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فلسطٌنً من ذوي  1111خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ٌوجه باستضافة 
 الشهداء ألداء فرٌضة الحج هذا العام

 
 

وّجه خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ـ حفظه هللا ـ, باستضافة ألف 
هـ للعام الثامن على 1431فلسطٌنً من ذوي الشهداء وأسرهم وذلك ألداء مناسك الحج لهذا العام 

 .التوالً
لدعوة واإلرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمٌن ورفع معالً وزٌر الشؤون اإلسالمٌة وا

الشرٌفٌن للحج والعمرة والزٌارة الشٌخ صالح بن عبدالعزٌز بن محمد آل الشٌخ, بالغ شكره لخادم 
الحرمٌن الشرٌفٌن لحرصه المستمر على مد جسور الصلة, وتمتٌن عالقات األخوة مع أبنائه 

داء الركن الخامس من أركان اإلسالم, داعٌاً هللا العلً القدٌر وإخوانه الفلسطٌنٌٌن لمساعدتهم فً أ
أن ٌجزٌه عنهم خٌر الجزاء, وأن ٌبارك فً جهود والة أمر هذه البالد المباركة على ما قدموه, 

 .وٌقدمونه من خدمات جلٌلة لإلسالم والمسلمٌن وخاصًة الشعب الفلسطٌنً
ن األخوة اإلسالمٌة والعربٌة التً ٌحملها قادة هذه البالد وأكد معالٌه أن هذه اللفتة الملكٌة, تعبٌٌر ع

لفلسطٌن وللشعب الفلسطٌنً العزٌز, موضحاً أن هذا التوجٌه الكرٌم الذي خص به خادم الحرمٌن 
الشرٌفٌن أسر الشهداء من األشقاء الفلسطٌنٌٌن الستضافتهم, سٌترك أثراً كبٌراً فً نفوسهم, 

ٌف من معاناتهم, مشٌراً إلى أن هذه اللفتة الملكٌة امتداٌد لسلسلة من وسٌكون عامالً من عوامل التخف
 .موافق المملكة الخٌرة الجلٌلة فً دعم ومساندة الشعب الفلسطٌنً وقضٌته العادلة

و أكد معالٌه ــ استعدادات الوزارة المتكاملة, وجمٌع إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولٌة 
فها ب ها خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لتكون المسؤول األول عن تنفٌذ هذه االستضافة والثقة التً شرَّ

 .وإتمامها على الوجه الالئق بما ٌلٌُق بهذه الثقة الغالٌة
وأوضح آل الشٌخ, أن المملكة دأبت منُذ أن أكرمها هللا تعالى بخدمة بٌت هللا على تقدٌم ما ٌلٌق بهذه 

المملكة من منطلق المسؤولٌة أن ٌكون لها السبق المكانة وخصوصٌتها, ومن أجل هذا حرصت 
 .فٌما تقدمه من أعماٍل استثنائٌة ومشاعر أخوٌة تجاه المسلمٌن فً العالم

وقال معالً وزٌر الشؤون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد, أن الشعب الفلسطٌنً ٌستحق كل التقدٌر 
ٌف وأرض فلسطٌن التً هً أرض واالحترام, لما له من تضحٌات عظٌمة للحفاظ على القدس الشر

عربٌة إسالمٌة, وتستوجب مكانة المملكة الرائدة فً خدمة اإلسالم أن ٌكون لها أثٌر بارز تجاه 
الشعب الفلسطٌنً بالذات, ومن هنا جاء االهتمام من خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

 .ً من ذوي الشهداء الفلسطٌنٌٌنعبدالعزٌز آل سعود ـــ حفظه هللا ــــ باستضافة ألف فلسطٌن
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 وزٌر الحج والعمرة ٌفتتح ندوة الحج الكبرى فً الثالث من شهر ذي الحجة

 
ٌفتتح معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن فً الثالث من شهر ذي الحجة 

المقبل أعمال ندوة الحج الكبرى التً تنظمها وزارة الحج والعمرة انطالقاً من اهتمام حكومة خادم 

-سمو ولً ولً العهد الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً العهد و

نحو تعزٌز التواصل والتالحم بٌن علماء العالم اإلسالمً خالل موسم الحج بحضور  -حفظهم هللا

  .ومشاركة علماء ومفكري العالم اإلسالمً فً مختلف التخصصات العلمٌة والفكرٌة

نشر قٌم اإلسالم  وتحمل الندوة التً تأتً امتداداً للدور اإلسالمً الكبٌر الذي تقوم به المملكة فً

السمحاء وتكرٌس خطاب االعتدال والوسطٌة والتكاتف بٌن ابناء األمة عنوان " الحج بٌن الماضً 

والحاضر ..: التطورات والتنظٌمات فً الحج واثرها فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى" وتستمر لمدة 

  .ثالثة أٌام

فً موسم الحج, سماحة مفتً عام المملكة وٌتحدث فً هذه الندوة التً تعد أحد الفعالٌات البارزة 

ورئٌس هٌئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا آل الشٌخ 

وفضٌلة مفتً الدٌار المصرٌة الشٌخ شوقً عالم , ومعالً الرئٌس العام لشؤون المسجد الحرام 

ٌس , وفضٌلة رئٌس مجمع الفقه بجمهورٌة والمسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن السد

السودان الدكتور عصام البشٌر ومعالً المستشار بالدٌوان الملكً وإمام وخطٌب المسجد الحرام 

الشٌح الدكتور صالح بن حمٌد , وفضٌلة الدكتور عبد الفتاح مورو من تونس ومعالً مدٌر جامعة 

 من علماء العالم اإلسالمً فً مختلف العلوم الحكمة بنٌجرٌا الدكتور عبدالرزاق دٌرمً , وغٌرهم

. 

وسٌتناول البرنامج العلمً للندوة الثوابت والمتغٌرات فً فقه الحج, وتجارب الدول اإلسالمٌة فً 

توعٌة الحجاج وأثره فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى, كما سٌتحدث معالً الشٌخ الدكتور عبدهللا 

ة فً الحج وٌتناول رئٌس التجمع الثقافً فً مورٌتانٌا المطلق عن تفعٌل قواعد الحاجة والضرور

الشٌخ الدكتور محمد الحافظ النحوي النشاط العلمً والثقافً فً الحج بٌن الماضً والحاضر, كما 

ٌتحدث معالً الشٌخ الدكتور عبدالوهاب أبو سلٌمان عن صور التواصل االجتماعً بٌن الحجاج 

  .بٌن الماضً والحاضر

معالً مدٌر عام الدفاع المدنً الفرٌق سلٌمان العمرو استراتٌجٌات تأمٌن سالمة فٌما سٌتناول 

الحجاج والحماٌة من الكوارث, كما سٌتحدث فً الندوة مدٌر مركز الدراسات االسالمٌة والبحوث 

فً الهند مجٌب الرحمن كوالنعارا عن الحج فً الماضً , كما ستحدث فً ندوة الحج الكبرى مدٌر 

لدون للدراسات فً بولندا إضافة إلى نخبة واسعة من المتحدثٌن من أقطار العالم معهد ابن خ

 .اإلسالمً والجالٌات اإلسالمٌة فً أمرٌكا ودول أوربا

الجدٌر بالذكر أن ندوة الحج الكبرى التً تنظمها وزارة الحج والعمرة تهدف إلى تعزٌز التالحم بٌن 

وف الرحمن فً االستفادة من الخدمات الكبرى التً علماء ومفكري األمة اإلسالمٌة, وتبصٌر ضٌ

توفرها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحجاج والمعتمرٌن والزوار إلداء نسكهم بكل ٌسر وسهولة 

واطمئنان واالستفادة من المشارٌع والخدمات الواسعة التً تتٌحها حكومة المملكة للحجاج من 

 .ة نحو األماكن المقدسةمختلف أنحاء العالم فً رحلتهم اإلٌمانٌ
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 وزٌر الحج والعمرة ٌستقبل مدٌر عام الجوازات

 

 

 
 سم وا 2116أغسطس  22هـ الموافق  1431ذو القعدة  25جدة 

ن بمكتبه الٌوم, مدٌر عام استقبل معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنت

 .الجوازات اللواء سلٌمان بن عبدالعزٌز الٌحٌى, والوفد المرافق له

وجرى خالل االستقبال بحث تعزٌز التعاون والتنسٌق بٌن الوزارة والمدٌرٌة العامة للجوازات فٌما 

  .هـ 1431ٌتعلق بخدمة ضٌوف الرحمن خالل موسم حج هذا العام 

والعمرة الجهود الكبٌرة التً تبذلها المدٌرٌة العامة للجوازات لخدمة وثمن معالً وزٌر الحج 

 .قاصدي بٌت هللا الحرام, مؤكداً أن الجوازات تعد من الشركاء الفاعلٌن فً منظومة الحج والعمرة
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 العام وقائد قوات الحج أمٌر المدٌنة المنورة ٌستقبل مدٌر األمن

 

 

 
 سم وا 2116أغسطس  22هـ الموافق 1431ذوالقعدة  25المدٌنة المنورة 

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

بمكتبه الٌوم, مدٌر األمن العام الفرٌق عثمان المحرج وقائد قوات الحج الفرٌق خالد بن قرار 

 .ألمنٌة للحجالحربً والقٌادات ا

هـ, الهادفة إلى توفٌر 1431واطلع سموه خالل اللقاء على الخطة األمنٌة لموسم حج هذا العام 

األمن واألمان لضٌوف الرحمن وتمكٌنهم من تأدٌة مناسك حجهم بطمأنٌنة وٌسر, وتسخٌر جمٌع 

 .اإلمكانات لخدمتهم

 -ملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وأكد سمو أمٌر المنطقة أن حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ال

جعلت من الحج أولوٌة, خدمًة لإلسالم والمسلمٌن, منوهاً بالدعم الذي تلقاه القطاعات  -حفظه هللا 

األمنٌة فً الحج بشكٍل خاص, إلى جانب المتابعة الحثٌثة من صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن 

الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا,  ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس

 .هـ1431إلنجاح خطط حج هذا العام 
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الدفاع المدنً ٌدعو مؤسسات الحج إلى توفٌر خدمة حراسة المخٌمات 
 بالمشاعر المقدسة

 

 سم وا 2116أغسطس  22هـ الموافق  1437ذو القعدة  25مكة المكرمة 

لمدنً جمٌع مؤسسات الحج والطوافة وشركات حجاج الداخل دعت المدٌرٌة العامة للدفاع ا

وبعثات الحج، إلى لزوم توفٌر أعداد كافٌة من حراس المخٌمات فً المشاعر المقدسة، بما 

ٌتناسب مع أعداد الحجاج فً كل مخٌم، وفق ما ورد فً دلٌل الشروط الوقائٌة بالمشاعر المقدسة 

 .راس والمهام المنوطة بهموالتً تتضمن آلٌة دقٌقة لتحدٌد عدد الح

وأوضحت مدٌرٌة الدفاع المدنً أن دلٌل الشروط الوقائٌة بالمشاعر المقدسة ٌتضمن شروطاً 

وضوابط خاصة بحراسة مخٌمات الحجٌج، ٌبرز منها ضرورة تواجد الحراس على مدار الساعة، 

ٌجٌد التعامل مع  عاماً، وٌفضل أن 55عاماً، وأال ٌزٌد عن  21وأال ٌقل عمر حارس المخٌم عن 

األعطال الكهربائٌة، كما ٌلزم أن ٌكون الحارس مدرباً على أعمال الدفاع المدنً، فٌما ٌتعلق 

 .بالسالمة واإلطفاء، وقادر على نصب الخٌام، وإصالحها

وحول آلٌة اعتماد حّراس مخٌمات الحجاج بالمشاعر شددت المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً على 

حاجاً، شرٌطة أال ٌقل  1511حراس لكل مخٌم، ٌقل عدد الحجاج فٌه عن  3وجوب تخصٌص 

 .% من العدد اإلجمالً للعمالة المخصصة له51عدد الحراس فً أي مخٌم عن 

الوقائٌة بالمشاعر الذي ٌشهد التحدٌث والتطوٌر سنوٌاً، بما وأفادت أن دلٌل شروط السالمة 

ٌتوافق مع المستجدات والمتغٌرات فً أعمال الدفاع المدنً، ومنها االشتراطات الخاصة بتوفر 

متطلبات الوقاٌة من الحرٌق وجاهزٌتها للعمل فً المساكن، السٌما مشروع إسكان ضٌوف 

عرفات، وتوفر أبواب ومخارج الطوارئ بمخٌمات الرحمن فً مشعر منى، ومخٌماتهم بمشعر 

، والحذر من -ال قّدر هللا  -الحجٌج، والتأكد من جاهزٌتها لعملٌات اإلخالء فً حال الطوارئ 

استحداث أي إضافات إنشائٌة أو كهربائٌة فً مخٌمات الحجٌج بالمشاعر المقدسة، دون الحصول 

 .على موافقة الدفاع المدنً
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مؤسسة مطوفً حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا تنظم 
 اللقاء السنوي للتفوٌج للجمرات

 

 سم وا 2116أغسطس  22ه الموافق  1437ذو القعدة  25مكة المكرمة فً 
ا وأسترالٌا الٌوم لقاء مع اإلدارة نظمت مؤسسة مطوفً حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌك

العامة إلدارة وتنظٌم المشاة باألمن العام " إدارة الحشود " بحضور رئٌس مجلس إدارة 
المؤسسة طارق عنقاوي ونائب رئٌس مجلس اإلدارة أسامه زواوي وعضو مجلس اإلدارة 

ورؤساء وأعضاء المشرف العام على الجودة والعالقات العامة واإلعالم الدكتور سمٌر توكل 
  .التفوٌج بمكاتب الخدمات المٌدانٌة التابعة للمؤسسة

وبدأ اللقاء بتالوة آٌات من القرآن الكرٌم ، ثم ألقى عضو مجلس اإلدارة المشرف العام علً قطاع 
تفوٌج الحجاج لمنشأة الجمرات ماجد صبغة كلمة رحب فٌها بالمشاركٌن ، مستعرضا الخطة 

المؤسسة لبرنامج تفوٌج الحجاج لمنشأة الجمرات لموسم حج هذا العام التشغٌلٌة التً أعدتها 
بما ٌتوافق مع برنامج تفوٌج الحجاج لمنشأة الجمرات والمعدة من قبل وزارة الحج  1437

والعمرة لجمٌع مؤسسات الطوافة ، مشٌراً إلى وجود تنسٌق مستمر طوال العام مع الجهات 
تفوٌج لمنشأة الجمرات ، مؤكًدا أن هناك فرٌق عمل متكامل أعد المعنٌة كافة فٌما ٌتعلق بعملٌة ال

من قبل المؤسسة سٌقوم بزٌارة مكاتب الخدمات المٌدانٌة لشرح المهام والخطة المعدة من قبل 
  .المؤسسة للتفوٌج

بعدها ألقى ضابط التنسٌق العقٌد خالد الحمٌدان كلمة أكد فٌها أن خطة التفوٌج ترتكز على ثالثة 
أساسٌة تتمثل فً منع االفتراش ومنع األمتعة وقت الرمً والتفوٌج لمنشأة الجمرات  محاور

باإلضافة إلى منع عكس اتجاه السٌر عقب الرمً ، مفٌداً أن االلتزام بالمسارات ٌسهل على 
الحجاج العودة لمخٌماتهم عقب انتهاء الرمً ، مؤكدا أن التوعٌة األمنٌة للحجاج أمر مهم والبد 

فها من خالل المحاضرات والدروس والندوات واللقاءات العلمٌة والشرعٌة لٌؤدي ضٌوف من تكثٌ
  .الرحمن مناسك حجهم بٌسر وسهولة وأمن وأمان

إثر ذلك قدم قائد منطقة المعٌصم المقدم محمد بن سعٌد األحمري، شرحاً عن سٌر العمل إلدارة 
المسارات وعدم االفتراش وكذلك وضع  الحشود وكٌفٌة إرشاد الحجاج وتوجٌههم لكٌفٌة استخدام

أدالء فً الطرقات لتوجٌه وإرشاد الحجاج التائهٌن ، مؤكدا أن مؤسسات الطوافة كافة ملتزمة 
  .بذلك

وفً ختام اللقاء تحدث قائد المنطقة األولى للشعٌبٌن المقدم أحمد بن عبدهللا المٌمان عن منطقة 
آسٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا ، المعٌصم التً ٌستخدمها حجاج دول جنوب شرق 

  .مبرزا بعض المشاكل التً تواجه أداء المنظومة التكاملٌة من الحجاج والحلول المقترحة لها
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 ورشة عمل عن طباعة السوار اإللكترونً لحجاج جنوب آسٌا

 
 سم وا 2116أغسطس  22هـ الموافق  1437قعدةذو ال 26مكة المكرمة 

أقام قطاع تقنٌة المعلومات بمؤسسة مطوفً حجاج دول جنوب آسٌا باالشتراك مع إحدى الشركة 
المنفذة لمشروع المسار اإللكترونً لحجاج الخارج الٌوم ورشة عمل لمنسوبً مكاتب الخدمة 

حضور رئٌس مجلس إدارة المؤسسة المٌدانٌة عن خطوات طباعة السوار اإللكترونً للحجاج ب
الدكتور رأفت بن إسماعٌل بدر وعضو مجلس اإلدارة المشرف على قطاع تقنٌة المعلومات 

  .المطوف عمر بن سراج أكبر وذلك المؤسسة بحً الرصٌفة بمكة المكرمة
 وأكد الدكتور رأفت بدر على أهمٌة السوار اإللكترونً ووجوده فً معصم جمٌع الحجاج سواء قام

مكتب شئون الحج التابع له الحاج بتوزٌعه على الحجاج أو وكٌل الشركة السٌاحٌة التابع لها 
الحاج أو ٌقوم مكتب الخدمة المٌدانٌة بطباعته وتوزٌعه على الحجاج لوضعه حول المعصم طوال 

فترة تواجده على أرض المملكة الفتا إلى أن السوار اإللكترونً ٌحتوي على معلومات الحاج 
 .متمثلة فً االسم والجنسٌة ورقم الجواز ورقم هاتف مجانً لالتصال به وقت الحاجةال

وأوضح أن السوار مصنوع من مادة بالستٌكٌة ال تسبب الحساسٌة وضد الماء وغٌر قابل للتلف 
  .وال ٌمكن نزعه إال عن طرٌق القص وبالتالً سٌتلف وال ٌمكن استخدامه بعد كسره

فرٌق شركة "سجل" شرحا عن خطوات طباعة السوار المختلفة حسب  وقدم عبداإلله ٌمانً من
  .المجموعات التً سجل تحتها الحجاج أو العمارة السكنٌة

  //انتهى //
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 دمة الحجاجوكالة رئاسة الحرمٌن لشؤون المسجد النبوي تناقش استقبال وخ

 

 سم وا2116أغسطس  22هـ الموافق 1437ذو القعدة  26المدٌنة المنورة 
عقد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس، اجتماع اللجان العلمٌة والشرعٌة، 

والفنٌة والخدمٌة، واإلدارٌة والمالٌة لمناقشة مستجدات العمل المتعلقة بتنظٌم استقبال الحجاج، 
 .لخدمات المٌدانٌة واإلرشادٌة لهم خالل الفترة الماضٌة من موسم الحج هذا العاموتقدٌم ا

وأوضح وكٌل الرئٌس العام لشؤون المسجد النبوي الشٌخ علً بن سلٌمان العبٌد أن االجتماع 
هدف إلى تحسٌن مستوى األداء وجودة الخدمة المقدمة للحاج، ومعالجة معوقات العمل أوالً 

توى التنسٌق وجهود التطوٌر بٌن مختلف اإلدارات بوكالة شؤون المسجد بأول، وتعزٌز مس
 .النبوي

ٌّن العبٌد أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تعمل على تحقٌق كل التسهٌالت  وب
لزائري مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من خالل تقدٌم الخدمات واإلرشادات التً تساعدهم 

عبادة بكل راحة وطمأنٌنة، فً سٌاق العناٌة والرعاٌة الشاملة التً تولٌها الحكومة على تحقٌق ال
لخدمة  -حفظه هللا -الرشٌدة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

ضٌوف الرحمن قاصدي الحرمٌن الشرٌفٌن وبذل كافة اإلمكانات والجهود لخدمتهم، وتطوٌر 
 .رتقاء بما ٌقدم فً المسجد النبوي من خدماتاألداء واال

حضر االجتماع رئٌس اللجنة العلمٌة والشرعٌة وكٌل الرئٌس العام لشؤون المسجد النبوي 
الدكتور علً بن سلٌمان العبٌد، ورئٌس اللجنة الفنٌة والخدمٌة مدٌر إدارة العالقات العامة 

س اللجنة اإلدارٌة والمالٌة مدٌر إدارة واإلعالم المستشار عبدالواحد بن علً الحطاب، ورئٌ
 .المتابعة محمد بن عبدالقادر سكر، وأعضاء اللجان

  //انتهى //
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 2561يزكش االطخقبال وانخفىٌح بًطار األيٍز يحًذ بانًذٌُت ٌظخقبم 

أنف حاج 314رحهت حقم أكثز يٍ   

انهى مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً إجراءات 

لة تقل رحلة مجدو 562رحلة حج و  1121رحلة طٌران منها  1622استقبال وتفوٌج 

حقٌبة جوازات وسلمت لمكاتب  11313حاجاً تم تدقٌق جوازاتهم وحفظها فً  421232

  .الخدمة المٌدانٌة وفوج الحجاج الكرام الى مساكنهم

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع مركز االستقبال 

شحاته, أن القطاع ٌكتسب أهمٌته داخل  والتفوٌج والمغادرة بالمطار الدلٌل فهد بن عبدالحمٌد

منظومة قطاعات المؤسسة كونه ٌؤدي خدماته فً المنفذ الدولً الوحٌد للمدٌنة المنورة على 

موظف سعودي ٌتمتعون بكفاءات عالٌة ومجهزٌن  161ساعة من خالل أكثر من  24مدار الـ 

 .بأحدث األجهزة والبرامج التقنٌة

لى تقدٌم خدمات متمٌزة للحجاج الكرام وفق منظومة متكاملة من وبٌن شحاته أن القطاع ٌهدف ا

الخدمات عبر مركز االستقبال وحفظ الجوازات ومن خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل 

وحدة قطاع مركز استقبال المطار الذي ٌقوم بتنظٌم العمل للقطاع والتنسٌق بٌن الوحدات 

ل موسم الحج وبرنامج عمل مركز االستقبال والتفوٌج واإلدارات المختلفة وتوثٌق األعمال خال

والمغادرة بالمطار دولٌاً وداخلٌاً وتٌسٌر إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم إلى مساكنهم حسب 

عقودهم المبرمة ,إضافة لبرنامج عمل مركز حفظ جوازات المطار الذي ٌقوم باستالم الجوازات 

مؤقتاً لدٌه لحٌن تسلٌمها إلى مكاتب الخدمة  من مكتب الوكالء الموحد وتدقٌقها وأرشفتها

  .المٌدانٌة ومساندة المكاتب المٌدانٌة فً تسجٌل جوازات المطار خالل أٌام الذروة
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ألف حاج 421مطار المدٌنة ٌستقبل   

 

 

عبد العزٌز خالل دقائق معدودة ٌجري االنتهاء من إجراءات دخول الحجاج القادمٌن بمطار االمٌر محمد بن 

الدولً فً المدٌنة المنورة, إذ انهى مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بالمطار إجراءات استقبال وتفوٌج 

حاجا تم تدقٌق جوازاتهم  421.232رحلة مجدولة تقل  562رحلة حج و 1121رحلة طٌران منها  1622

 .ة وفوج الحجاج إلى مساكنهمحقائب جوازات, وسلمت لمكاتب الخدمة المٌدانٌ 11.313وحفظها فً 

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة 

بالمطار الدلٌل فهد عبدالحمٌد شحاته, أن القطاع ٌكتسب أهمٌته داخل منظومة قطاعات المؤسسة كونه ٌؤدي 

موظفا سعودٌا  161ة من خالل أكثر من ساع 24خدماته فً المنفذ الدولً الوحٌد للمدٌنة المنورة على مدار الـ

 .ٌتمتعون بكفاءات عالٌة ومجهزٌن بأحدث األجهزة والبرامج التقنٌة
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أنف حاج 314طخقبال وانخفىٌح بًطار انًذٌُت ٌظخقبم يزكش اال  

 
 

اَهى يزكش االطخقبال وانخفىٌح وانًغادرة بًطار األيٍز يحًذ بٍ عبذانعشٌش انذونً ئخزاءاث 

رحهت يدذونت حقم  451رحهت حح و  2214رحهت طٍزاٌ يُها  2561اطخقبال وحفىٌح 

حقٍبت خىاساث وطهًج نًكاحب  24141حاخاً حى حذقٍق خىاساحهى وحفظها فً  314121

 . ج انكزاو انى يظاكُهىانخذيت انًٍذاٍَت وفىج انحدا

وأوضح عضى يدهض ئدارة انًإطظت األههٍت نألدالء انًشزف عهى قطاع يزكش االطخقبال 

وانخفىٌح وانًغادرة بانًطار انذنٍم فهذ بٍ عبذانحًٍذ شحاحه، أٌ انقطاع ٌكخظب أهًٍخه داخم 

انًُىرة عهى يُظىيت قطاعاث انًإطظت كىَه ٌإدي خذياحه فً انًُفذ انذونً انىحٍذ نهًذٌُت 

يىظف طعىدي ٌخًخعىٌ بكفاءاث عانٍت ويدهشٌٍ  254طاعت يٍ خالل أكثز يٍ  13يذار انـ 

 .بأحذد األخهشة وانبزايح انخقٍُت

وبٍٍ شحاحه أٌ انقطاع ٌهذف انى حقذٌى خذياث يخًٍشة نهحداج انكزاو وفق يُظىيت يخكايهت 

عذة بزايح عًم يُها بزَايح  يٍ انخذياث عبز يزكش االطخقبال وحفع اندىاساث ويٍ خالل

عًم وحذة قطاع يزكش اطخقبال انًطار انذي ٌقىو بخُظٍى انعًم نهقطاع وانخُظٍق بٍٍ انىحذاث 

واإلداراث انًخخهفت وحىثٍق األعًال خالل يىطى انحح وبزَايح عًم يزكش االطخقبال وانخفىٌح 

وحفىٌدهى ئنى يظاكُهى حظب وانًغادرة بانًطار دونٍاً وداخهٍاً وحٍظٍز ئخزاءاث اطخقبانهى 

عقىدهى انًبزيت ،ئضافت نبزَايح عًم يزكش حفع خىاساث انًطار انذي ٌقىو باطخالو اندىاساث 

يٍ يكخب انىكالء انًىحذ وحذقٍقها وأرشفخها يإقخاً نذٌه نحٍٍ حظهًٍها ئنى يكاحب انخذيت 

  .أٌاو انذروةانًٍذاٍَت ويظاَذة انًكاحب انًٍذاٍَت فً حظدٍم خىاساث انًطار خالل 
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رحلة على مدار الساعة.. مطار المدٌنة ٌستقبل أكثر من  1622عبر 

 ألف حاج 421

 

 فجازي الشرٌ –المدٌنة المنورة 

 متصوٌر: محمد قاس

انهى مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً إجراءات 

 421232جدولة تقل رحلة م 562رحلة حج و  1121رحلة طٌران منها  1622استقبال وتفوٌج 

حقٌبة جوازات وسلمت لمكاتب الخدمة المٌدانٌة  11313حاجاً تم تدقٌق جوازاتهم وحفظها فً 

  .وفوج الحجاج الكرام الى مساكنهم

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع مركز االستقبال والتفوٌج 

مٌد شحاته, أن القطاع ٌكتسب أهمٌته داخل منظومة والمغادرة بالمطار الدلٌل فهد بن عبدالح

 24قطاعات المؤسسة كونه ٌؤدي خدماته فً المنفذ الدولً الوحٌد للمدٌنة المنورة على مدار الـ 

موظف سعودي ٌتمتعون بكفاءات عالٌة ومجهزٌن بأحدث األجهزة  161ساعة من خالل أكثر من 

 .والبرامج التقنٌة

ف الى تقدٌم خدمات متمٌزة للحجاج الكرام وفق منظومة متكاملة من وبٌن شحاته أن القطاع ٌهد

الخدمات عبر مركز االستقبال وحفظ الجوازات ومن خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل 

وحدة قطاع مركز استقبال المطار الذي ٌقوم بتنظٌم العمل للقطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات 

خالل موسم الحج وبرنامج عمل مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة المختلفة وتوثٌق األعمال 

بالمطار دولٌاً وداخلٌاً وتٌسٌر إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم إلى مساكنهم حسب عقودهم المبرمة 

,إضافة لبرنامج عمل مركز حفظ جوازات المطار الذي ٌقوم باستالم الجوازات من مكتب الوكالء 

تها مؤقتاً لدٌه لحٌن تسلٌمها إلى مكاتب الخدمة المٌدانٌة ومساندة المكاتب الموحد وتدقٌقها وأرشف

  .المٌدانٌة فً تسجٌل جوازات المطار خالل أٌام الذروة
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 ألف حاج فً مطار األمٌر محمد بالمدٌنة 421رحلة تقل أكثر من  1682

 

 المدينة المنورة : واس

انهى مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً إجراءات استقبال 
حاجاً تم  421232رحلة مجدولة تقل  562رحلة حج و  1121رحلة طٌران منها  1622وتفوٌج 

ج حقٌبة جوازات وسلمت لمكاتب الخدمة المٌدانٌة وفوج الحجا 11212تدقٌق جوازاتهم وحفظها فً 
 . الكرام الى مساكنهم

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع مركز االستقبال والتفوٌج 
والمغادرة بالمطار الدلٌل فهد بن عبدالحمٌد شحاته، أن القطاع ٌكتسب أهمٌته داخل منظومة قطاعات 

ساعة من خالل  24المنورة على مدار الـ المؤسسة كونه ٌؤدي خدماته فً المنفذ الدولً الوحٌد للمدٌنة 
 .موظف سعودي ٌتمتعون بكفاءات عالٌة ومجهزٌن بأحدث األجهزة والبرامج التقنٌة 161أكثر من 

وبٌن شحاته أن القطاع ٌهدف الى تقدٌم خدمات متمٌزة للحجاج الكرام وفق منظومة متكاملة من 
الخدمات عبر مركز االستقبال وحفظ الجوازات ومن خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل وحدة قطاع 

المختلفة وتوثٌق مركز استقبال المطار الذي ٌقوم بتنظٌم العمل للقطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات 
األعمال خالل موسم الحج وبرنامج عمل مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بالمطار دولٌاً وداخلٌاً 
وتٌسٌر إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم إلى مساكنهم حسب عقودهم المبرمة ،إضافة لبرنامج عمل مركز 

ء الموحد وتدقٌقها وأرشفتها مؤقتاً حفظ جوازات المطار الذي ٌقوم باستالم الجوازات من مكتب الوكال
لدٌه لحٌن تسلٌمها إلى مكاتب الخدمة المٌدانٌة ومساندة المكاتب المٌدانٌة فً تسجٌل جوازات المطار 

 . خالل أٌام الذروة
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 يزكش انخفىٌح: حذقٍق خىاساحهى وحظهًٍها نًكاحب انخذيت انًٍذاٍَت

 أٌف عبس 314ً أوزش ِٓ سعٍت حُم   2561ِطبس اٌّذ٠ٕت: اعخمببي 

 

 
 

أٔٙٝ ِشوض االعخمببي ٚاٌخف٠ٛش ٚاٌّغبدسة بّطبس األ١ِش ِغّذ بٓ ػبذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ، ئصشاءاث  

 314121سعٍت ِضذٌٚت حُمً   451سعٍت عش ٚ 2214سعٍت ط١شاْ؛ ِٕٙب  2561اعخمببي ٚحف٠ٛش 

عمبئب صٛاصاث، ٚعٍّج ٌّىبحب اٌخذِت ا١ٌّذا١ٔت  24141عبصبً حُ حذل١ك صٛاصاحُٙ ٚعفظٙب فٟ 

س اٌغضبس اٌىشاَ ئٌٝ ِغبوُٕٙ ّٛ  .ٚفُ

ي ٚاٌخف٠ٛش ٚأٚضظ ػضٛ ِضٍظ ئداسة اٌّإعغت األ١ٍ٘ت ٌألدالء اٌّششف ػٍٝ لطبع ِشوض االعخمبب

ٚاٌّغبدسة ببٌّطبس اٌذ١ًٌ فٙذ بٓ ػبذاٌغ١ّذ شغبحت، أْ اٌمطبع ٠ىخغب أ١ّ٘خٗ داخً ِٕظِٛت لطبػبث 

عبػت؛ ِٓ  13اٌّإعغت؛ وٛٔٗ ٠إدٞ خذِبحٗ فٟ إٌّفز اٌذٌٟٚ اٌٛع١ذ ٌٍّذ٠ٕت إٌّٛسة ػٍٝ ِذاس اٌـ

أعذد األصٙضة ٚاٌبشاِش ِٛظفبً عؼٛد٠بً ٠خّخؼْٛ بىفبءاث ػب١ٌت ِٚضّٙض٠ٓ ب 254خالي أوزش ِٓ 
 .اٌخم١ٕت

ٚب١ّٓ شغبحت أْ اٌمطبع ٠ٙذف ئٌٝ حمذ٠ُ خذِبث ِخ١ّضة ٌٍغضبس اٌىشاَ ٚفك ِٕظِٛت ِخىبٍِت ِٓ 

اٌخذِبث ػبش ِشوض االعخمببي ٚعفع اٌضٛاصاث، ِٚٓ خالي ػذة بشاِش ػًّ؛ ِٕٙب بشٔبِش ػًّ 

مطبع، ٚاٌخٕغ١ك ب١ٓ اٌٛعذاث ٚاإلداساث ٚعذة لطبع ِشوض اعخمببي اٌّطبس اٌزٞ ٠مَٛ بخٕظ١ُ اٌؼًّ ٌٍ

اٌّخخٍفت، ٚحٛر١ك األػّبي خالي ِٛعُ اٌغش، ٚبشٔبِش ػًّ ِشوض االعخمببي ٚاٌخف٠ٛش ٚاٌّغبدسة 

ببٌّطبس د١ٌٚبً ٚداخ١ٍبً، ٚح١غ١ش ئصشاءاث اعخمببٌُٙ ٚحف٠ٛضُٙ ئٌٝ ِغبوُٕٙ عغب ػمٛدُ٘ اٌّبشِت، 

اٌزٞ ٠مَٛ ببعخالَ اٌضٛاصاث ِٓ ِىخب اٌٛوالء ئضبفت ٌبشٔبِش ػًّ ِشوض عفع صٛاصاث اٌّطبس 

اٌّٛعذ، ٚحذل١مٙب، ٚأسشفخٙب ِإلخبً ٌذ٠ٗ ٌغ١ٓ حغ١ٍّٙب ئٌٝ ِىبحب اٌخذِت ا١ٌّذا١ٔت ِٚغبٔذة اٌّىبحب 
 .ا١ٌّذا١ٔت فٟ حغض١ً صٛاصاث اٌّطبس خالي أ٠بَ اٌزسٚة
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 انظههً وكٍالً إليارة انًذٌُت.. وعباص وكٍالً يظاعذاً 

                          

َ. ِغّذ ػببط                                                    وهٍب انظههً  

         

طذس لشاس طبعب اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِغّذ بٓ ٔب٠ف بٓ ػبذاٌؼض٠ض ٌٟٚ اٌؼٙذ ٔبئب سئ١ظ ِضٍظ 

ٍىٟ األ١ِش ف١ظً بٓ عٍّبْ أ١ِش ِٕطمت اٌٛصساء ٚص٠ش اٌذاخ١ٍت بٕبء ػٍٝ حشش١ظ طبعب اٌغّٛ اٌّ

 .اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة، ببٌّٛافمت ػٍٝ حى١ٍف ١٘ٚب ِغّذ اٌغٍٟٙ ٚو١الً إلِبسة ِٕطمت اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة

ئٌٝ رٌه، أطذس أ١ِش ِٕطمت اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة لشاساً بخى١ٍف َ. ِغّذ ئبشا١ُ٘ ػبذاٌغ١ّذ ػببط ٚو١الً 

 .ال١ِبً ببعُ ئِبسة إٌّطمتِغبػذاً ٌٍشإْٚ اٌخ٠ّٕٛت، ِٚخغذربً ئػ
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 جالف حا421رحلة تقل أكثر من  1622مركز االستقبال والتفوٌج بالمطار ٌستقبل  
 

 

 
 

( رحلة 1622انهى قطاع مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بالمطار اجراءات استقبال وتفوٌج )
( حاجاً تم تدقٌق 232421( رحلة مجدولة تقل )562( رحلة حج و )1121طٌران منها )

( حقٌبة جوازات وسلمت لمكاتب الخدمة المٌدانٌة وفوج الحجاج 11212جوازاتهم وحفظها فً )
الكرام الى مساكنهم أوضح ذلك عضو مجلس إدارة المؤسسة االهلٌة لألدالء المشرف على قطاع 

والذي اضاف أن   مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بالمطار الدلٌل فهد بن عبدالحمٌد شحاته
القطاع ٌكتسب اهمٌته داخل منظومة قطاعات المؤسسة كونه ٌؤدي خدماته فً المنفذ الدولً 

( موظف سعودي 161( ساعة من خالل اكثر من )24الوحٌد للمدٌنة المنورة على مدار )
ى ٌتمتعون بكفاءات عالٌة ومجهزٌن بأحدث االجهزة والبرامج التقنٌة، وبٌن أن القطاع ٌهدف ال

تقدٌم خدمات متمٌزة للحجاج الكرام وفق منظومة متكاملة من الخدمات عبر مركز االستقبال 
وحفظ الجوازات ومن خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل وحدة قطاع مركز استقبال المطار 
والذي ٌقوم بتنظٌم العمل للقطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات المختلفة وتوثٌق األعمال 

ل موسم الحج وبرنامج عمل مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بمطار األمٌر محمد بن خال
عبدالعزٌز وٌعنى باستقبال الحجاج القادمٌن جواً عبر مطار األمٌر محمد بن عبد العزٌز الدولً 

إلى مساكنهم حسب   بالمدٌنة المنورة دولٌاً وداخلٌاً وتٌسٌر إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم
م المبرمة باإلضافة لبرنامج عمل مركز حفظ جوازات المطار الذي ٌقوم باستالم الجوازات عقوده

من مكتب الوكالء الموحد وتدقٌقها وأرشفتها مؤقتا لدٌه لحٌن تسلٌمها إلى مكاتب الخدمة 
  .المطار خالل أٌام الذروة  المٌدانٌة ومساندة المكاتب المٌدانٌة فً تسجٌل جوازات
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 1424حىاكب رؤٌت انًًهكت « انحح وانعًزة»اوي نـ : انخطظ انخشغٍهٍت نـ عٍظ

 وطظ يُظىيت يخكايهت يٍ انخذياث.. انًذٌُت ححخضٍ َصف يهٍىٌ حاج
 اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة -أعّذ إٌٙبسٞ 

 11/46/1425اإلر١ٕٓ 

فٟ اٌٛلج اٌزٞ اعخضٕج ف١ٗ اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة أوزش ِٓ ٔظف ١ٍِْٛ عبس ِٕز بذا٠ت أطالق أػّبي ِٛعُ اٌغش اٌضبسٞ 

٘ـ، حٛاطً اٌضٙبث اٌغى١ِٛت ٚاأل١ٍ٘ت حمذ٠ُ اٌّض٠ذ ِٓ اٌخغ١ٙالث ٌضٚاس اٌّغضذ إٌبٛٞ اٌشش٠ف ٚعظ ِٕظِٛت 2321

ٌغضبس  -عفظٗ هللا  -اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ بٓ ػبذاٌؼض٠ض ِخىبٍِت ِٓ اٌخذِبث اٌخٟ حشػب٘ب عىِٛت خبدَ اٌغش١ِٓ 

ب١ج هللا اٌغشاَ، ئٌٝ رٌه وشف ِذ٠ش ػبَ اإلداسة اٌؼبِت ٌٍغش ٚاٌؼّشة ٚاٌض٠بسة باِبسة ِٕطمت اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة عبِٟ بٓ 

ٚاٌّخّزٍت  1424ت أعّذ ػ١غبٚٞ ػٓ ِٛاوبت اٌخطت اٌخشغ١ٍ١ت اٌضذ٠ذة ٌّٕظِٛت اٌغش ببٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ِغ سؤ٠ت اٌٍّّى

 .فٟ حٛف١ش اعخ١بصبث ض١ٛف اٌشعّٓ ٚحغم١ك حطٍؼبحُٙ

ػٍٝ عشص طبعب اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً بٓ عٍّبْ بٓ « اٌّذ٠ٕت»ٚأوذ ػ١غبٚٞ فٟ عٛاس خبص ِغ 

ػبذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمت اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة سئ١ظ ٌضٕت اٌغش ببٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ػٍٝ حط٠ٛش ِٕظِٛت اٌؼًّ ٚحؼض٠ض ِغخٜٛ 

اٌخىبًِ ب١ٓ وبفت اٌمطبػبث اٌّشحبطت بّٛعُ اٌغش فٟ اٌّذ٠ٕت ٌالسحمبء بّغخٜٛ اٌخذِبث اٌّمذِت ٌضٚاس اٌّغضذ إٌبٛٞ 

 .اٌشش٠ف

ٚأشبس ئٌٝ اٌّغخضذاث فٟ ِٕظِٛت اٌؼًّ ببإلداسة اٌّؼ١ٕت بّخببؼت شإْٚ اٌغش ببٌّٕطمت اٌخٟ حخضّٓ حذش١ٓ ِمش٘ب 

ت االعخ١بصبث اٌالصِت ٌّٛاطٍت األداء ٚاٌخٛعغ فٟ اٌخذِبث اٌّمذِت ٌض١ٛف اٌضذ٠ذ ببٌطش٠ك اٌذائشٞ ٚحض٠ٚذ٘ب بىبف

اٌشعّٓ صٚاس اٌّغضذ إٌبٛٞ اٌشش٠ف ِٓ خالي سفغ ِغخٜٛ اٌطبلت اٌخشغ١ٍ١ت بض٠بدة اٌمٜٛ اٌؼبٍِت ٌخغغ١ٓ ب١ئت اٌؼًّ 

ت فٟ اٌخطب١ك باششاف ٚعذة ا١ٌّذأٟ ئٌٝ صبٔب ئطالق إٌظبَ اإلعظبئٟ ا١ٌِٟٛ ٌٍضٛالث ا١ٌّذا١ٔت اٌزٞ ٠غبوٟ اٌذل

اٌخطب١ك ٚسفغ ِغخٜٛ اٌضبٔب اٌخمٕٟ ٚحؼض٠ض اٌبٛاببث اإلٌىخش١ٔٚت األ١ِٕت ببٌشبىت اٌؼٕىبٛح١ت ٚاٌخٛعغ فٟ ٔطبق 

االحظبالث اٌالعٍى١ت ببإلضبفت ئٌٝ وب١ِشاث اٌّشالبت ا١ٌّذا١ٔت ٌّخببؼت اٌّغخضذاث ا١ٌّذا١ٔت فٟ ِشاوض اعخمببي ِٚغبدسة 

 .اٌغشاَ ِٓ صٚاس اٌّذ٠ٕت إٌّٛسةعضبس ب١ج هللا 

 غشفت اٌؼ١ٍّبث اٌّشوض٠ت

ٚب١ٓ ػ١غبٚٞ بأْ اٌضٙبث راث اٌؼاللت بأػّبي اٌغش ٚاٌؼّشة حمَٛ بخمذ٠ُ خذِبحٙب بشىً حىبٍِٟ ِٕغك فٟ اٌّٛالغ اٌخٟ 

١ت ٌخشح١ب ٠شحبد٘ب اٌغضبس ٚاٌّؼخّش٠ٓ صٚاس اٌّغضذ إٌبٛٞ اٌشش٠ف ٚرٌه ِٓ ػمذ االصخّبػبث اٌخٕغ١م١ت االعخببل

صٙٛد اٌضٙبث فٟ اٌخؼبًِ ِغ اٌٛلبئغ ٚاٌغبالث اٌّخٛلؼت خالي ِٛعّٟ اٌغش ٚاٌؼّشة لبً عذٚرٙب ببإلضبفت ئٌٝ 

اٌخٕغ١ك ب١ٓ اٌضٙبث راث اٌؼاللت بأػّبي اٌغش ِٓ خالي غشفت اٌؼ١ٍّبث اٌّشوض٠ت اٌخٟ حؼًّ ػٍٝ اعخمببي اٌبالغبث 

 .ص١ِٕت ِغذدة ِٓ خالي األٔظّت اإلٌىخش١ٔٚتٚحّش٠ش٘ب ٌٍضٙبث اٌّؼ١ٕت ٚحخببؼٙب بّإششاث 

 حٛر١ك ٚلبئغ االصخّبػبث

ٚفٕذ ػ١غبٚٞ اٌّٙبَ األعبع١ت ٌإلداسة اٌخٟ حخشوض ػٍٝ اٌّخببؼت ٚاٌخٕغ١ك ِغ اٌضٙبث اٌغى١ِٛت ٚاأل١ٍ٘ت ٚاٌخ١ش٠ت 

ٓ صائشٞ اٌّغضذ ٚاٌخطٛػ١ت، ٌخمَٛ أداء حٍه اٌضٙبث ٚاٌؼًّ ػٍٝ سفغ ِغخٜٛ اٌخذِبث اٌّمذِت ٌٍغضبس ٚاٌّؼخّش٠

حؼًّ عىشحبس٠ت ٌضٕت اٌغش ببٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ػٍٝ حض٠ٚذ أػضبء »إٌبٛٞ اٌشش٠ف فٟ ِٕطمت اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة. ع١ذ لبي: 
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ٌضٕت اٌغش ببٌب١بٔبث ٚاٌّؼٍِٛبث اٌخٟ حخخض بؼٍّٙب ٚحغضش صذاٚي اصخّبػبث اٌٍضبْ ٚحؼًّ ػٍٝ حٛر١ك ٚلبئغ ٘زٖ 

ئ١ٌٙب األطشاف اٌّشبسوت ئٌٝ صبٔب ئبالؽ اٌضٙبث اٌّخخظت بؼذ اػخّبد٘ب ِٓ االصخّبػبث ٚاٌمشاساث اٌخٟ حخٛطً 

عّٛ سئ١ظ اٌٍضٕت ٚحؼًّ ػٍٝ ِخببؼت حٕف١ز اٌمشاساث ٚاٌخٛط١بث ببإلضبفت ئٌٝ ئطذاس اٌخمش٠ش اٌخخبِٟ اٌغٕٛٞ اٌزٞ 

 .» ٌّٕٛسة٠شخًّ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبث ٚاٌب١بٔبث ٚاٌّإششاث اإلعظبئ١ت اٌّخىبٍِت ألػّبي اٌغش ببٌّذ٠ٕت ا

 ِخبٌفبث عٕذاث األضبعٟ

حغؼذ اإلداسة أ٠ضب ببعخمببي وبفت اٌشىبٜٚ ٚاٌّالعظبث ٚاٌّمخشعبث اٌّشحبطت بأػّبي اٌغش »ٚأضبف ػ١غبٚٞ: 

ٚٔغؼٝ ئٌٝ ئ٠ضبد اٌغٍٛي إٌّبعبت ٌٙب ٚاٌّشبسوت فٟ اٌٍضبْ اٌذساعبث ٚاٌبغٛد اٌخٟ حخؼٍك بأػّبي اٌغش ٚاٌؼّشة 

عظبث بشأٔٙب ٌغّٛ سئ١ظ اٌٍضٕت ٚاٌّشبسوت فٟ ٌضبْ ِشالبت ششوبث ٔمً اٌغضبس ػٍٝ ٚحمذ٠ُ اٌّمخشعبث ٚاٌّال

طش٠ك اٌٙضشة ِٚخببؼت ػ١ٍّبث اٌخف٠ٛش ٚاٌّغبدسة ٌٍغضبس ٚاٌّؼخّش٠ٓ ِٓ ٚئٌٝ ِغبوُٕٙ فٟ اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ببٌخٕغ١ك 

١غ عٕذاث األضبعٟ فٟ اٌّذ٠ٕت ِغ اٌضٙبث اٌّؼ١ٕت ٚأخ١شا اٌخٕغ١ك ِغ اٌبٕه اإلعالِٟ ٌٍخ١ّٕت ٌشطذ ِخبٌفبث ب

 .«إٌّٛسة طٛاي اٌّٛعُ

صٌٛت حشخًّ  1216ٚأشبس ئٌٝ أْ اإلداسة اٌؼبِت ٌٍغش ٚاٌؼّشة ٚاٌض٠بسة حغخٙذف ِٓ خالي خطخٙب اٌخشغ١ٍ١ت حٕف١ز 

صٌٛت ػٍٝ ِٛالغ حضّغ  241ػٍٝ داخً إٌّطمت اٌّشوض٠ت ٚخبسصٙب ببإلضبفت ف١ّب عخششع اٌفشق ا١ٌّذا١ٔت ٌخٕف١ز 

ػٍٝ ِىبحب اٌخذِت ا١ٌّذا١ٔت ئٌٝ صبٔب  241صٌٛت ٌٍّضاسع ٚ 221غض١ش ببٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ببإلضبفت ئٌٝ سطذ اٌ

 .ص٠بسة ٌّغخشف١بث ِٚشاوض اٌشػب٠ت اٌظغ١ت األ١ٌٚت ببٌّٕطمت 16حخظ١ض 

 ئٔٙبء ئصشاءاث اٌخف٠ٛش اٌغىٕٟ

ض٠ض اٌذٌٟٚ ببٌّذ٠ٕت إٌّٛسة حؼًّ ػٍٝ ِذاس ٚب١ٓ ػ١غبٚٞ أْ غشفت اٌؼ١ٍّبث اٌّشخشوت بّطبس األ١ِش ِغّذ بٓ ػبذاٌؼ

ِٛظفب ١ِذا١ٔب ٌّخببؼت أداء اٌضٙبث اٌّشحبطت بأػّبي اٌغش  12عبػت ببٌخٕغ١ك ِغ ِىخب اإلداسة ببٌّطبس اٌزٞ ٠ضُ  13

ٌخغ١ًٙ اٌخذِبث اٌّمذِت ٌض١ٛف اٌشعّٓ صٚاس اٌّغضذ اٌشش٠ف ِٕز ٌغظت ٚطٌُٛٙ ئٌٝ اٌبٛابت اٌض٠ٛت اٌزب١ٔت 

اٌشش٠ف١ٓ ابخذاًء ِٓ ِٕظبث خذِت اٌضٛاصاث ٚاٌضّبسن ١٘ٚئت اٌغظش ِٚٓ رُ ئٔٙبء وبفت ئصشاءاث اٌخف٠ٛش ٌٍغش١ِٓ 

 .ئٌٝ ِمبس عىُٕٙ بطش٠مت اعخشاف١ت

ِٛظفبث ٠خششفٓ بّخببؼت  24ٌٚفج ئٌٝ ِشبسوت اٌؼٕظش إٌغبئٟ ِٓ خالي اٌّىخب إٌغبئٟ اٌخببغ ٌإلداسة اٌّذػُ بـ 

عّٓ ِٓ لبً اٌضٙبث اٌّشبسوت فٟ أػّبي اٌغش ٚاٌٛلٛف ػٍٝ صب٘ض٠خٙب ئٌٝ صبٔب اٌخذِبث اٌّمذِت ٌض١ٛف اٌش

دٚس٘ٓ فٟ حٕف١ز اٌض٠بساث ا١ٌّذا١ٔت ٌٍّٛالغ اٌّغخٙذفت اٌخٟ ٠مظذ٘ب ض١ٛف اٌشعّٓ فٟ اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ف١ّب ٠خخض 

٠ٙٓ ِٚالعظبحٙٓ اٌّىخب إٌغبئٟ ببٌٛلٛف ػٍٝ ِخطٍببث ٚاعخ١بصبث اٌغ١ذاث ِٓ ض١ٛف اٌشعّٓ ِٚخببؼت شىبٚ

« د٠ّٕش)»ٚاٌؼًّ ػٍٝ ِؼبٌضخٙب. ٚأوذ ِذ٠ش ػبَ اٌغش ٚاٌؼّشة ٚاٌض٠بسة ببإلِبسة أْ ٚعذة اٌضٛدة فٟ اإلداسة حخبغ آ١ٌت 

ٌٍّذخالث ٚاٌؼ١ٍّبث ٚاٌّخشصبث، ع١ذ لبِج اٌٛعذة باطذاس د١ًٌ حٕظ١ّٟ ٌخغذ٠ذ ِٙبَ  (PDCA ٌٍخغغ١ٓ اٌّغخّش

ة بذلت فبئمت، ِش١شا ئطذاس اٌٛعذة ٌٛر١مت األداء اٌّإعغٟ اٌّخ١ّض ٌإلداسة اٌؼبِت ِٚغإ١ٌٚبث ص١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ببإلداس

ِؼب١٠ش حخضّٓ  1ٚفك  ( PMP ٌٍغش ٚاٌؼّشة ٚاٌض٠بسة ٚاٌخٟ حُ بٕبؤ٘ب ٚفك ِٕٙض١ت )ئداسة اٌّششٚػبث ببعخشاف١ت

سد، ٚئداسة اٌؼ١ٍّبث، ٚاإلداسة اٌم١بدة، ٚاٌغ١بعبث ٚاإلعخشاح١ض١بث، ٚاٌّٛاسد اٌبشش٠ت ٚح١ّٕخٙب، ٚاٌششاوت ٚاٌّٛا

 .اإلٌىخش١ٔٚت، ٚاٌخشو١ض ػٍٝ اٌّغخف١ذ، ٚٔخبئش األداء اٌشئ١غت
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( ِغبٚس سئ١غت حبذأ فٟ اٌم١بَ  4ٚػٓ اٌّإششاث اٌشئ١غت ٌم١بط األداء فٟ ِٛعُ اٌغش أٚضظ ػ١غبٚٞ أٔٙب حخضّٓ ) 

( اصخّبػب حٕغ١م١ب ٌّٛضٛػبث ػبصٍت ٚأخشٜ اعخببل١ت 24ت ٚػمذ )( ػ١ٍّت حٕغ١م١ت ػبش اٌّخببؼت ا١ٌّذا١ٔ 144بـ) 

( ص٠بساث ٌٍّٛالغ ا١ٌّذا١ٔت ٌٍخأوذ ِٓ اٌضب٘ض٠ت 24ألعذاد ِخٛلؼت حخطٍب اٌخىبًِ ب١ٓ اٌضٙبث ببإلضبفت ئٌٝ حغض١ً )

م١ف١ت حٍبٟ اعخ١بصبث ٚاالعخؼذاد ٌخمذ٠ُ اٌخذِبث ٌٍغضبس طٛاي فخشة بمبئُٙ ببٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ٚحٕظ١ُ بشاِش حذس٠ب١ت ٚحز

أػّبي اٌغش بشىً ػبَ ئضبفت ئٌٝ حض٠ٚذ اٌضٙبث اٌّؼ١ٕت ببإلعظبئ١بث ا١ِٛ١ٌت ٌٍغضبس ٌٍخّبشٟ ِغ سؤ٠ت 

 24ئٌٝ 31ٚاٌخٟ حٙذف ئٌٝ حغم١ك ِشوض ِخمذَ فٟ ِإششاث أداء اٌخذِبث ٚاٌٛطٛي ِٓ اٌّشحبت  1424اٌٍّّىت

ٌخطت اٌخذس٠ب١ت ٌٍؼب١ٍِٓ بّٛعُ اٌغش ع١ذ حغؼٝ اإلداسة ئٌٝ ِٛظفب ضّٓ ا 2134ػب١ٌّب ٚئل١ّ١ٍب، ٚوشف ػٓ حذس٠ب 

حؼض٠ض ِفَٙٛ اٌؼًّ بشٚط اٌفش٠ك اٌٛاعذ ٚح١ّٕت اٌمذساث اٌّؼشف١ت ٚاٌّٙبس٠ت ٌٍّشبسو١ٓ بأػّبي اٌغش ٚحمذ٠ُ اٌذٚساث 

 .اٌخذس٠ب١ت إٌّبعبت ببٌخؼبْٚ ِغ اٌضبِؼبث ِٚشاوض اٌخذس٠ب اٌّؼخّذة

  اٌؼًّ اٌخطٛػٟ

ئٌٝ دػُ اإلداسة ٌخشض١غ اٌؼًّ اٌخطٛػٟ ٚح١غ١ش شإْٚ اٌّخطٛػ١ٓ ٚاٌّخطٛػبث ٚئلبِت اٌذٚساث  ٚحطشق ػ١غبٚٞ

اٌخذس٠ب١ت اٌّخخظظت ٚرٌه ٌذػُ اٌضٙبث األخشٜ ِٓ خالي حفؼ١ً األػّبي اٌخطٛػ١ت ٌٍّغبٔذة خالي ِٛعُ اٌغش 

العخضبْ اٌّض٠ذ ِٓ  1424ٍّّىت باششاف ِىخب اٌؼًّ اٌخطٛػٟ فٟ اٌغش ٚاٌؼّشة ٚاٌض٠بسة بّب ٠خّبشٝ ِغ سؤ٠ت اٌ

 .اٌّخطٛػ١ٓ ٚحفؼ١ً األػّبي اٌخطٛػ١ت ٌخذِت اٌغبس اٌىش٠ُ

 ئطالق إٌظبَ اإلعظبئٟ ا١ٌِٟٛ ٌٍضٛالث ا١ٌّذا١ٔت

 اٌخٛعغ فٟ االحظبالث اٌالعٍى١ت ٚوب١ِشاث اٌّشالبت ٌّخببؼت اٌّغخضذاث

  ص٠بدة اٌمٜٛ اٌؼبٍِت ٌخغغ١ٓ ب١ئت اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ

 م١بط األداء فٟ ِٛعُ اٌغشِغبٚس ٌ 5

  ِٙبَ اإلداسة اٌؼبِت ٌٍغش ٚاٌؼّشة ٚاٌض٠بسة باِبسة اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة

 عظش اٌّإششاث اإلعظبئ١ت ا١ِٛ١ٌت •

  اٌخٕغ١ك الصخّبػبث ٌضٕت اٌغش •

 .ِخببؼت حٕف١ز اٌخٛط١بث اٌّؼخّذة ِٓ عّٛ سئ١ظ اٌٍضٕت •

 ي ِٛعُ اٌغشئػذاد ٚئطذاس اٌخمش٠ش اٌخخبِٟ اٌغٕٛٞ ألػّب •

  حظ١ٕف ٚعفع اٌّؼٍِٛبث اٌّخؼٍمت بأػّبي اٌٍضٕت •

  ِخببؼت حٕف١ز اٌّششٚػبث راث اٌؼاللت بأػّبي اٌغش •

 اعخمببي اٌشىبٜٚ ٚاٌّالعظبث ٚاٌّمخشعبث اٌخٟ حخض اٌغضبس ٚاٌّؼخّش٠ٓ ٚئ٠ضبد اٌغٍٛي إٌّبعبت ٌٙب •

 ِشبسوت ٌضبْ اٌذساعبث ٚاٌبغٛد راث اٌؼاللت بأػّبي اٌغش ٚاٌؼّشة •

  اٌّشبسوت فٟ ٌضبْ ِشالبت ششوبث ٔمً اٌغضبس ػٍٝ طش٠ك اٌٙضشة •

  ِخببؼت ػ١ٍّبث اٌخف٠ٛش ٚاٌّغبدسة ٌٍغضبس ٚاٌّؼخّش٠ٓ •

 ّٕٛسةاٌخٕغ١ك ِغ اٌبٕه اإلعالِٟ ٌٍخ١ّٕت ٌشطذ ِخبٌفبث ب١غ عٕذاث األضبعٟ فٟ اٌّذ٠ٕت اٌ •

 

 

 

 


