدٌد المعلومات األساسٌة التً ٌحتاجها كل قطاع 

الؽربٌة بمجمع صاالت  وتحدٌد طرٌقة العمل بها فً المواسم القادمة, وكذلك تطوٌر منطقة الخٌام
الحج والعمرة بالمطار لتدخل ضمن منظومة خدمة الحجاج, وتطوٌر وتحسٌن وضع تلطٌؾ الهواء 

  .) أو التكٌٌؾ ( بمنطقة الخٌام ) البالزا ( بمجمع صاالت الحج والعمرة
ودعت لجنة الحج المركزٌة وزارة الحج والعمرة لمواصلة العمل على إتاحة الفرصة للحجاج 

اقد مع شركات نقل الحجاج لنقلهم من وإلى المطار حسب رؼباتهم واحتٌاجاتهم, وكذلك التؤكٌد للتع
على الهٌئة العامة للطٌران المدنً باالستفادة من كامل فترة قدوم الحجاج وتوزٌع كثافة رحالت 

حج الحج علٌها ومنع التكدس فً أواخر أٌام مرحلة القدوم, وتوفٌر شاشات )مونٌتٌر( بصاالت ال
 .بالمطارات لعرض جدول الرحالت والصالة المخصصة إلنهاء إجراءات كل رحلة

وشددت لجنة الحج المركزٌة على استمرار ومواصلة عقد الدورات التثقٌفٌة والتوعٌة لجمٌع 
العاملٌن فً الحج لحسن التعامل مع الحجاج وخدمتهم, ومواصلة جهود الحملة اإلعالمٌة وبدئها 

إٌضاح العقوبات على المخالفٌن, والنظر فً إٌجاد عقوبة على الذٌن ٌقدمون مبكراً بحٌث تشمل 
للحج بدون تصرٌح واإلعالن عن ذلك عبر وسائل اإلعالم المختلفة, والتنسٌق بٌن وزارتً الصحة 
واإلعالم لتكثٌؾ البرامج التوعوٌة للمواطنٌن والمقٌمٌن عن مخاطر الذبح خارج المسالخ وما ٌسببه 

  .بٌئة ونقل لألمراض ومخاطر على الصحة العامةمن تلوث لل
مما ٌذكر أنه عقدت ورشة العام الماضً حول تطوٌر الخدمات فً الحج وكان لها أبلػ األثر فً 

معالجة المالحظات وتحقٌق التناؼم والتكامل الذي اتسم به أداء جمٌع الجهات وأسهم بعد فضل هللا 
  ..هـ1431بشكل كبٌر فً نجاح موسم حج 
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 هـ1437إدارة المصاحف بالمسجد الحرام تختتم أنشطتها لموسم الحج 

 

 سم وا2116سبتمبر  26هـ الموافق 1431ذو الحجة  24مكة المكرمة 
سة العامة لشإون المسجد الحرام احتفلت إدارة المصاحؾ والكتب بالمسجد الحرام التابعة للرئا

هـ, خالل حفلها السنوي لمنسوبً إدارتها 1431والمسجد النبوي بختام نشاطها لموسم حج هذا العام 
 .والقطاعات العسكرٌة ومعلمً الحلقات والمقرأة اإللكترونٌة

وقدمت إدارة المصاحؾ والكتب خالل الحفل عرضاً مرئٌاً نقل للحاضرٌن أبرز الجهود 
 .جازات واألنشطة والبرامج التً تقوم علٌها اإلدارة وتقدمها للمستفٌدٌنواإلن

ورفع معالً الرئٌس العام الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزٌز السدٌس الشكر لخادم الحرمٌن 
الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً عهده األمٌن وسمو ولً ولً العهد وسمو 

 -لحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة وسمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة مستشار خادم ا
على ما ٌولون الحرمٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهما والقرآن الكرٌم والسنة النبوٌة االهتمام  –حفظهم هللا 

 .البالػ والعناٌة الفائقة والرعاٌة الجلٌلة جعلها هللا فً موازٌن أعمالهم الصالحة
مه من ونوه معالٌه  بجهود إدارة المصاحؾ والكتب, التً وصفها بالملحوظة والمباركة, بما تقدِّ

أعمال جلٌلة ومناشط موفقة فً خدمة كتاب هللا, وال شك أننا فً هذا الٌوم مبتهجون ومسرورون 
بهذا الحفل التكرٌمً لمن وفقهم هللا وشرفهم بالعمل فً خدمة كتابه الكرٌم, وواجبنا تجاهه أن 

ونعلمه وأن نتلوه ونتدبره ونطبقه ونتخلق بؤخالقه, فال طرٌق للهداٌة والسعادة إال عن طرٌق نتعلمه 
العناٌة بالقرآن الكرٌم ولهذا عنٌت هذه البالد المباركة به منذ عهد المإسس الملك عبدالعزٌز بن 

 .ن الشرٌفٌنإلى هذا العهد المٌمون, ومثل ذلك العناٌة بالحرمٌ –رحمه هللا  –عبدالرحمن آل سعود 
وأكد معالٌه أن الرئاسة العامة لشإون الحرمٌن الشرٌفٌن قد دأبت فً العناٌة واالهتمام بكتاب هللا 

عز وجل وترجمة دعم والة األمر إلى برامج عملٌة وحلق منتشرة فً أروقة المسجد الحرام ومقرأة 
ٌَُعد من أفضل األعمال وأزكاها  .إلكترونٌة تعلم المسلمٌن القرآن الكرٌم وهذا 

ً ختام كلمته أثنى معالٌه على الجهود المقدمة من قبل اإلدارة فً خدمة كتاب هللا عز وجل وف
وشكر القائمٌن علٌها فً مقدمتهم فضٌلة الشٌخ محمد بن لاير السٌالنً مدٌر إدارة المصاحؾ 

 .والكتب وفضٌلة وكٌله الشٌخ علً النافعً
هـ, تضمن الخدمات الجلٌلة التً 1431لعام وشهد الحفل بّثاً لتقرٌر مرئً ألعمال موسم حج هذا ا

تقدمها اإلدارة للمستفٌدٌن من حجاج وعمار وزوار والتً شملت حتى القطاعات العسكرٌة , وكذلك 
 .نقلت أبرز البرامج والخدمات المتنوعة والمختلفة
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 وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم دروساً بعدة لغات

 

 سم وا 2116سبتمبر  26هـ الموافق  1431ذو الحجة  24المدٌنة المنورة 
 تقٌم وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي ممثلة فً إدارة اإلرشاد النسائً دروس بعدة

من الشهر الجاري بمصلى النساء  31 - 24لؽات بعنوان " آداب المسجد " خالل الفترة من 
 .الشرقً

وأوضحت مدٌرة إدارة اإلرشاد النسائً سارة البلوشً أن اإلدارة تحرص على تقدٌم هذه 
البرامج العلمٌة الشرعٌة لٌستفٌد منها زائرو المسجد النبوي خالل هذه الفترة نظراً لكثافة 

وار, فتقدم لهم برامجها العلمٌة والتوعٌة المكثفة التً تشمل حلقات تحفٌظ القرآن الكرٌم الز
 .ودروسا تثقٌفٌة وتعلٌمٌة مفٌدة, وترتٌبها زماناً ومكاناً بشكل مستمر
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حاجاً إلى المدينة المنورة 27572وصول   

 

 

 جازي الشرٌؾ –المدٌنة المنورة 

ِّ هللا  تيغ ػذد اىحداج اىزِٝ ٗصي٘ا إىٚ اىَذْٝح اىَْ٘سج أٍظ, قادٍِٞ ٍِ ٍنح اىَنشٍح تؼذ أُ ٍ

حاخاً, ٗفق اإلحصائٞح اىٍٞ٘ٞح اىرٜ أػيْرٖا اىَؤعغح األٕيٞح  89572ػيٌٖٞ تؤداء فشٝضح اىحح 

 .ىألدالء تاىَْطقح

ٌّنت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمإسسة, أن إجمالً عدد الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل  وب

 .مسافراً  123215حجاج , فً حٌن بلػ المجموع الكلً للمؽادرٌن حتى تارٌخه  252112

وأظهرت اإلحصائٌة أن الحجاج من إندونٌسٌا ٌشّكلون أكثر الجنسٌات تواجداً بالمدٌنة المنورة أمس 

 136413حاجاً, فً حٌن بلػ إجمالً عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة المنورة  16121اقع بو

 . حجاج
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 اى٘طًْ اىًٍ٘ ادخفبىٍت فً شبسم٘ا جذة ٍطبس عبش اىَغبدسُٗ

 أىفب   921أىف دبج ٗصي٘ا إىى اىَذٌْت .. ٗاىَخبقُ٘  232

 
ماً هداٌا للحجاج بمناسبة الٌوم الوطنً  وزٌر الحج والعمرة مقدِّ

 واس – المنورة المدٌنة

عدد الحجاج الذٌن وصلوا, حتى ٌوم أمس األول, إلى المدٌنة المنورة بعدما أدوا فرٌضة الحج, فً  111ألفاً و 232ارتفع إلى 
 .حاّجاً, وفق إحصاء صدر عن المإسسة األهلٌة لألدالء فً المنطقة 221ألؾ و 112حٌن ؼادرها حتى التارٌخ نفسه 

 .إلى المدٌنة أمس األولحاّجاً  632ألفاً و 24وأظهر اإلحصاء وصول 

متبقٌن فً الٌوم نفسه من  122ألفاً و 121حاّجاً مقارنًة مع  24ألفاً و 122وفً مساء الٌوم نفسه؛ بلػ عدد الحجاج المتبقٌن فٌها 
 .هـ1436موسم حج 

عدد األكبر بٌن حجاج, وهو ال 212ألفاً و 13ووفقاً لإلحصاء؛ ٌصل عدد الحجاج البنؽالدٌشٌٌن الموجودٌن فً المدٌنة إلى 
 .مختلؾ الجنسٌات

 16إلى ذلك؛ شارك حجاج مؽادرون للمملكة فً احتفال مطار الملك عبدالعزٌز الدولً فً جدة على مدى ٌومٌن بالذكرى الـ 
 .للٌوم الوطنً

ع المطار الحلوى والورد واألعالم الخضراء وسط أهازٌج وطنٌة نالت استحسان الحضور  .ووزَّ

كٌلوجرام من الشوكوالتة وألؾ  511آالؾ علم سعودي و 11آالؾ وردة على المسافرٌن و 11زٌع قرابة وشهدت االحتفالٌة تو
 .هدٌة لألطفال

 .حضر االحتفال عدٌد من مسإولً المطار والقطاعات الحكومٌة والخاصة

ع, احتفالٌة أمس جدة السرٌ -بدورها؛ نظمت وزارة الحج والعمرة بمشاركة مركز مراقبة التفوٌج فً طرٌق مكة المكرمة
 .للٌوم الوطنً السعودي, بحضور وزٌر الحج والعمرة, الدكتور محمد صالح بنتن 16للحجاج بمناسبة الذكرى الـ 

ووزعت الوزارة عدداً من الهداٌا التذكارٌة الخاصة بالٌوم الوطنً, وبعض المؤكوالت الشعبٌة على الحجاج من جمٌع الجنسٌات 
 .المؽادرٌن لمركز التفوٌج

 

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3


 

 
11 

 
 

 أىف حاج.. ٗال ضثظ ىحاالخ ذضٗٝش أٗ اّرحاه 456ٍغادسج 

 إتشإٌٞ ػغٞشٛ -خذج ذص٘ٝش  -عؼذ اىؼْْٜٞ 

 84/97/8904اإلثِْٞ 

 

حاخا ػثش  456.408أمذ قائذ ق٘اخ اىحح ّائة ٍذٝش ػاً اىد٘اصاخ اىي٘اء ضٞف هللا تِ عطاً اىح٘ٝفٜ ػِ ٍغادسج 

خَٞغ ٍْافز اىََينح اىد٘ٝح ٗاىثشٝح ٗاىثحشٝح ٍْز تذء ٍشحيح اىَغادسج حرٚ ّٖاٝح ًٝ٘ أٍظ حٞث غادس ػِ طشٝق 

 .حاخا 9.025ٗػِ طشٝق اىثحش:  56.460ٗػِ طشٝق اىثش:  578.924اىد٘: 

/ 05ٗطاىة اىح٘ٝفٜ اىحداج تاىرقٞذ ت٘قد اىَغادسج ٗػذً اىرؤخش ػِ ٍ٘ػذ اىَغادسج حٞث إُ آخش ًٝ٘ ىيَغادسج ٕ٘ 

 ./ فٜ تذاٝح اىغْح اىقادٍح ٍِٗ ٝرؤخش ػِ اىَغادسج ع٘ف ٝضغ ّفغٔ ذحد طائيح اىَحاعثح0

صاخ اىحح تَطاس اىَيل ػثذاىؼضٝض اىذٗىٜ ٗػِ ضثظ ٍضٗسِٝ أٗ ٍْرحيٜ شخصٞاخ خاله اىَغادسج قاه قائذ ق٘ج خ٘ا

تدذج اىؼَٞذ ّٞاف تِ عيطاُ اىشٗٝظ أشاس اىشٗٝظ إىٚ أّٔ ىٌ ٝرٌ حرٚ اُٟ ضثظ أٛ حاىح ٍشٞشا إىٚ ٗخ٘د أرمٚ 

األخٖضج فٜ اىنشف ػِ ٍثو ٕزٓ اىحاالخ أٗ ٍرٚ ٍا ذٌ االشرثآ تٖا ٍؤمذا ذ٘فٞش أخٖضج حاعة آىٜ ٗأخٖضج اىثصَح 

ماّٗرًشا تنو اىصاالخ ٝرٌ ٍِ خالىٖا اىؼَو  068تؼذد « ماّٗرش اىخذٍح»ىنو ٍحطاخ اىَغادسج  تناٍو ٍيحقاذٖا

 .ٗذ٘فٞش فشٝق ػَو فْٜ ػيٚ ٍذاس األستغ ٗاىؼششِٝ عاػح ىَراتؼح ػَو األخٖضج

 حاخا ػثش صاالخ اىحح تَطاس اىَيل ػثذاىؼضٝض اىذٗىٜ حرٚ اىغاػح اىثاىثح ٍِ ػصش 504,949ٗآشاس أىٚ ٍغادسج 

 .أٍظ ٍشٞشا إىٚ أُ اىؼَو ٝرٌ ػيٚ أمَو ٗخٔ إلّٖاء إخشاءاخ ضٞ٘ف تٞد هللا اىحشاً

تِٞ فشد ٗضاتظ  799ماّٗرًشا ىيد٘اصاخ ىر٘دٝغ اىحداج ٗإّٖاء إخشاءاذٌٖ, ٗذنيٞف ػذد  068ٗأضاف: ذٌ ذدٖٞض 

 .عاػح 86عاػح ذٌ ذ٘صٝؼٌٖ ػيٚ اىناّٗرشاخ ىيؼَو ػيٚ ٍْاٗتاخ خاله اىـ 86ىيؼَو ػيٚ ٍذاس اىـ
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 حداج ٝضسُٗ اىَآثش اإلعالٍٞح تاىَذْٝح اىَْ٘سج قثو ٍغادسذٌٖ
 اىَذْٝح اىَْ٘سج -ػثذاىشحٌٞ اىحذادٛ 

 84/97/8904اإلثِْٞ 

 

شٍح تؼذ أُ أدٗا فشٝضح اىحح, ٝر٘خٔ تريل األٝاً اىحداج اىَ٘خ٘دُٗ فٜ اىَذْٝح اىَْ٘سج تؼذ ػ٘دذٌٖ ٍِ ٍنح اىَن

تضٝاسج ىيَآثش اإلعالٍٞح تاىَذْٝح اىَْ٘سج تؼذ صٝاسج ٍغدذ سع٘ىْا اىنشٌٝ ػيٞٔ أفضو اىصالج ٗاىغالً ٗصٝاسج تقٞغ 

 .اىغشقذ ٝردُٖ٘ ىضٝاسج ٍغدذ قثاء ٗاىصالج فٞٔ ٕٗ٘ أٗه ٍغدذ أعظ ػيٚ اىرق٘ٙ فٜ اىَذْٝح اىَْ٘سج

يرِٞ ٗٝصيُ٘ فٞٔ ٗعَٜ تَغدذ اىقثيرِٞ ألّٔ ماُ ٝصيُ٘ تاذدآ تٞد اىَقذط ثٌ ٍِٗ ثٌ ٝردُٖ٘ ىضٝاسج ٍغدذ اىقث

  .ذح٘ىد اىقثيح إىٚ ٍنح اىَنشٍح ٗأطيق ػيٞٔ ٍغَٚ ٍغدذ اىقثيرِٞ

 99ثٌ ٝردُٖ٘ اىحداج إىٚ صٝاسج عٞذ اىشٖذاء حَضج تِ ػثذاىَطية ػٌ سع٘ه هللا ػيٞٔ اىصالج ٗاىغالً ٗأمثش ٍِ 

  .أحذ شًٖٞذا فٜ ٍقثشج شٖذاء

ٗمزىل اىَغاخذ اىغثؼح حٞث ٝقٍُ٘٘ تر٘ثٞق ٕزٓ اىضٝاساخ ػثش خ٘االذٌٖ ىرنُ٘ رمشٙ خَٞيح ىشحيح إَٝاّٞح ماّ٘ا 

ْٝرظشّٖٗا ٍِ ػششاخ اىغِْٞ, ْٕٗاك ٍِ اىحداج ٍَِ ٝفضيُ٘ اىضٝاساخ تؼذ صالج اىفدش ٍثاششج ٗٝؼ٘دُٗ 

ج اىؼصش حرٚ صالج اىَغشب. ٗقذ خٖض فشع اىشؤُٗ ىَغامٌْٖ قثو صالج اىظٖش ٗآخشُٗ ٝفضيُ٘ اىضٝاساخ تؼذ صال

اإلعالٍٞح ٗاىذػ٘ج ٗاإلسشاد تاىَذْٝح اىَْ٘سج مو عثو اىشاحح ىيَغاخذ اىراسٝخٞح ٍِ صٞاّح ّٗظافح ٗذ٘فٞش ٍٞآ 

اىششب ٗاىفشػ اىْظٞف ٗٗخ٘د ٍششذِٝ ٗدػاج ىر٘خٞٔ ٗإسشاد اىحداج فٜ ق٘اػذ اىضٝاسج مَا ذ٘خذ فشقح ٍِ سخاه 

 .ْظٌٞ حشمح اىغٞش فٜ ٕزٓ اىَ٘اقغ اىراسٝخٞحاىَشٗس ىر
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« ٍشاتطح اىحح»ٍرغٞثًا ٍٗرغٞثح ػِ  8568ذضثظ « اىشقاتح » 

 ذؤشٞشج غٞش ّظاٍٞح 424خ٘ىح ٗمشفد ػِ  04876ّفزخ 
 خذج -عؼ٘د اىؼٞذ 

 84/97/8904اإلثِْٞ 

 
 863ٍ٘ظفب ٍٗ٘ظفت حغٍب٘ا عِ ٍشابطت اىذج ٕزا اىعبً، إىى جبّب  2452مشفج ٍٕئت اىشقببت ٗاىخذقٍق عِ ضبط 

 .حأشٍشة غٍش ّظبٍٍت

ًّ « اىَذٌْت«صشح بزىل ىـ ت ىيَخببعت ٗاىبذ٘د، ٗاىَخذذِّد اىشسَ ٍَّ عبذاىعضٌض بِ ٍذَذ اىَجيً، ٍذٌش عبً اإلداسة اىعب

  .ببسٌ ٍٕئت اىشقببت ٗاىخذقٍق

ٗقذ ادٍيج جٍَع اىَالدظبث ىي٘صٌش اىَخخص، مَب ىخصج اىَالدظبث بخقشٌش سسًَ سفع ىَقبً سئٍس ىجْت اىذج 

 .ٌش اىذاخيٍتاىعيٍب، ٗىً اىعٖذ، ٗص

ج٘ىت سقببٍت عيى اىجٖبث ٗاىَؤسسبث اىذنٍٍ٘ت ٗاىخبصت خاله ٍ٘سٌ دج ٕزا اىعبً  98215ّفزث « اىٍٖئت»ٗقبه إُ 

 .ري اىذجت، شَيج اىعبصَت اىَقذست، ٗاىَذٌْت اىَْ٘سة، ٗجذة ببىَْبفز اىبذشٌت ٗاىجٌ٘ت 98دخى 

بَخببعت ٗإششاف سئٍس ٍٕئت اىشقببت ٗاىخذقٍق  ٗأشبس إىى أُ حيل اىج٘الث أسفشث عِ ضبط عذد ٍِ اىَالدظبث

 .اىذمخ٘س عبذاىشدَِ بِ إبشإٌٍ اىذصٍِ

ٍشاقبت ٍٍذاٍّت ّذ٘  55ٍشاقب ب ٍٍذاٍّ ب ٗ 047ٍِ خاله « اىَجيً»ٗسصذث ج٘الث ٍٕئت اىشقببت ٗاىخذقٍق بذسب 

 .ىعبًٍخغٍب ب ٍٗخغٍبت عِ ٍشابطت اىذج ببىجٖبث اىذنٍٍ٘ت اىَشبسمت بَٖبً دج ٕزا ا 2452

ٌَّ إبالغ إداساث اىجٖبث اىذنٍٍَّ٘ت بٖزٓ اىَخبىفبث الحِّخبر اإلجشاءاث اىْظبٍٍَّت بذق اىَخبىفٍِ، مَب  ٗأٗضخ أّٔ ح

حجبسٌت، سفعج عيى أثشٕب  998حأشٍشة ٍ٘سٍَت ٗ 208حأشٍشة دج غٍش ّظبٍٍت، ب٘اقع  836ضبطج اىٍٖئت 

 .ىَخبجشة بٖزٓ اىخأشٍشاثاىَخبىفبث الحخبر اإلجشاءاث اىْظبٍٍت دٍبه اىششمبث ا

ا ٍِ اىجٖبث اىذنٍٍ٘ت مبىبيذٌبث اىَشبسمت بذج ٕزا اىعبً، ٍِ خاله اىَسبىخ  ٗأمذ أُ اىج٘الث اىشقببٍت شَيج عذد 

ٍٗذالث اىذالقت ٗاىَذبه اىخجبسٌت اىعبٍيت ببىَشبعش اىَقذست ىيخأمذ ٍِ حطبٍقٖب ىالشخشاطبث اىَْظَت ىعَيٖب، مَب 

اىصذٍت ٍِ ٍسخشفٍبث دنٍٍ٘ت ٗخبصت، ٍٗشامض صذٍت، ٍٗنبحب اىخذٍبث اىٍَذاٍّت  شَيج اىج٘الث اىقطبعبث

ىيجٖبث اىذنٍٍ٘ت اىَشبسمت ببىذج، ٗدَالث دجبج اىذاخو، ٍٗؤسسبث اىط٘افت، ٗاىجَبسك ٗاىج٘اصاث ٍٕٗئت اىغزاء 

مَب شَيج ج٘الث ٍٕئت اىشقببت ٗاىذٗاء ٍِ خاله اىَْبفز اىبذشٌت ٗاىجٌ٘ت، ٗاىطٍشاُ اىَذًّ ٗاىْقببت اىعبٍت ىيسٍبساث، 

ٗاىخذقٍق، اىقطبعبث اىذٌٍْت، مٍٖئت األٍش ببىَعشٗف ٗاىًْٖ عِ اىَْنش، ٗاىشؤُٗ اإلسالٍٍت ٗاألٗقبف، ٗاىشئبست 

 .اىعبٍت ىشؤُٗ اىذشٍٍِ، ٗاىذٗائش اىَشبسمت ٍِ ٗصاسة اىعذه خاله ٍ٘سٌ اىذج، ٗجٍَع اىجٖبث اىَشبسمت ببىذج
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