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مرافق ووحدة بالمؤسسة األهلٌة لألدالء تقّدم خدماتها للحجاج  102
     زوار المدٌنة المنورة

 

 

 سم وا 2116سبتمبر  22وافق هـ الم 1432ذو الحجة  22المدٌنة المنورة 

تشارك المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة فً خدمة ضٌوف الرحمن زّوار مسجد المصطفى 

صلى هللا علٌه وسلم فً محاور االستقبال واإلسكان ومتابعة تنقالتهم وتأمٌن احتٌاجاتهم حتى 

ولٌها حكومة خادم الحرمٌن مغادرتهم إلى بلدانهم, وذلك ضمن جهود الرعاٌة الشاملة التً ت

فً العناٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن وخدمة  -حفظه هللا  -الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

 .قاصدٌهما

وأوضح رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بالً أن خدمة 

وار القادمٌن إلى طٌبة الطٌبة ومساعدتهم فً تأمٌن الدلٌل والمرشد ترتكز على إرشاد الحجاج والز

متطلباتهم الٌومٌة السكنٌة والصحٌة والمعٌشٌة, مستعرضاً مسٌرة عمل المؤسسة األهلٌة لألدالء 

عاماً, والتً تّوجت بصدور الهوٌة الجدٌدة  32التً مّرت بعدة مراحل تطوٌرٌة على مدى 

وجودة  2131ز على التناغم مع رؤٌة المملكة للمؤسسة والتً تتضمن ستة محاور رئٌسة ترتك

وتطوٌر الخدمات والشراكات االستراتٌجٌة مع الجهات ذات العالقة بخدمات الحجاج وتنمٌة قدرات 

ومهارات فرٌق العمل وتعزٌز العالقة مع المساهمٌن والشراكات االستثمارٌة مع القطاع الخاص, 

ومؤشرات أداء لكل محور, وفقاً لبرنامج زمنً محدد  مبٌناً أنه تم وضع استراتٌجٌات وآلٌات تنفٌذ
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ٌحقق االرتقاء بالخدمات التً ٌقدمها األدالء لضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة 

 .والسالم

هـ المتمثل فً النجاح 1432واستعرض بالً أبرز مستجدات خطة عمل األدالء لحج هذا العام 

موسم ما قبل الحج فً أداء مهامها من خالل خطة تشغٌلٌة دقٌقة,  الممٌز الذي حققته المؤسسة خالل

حٌث شهدت الخطة عدة مستجدات من أبرزها اعتماد برامج وآلٌات تنفٌذ الخطة التشغٌلٌة وفق 

منهجٌة علمٌة إلعداد الخطط االستراتٌجٌة وما ٌنبثق عنها من خطط تشغٌلٌة تدمج مع نظام إدارة 

ندسة إجراءات العمل بمركز استقبال مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز األداء, إضافة إلى إعادة ه

الدولً بالمدٌنة المنورة وإعادة هندسة إجراءات العمل بمركزي استقبال الهجرة والبر ودمج 

عملٌات مكتب التفوٌج مع عملٌات المراكز, وتطوٌر األنظمة التطبٌقٌة وإعادة هندسة إجراءات 

ت المقدمة لضٌوف الرحمن لتنسجم مع مستجدات المسار اإللكترونً العمل الخاصة بحزم الخدما

لحجاج الخارج واستكمال التكامل التقنً مع وزارة الحج والعمرة, كما تم فصل مكتب خدمة حجاج 

أفرٌقٌا غٌر العربٌة إلى مكتبٌن لتفتٌت الذروة وتجوٌد الخدمات المقدمة للحجاج واستحداث مكتب 

الخدمة المٌدانٌة لعملٌات التودٌع وتوجٌه الحافالت لتالفً أي قصور فً  الدعم والمساندة لمكاتب

 .الخدمات المقدمة

 

 

مكتباً للخدمة المٌدانٌة  12مرفقاً, إلى جانب  56ولفت إلى أن المؤسسة تؤدي مهامها من خالل 

عاً, قطا 11إدارة, باإلضافة إلى ثمان لجان, وثالثة مراكز استقبال, و 12مكتباً مسانداً, و 16و

مفٌداً أن قطاع اإلسكان والمتابعة بالمؤسسة ٌهدف إلى صناعة منظومة خدمٌة متكاملة لخدمات 

إسكان الحجاج واإلشراف اإلداري والمراقبة المٌدانٌة المستمرة ألداء أعمال موسم الحج, لٌؤدي 
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نامج عمل سكان والمتابعة, وبرالقطاع مهامه من خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل وحدة اإل

وحدة الشئون القانونٌة والتحقٌق, وبرنامج عمل اإلسكان وعالقات شئون الحجاج لمتابعة عملٌات 

تفوٌج الحجاج مٌدانٌاً, والتأكد من جاهزٌة الدور السكنٌة وضبط حاالت اختالف التفوٌج وتصحٌحها 

 .راقبة الذاتٌةبالنظام, وكذلك برنامج عمل الطوارئ والسالمة, وبرنامج لجنة المتابعة والم

 

 

وأضاف أن منظومة عمل برامج المؤسسة تشمل األعمال التً ٌقوم بها قطاع الخدمات اإلنسانٌة 

وخدمات الحجاج, إلى جانب برنامج عمل مراكز إرشاد الحجاج التائهٌن الذي ٌقّدم خدمة إرشاد 

كما تتضمن أٌضاً الحجاج التائهٌن وإٌصالهم لسكنهم والعمل على راحتهم خالل أعمال موسم الحج, 

برنامج عمل الرعاٌة الصحٌة للحجاج الذي ٌعنى بتقدٌم الخدمة اإلنسانٌة للحجاج, ومتابعة الرعاٌة 

الصحٌة للحجاج المنّومٌن فً المستشفٌات الحكومٌة واألهلٌة, وإنهاء إجراءات المتوفٌن من الحجاج 

جاج الذي ٌعنى بالتنسٌق بٌن داخل المستشفٌات أو خارجها, وكذلك برنامج عمل مكتب خدمات الح

مؤسسات الطوافة ومكتب الوكالء الموحد بٌن مكاتب الخدمة المٌدانٌة ومركز المعلومات بالمؤسسة 

بما ٌتعلق بطلبات االستعالم عن الجوازات أو تبادلها بٌن األطراف المعنٌة ومتابعة مراكز الشرطة 

 .لمعرفة الحجاج المتوفٌن والموقوفٌن لدٌهم
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قطاع مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً وأفاد أن 

من أداء محوري فً موسم الحج, إلى جانب بالمدٌنة المنورة ٌعّد أحد أهم مراكز الخدمة لما ٌقدمه 

الخدمات التً ٌقوم بها قطاع الشؤون الهندسٌة والتشغٌل والصٌانة فً توفٌر بٌئة عمل جاذبة 

ٌن كافة االحتٌاجات التً تتطلبها مواقع العمل المؤسسة لإلسهام فً نجاح أعمال موسم الحج, وتأم

ٌّزة  إلى جانب الجهود الكبٌرة التً ٌبذلها منسوبو مركز مغادرة المٌقات فً تقدٌم خدمات متم

 لضٌوف الرحمن عند تفوٌجهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة,منوها باألداء الذي ٌضطلع به

القائمون على تنفٌذ برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت من خالل التعاون مع مكاتب الخدمة 

المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة, إلى جانب دور قطاع مركزي استقبال 

الهجرة والبر, فً متابعة مغادرة الحجاج الفرادى, فٌما ٌضطلع مركز استقبال وتفوٌج الحجاج 

الهجرة بمهام استقبال الحجاج القادمٌن عبر مطار الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة, ومٌناء الملك ب

فٌصل بجدة, أو القادمٌن من مكة المكرمة والترحٌب بهم وإنهاء جمٌع إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم 

ج, وتوجٌههم حسب المسارات المخصصة ومشاركة الجهات ذات العالقة فً خدمة استقبال الحجا

باإلضافة إلى مهام مركز استقبال حجاج البر والتفوٌج وتودٌع الحجاج الفرادى باستقبال الحجاج 

الكرام القادمٌن براً من بالدهم إلى المدٌنة المنورة عبر جمٌع المنافذ البرٌة وتفوٌجهم إلى وحداتهم 

 .السكنٌة الخاصة
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 سحاجاً إلى المدٌنة المنورة أم 21412وصول 

 

 سم وا 2116سبتمبر  22هـ الموافق  1432ذو الحجة  22المدٌنة المنورة 

المكرمة, بعد أن مّن هللا بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس, قادمٌن من مكة 

حاجاً, وفق اإلحصائٌة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة  21412علٌهم بأداء فرٌضة الحج 

 .لإلدالء بالمنطقة

وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة, أن إجمالً عدد الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة 

 122226الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه حاجاً, فٌما بلغ المجموع  356622وصل حتى أمس 

مسافراً. حٌث أظهرت اإلحصائٌة أن الحجاج من إندونٌسٌا ٌشّكلون أكثر الجنسٌات تواجداً بالمدٌنة 

حاجاً, فً حٌن بلغ إجمالً عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة المنورة  34522المنورة أمس بواقع 

 .حاجاً  151226حتى مساء أمس 
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 وزٌر الحج والعمرة ٌستقبل القنصل األمرٌكً بجدة

 

 

 سم وا 2016سبتمبر  22هـ الموافق  1437ذو الحجة  21جدة 
استقبل معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة الٌوم، القنصل 

 .العام األمرٌكً ماتٌاس مٌتمان
ورحب معالٌه بالقنصل األمرٌكً فً بداٌة اللقاء مستعرضاً عناصر نجاح موسم الحج هذا العام ، 

ضل الخدمات للحجاج، وبتوجٌهات حكومة الذي جاء بتعاون كافة القطاعات ، ما أسهم فً تقدٌم أف
  .خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود

من جانبه هنأ القنصل العام األمرٌكً الجمٌع بنجاح موسم الحج والرعاٌة واإلهتمام التً قوبل بها 
ملكة فً مكة حجاج بالده، منوهاً فً هذا الصدد بجمٌع اإلنجازات والمشارٌع التً نفذتها الم

 .المكرمة والمدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة
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 إرشاد حافالت الحجاج بالمدٌنة ٌستكمل خطته التشغٌلٌة لموسم ما بعد الحج

 

 

 سم وا2016سبتمبر  22هـ الموافق 1437ذوالحجة  27المدٌنة المنورة 
ٌواصل مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج بالمدٌنة المنورة فً تنفٌذ خطته التشغٌلٌة لموسم ما 

هـ باستقبال حجاج الجو والبحر بطرٌق الهجرة ، باإلضافة إلى محطة 1437لعام بعد حج هذا ا
استقبال حجاج البر بعد أن من هللا علٌهم أداء حجهم بكل ٌسر واطمئنان بمشاركة القوى العاملة 

  ./ مرشد لمرافقة حافالت الحجٌج 250التً تزٌد عن / 
مدٌنة المنورة مروان بن عبدالعزٌز خاشقجً وأوضح نائب مدٌر مكتب إرشاد الحافالت الناقلة بال

/ حافلة إلى الوحدات السكنٌة الخاصة  10ر014أن منسوبو المكتب نجحوا فً توجٌه وإرشاد / 
بضٌوف الرحمن زوار مدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم ضمن خطتها التشغٌلٌة لموسم ما 

سط منظومة متكاملة مع وكالة وزارة هـ ، مبٌنا أن المكتب ٌعمل و1437بعد الحج للعام الجاري 
الحج والعمرة لشئون الزٌارة بالتنسٌق مع المؤسسة األهلٌة لألدالء لتنفٌذ الخطة التشغٌلٌة 

/ حاج القادمٌن عبر محطات المدٌنة  650ر000لموسم ما بعد الحج الستقبال على ما ٌربو / 
  .المنورة ضمن أعمال الموسم الثانً

افالت الحجاج بالمدٌنة المنورة نجح خالل أعمال الموسم األول من وأضاف أن مكتب إرشاد ح
/ حافلة التً تحمل على متنها ضٌوف الرحمن القادمٌن عبر  23ر152الحج بإرشاد وتوجٌه / 

المنفذ الجوي للمدٌنة المنورة ، باإلضافة إلى القادمٌن عبر محطة استقبال الهجرة ومحطة 
  .استقبال البر
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 مدٌر جوازات المدٌنة المكلف ٌتفقد مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً

 

 

 

 سم وا2016سبتمبر  22هـ الموافق 1437ذوالحجة  27المدٌنة المنورة 
تفقد مدٌر جوازات منطقة المدٌنة المنورة المكلف العمٌد ولٌد بن سلٌمان العقٌلً الٌوم مطار 

األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة لإلشراف المباشر على سٌر العمل بصاالت 
  .ة مغادرة ضٌوف الرحمنالحج ومتابعة تنفٌذ خط

وتضمنت جولة العمٌد العقٌلً ٌرافقه مدٌر جوازات المطار العقٌد بدر المطٌري والمساعد لشؤون 
العملٌات بالمطار العقٌد عبدهللا الشامانً ومدٌر شعبة مراقبة اإلنتاجٌة الرائد عمرو الردادي ، 

من حجاج بٌت هللا الحرام لتسهٌل  صاالت الحج والصاالت الدولٌة وذلك الستٌعاب أكبر قدر ممكن
إجراءات مغادرتهم بكل ٌسر وسهولة وكذلك مكاتب مراقبة اإلنتاجٌة للتأكد من بٌانات المغادرة 

  .ودقتها
وأكد العمٌد العقٌلً عقب الجولة أن إجراءات مغادرة حجاج بٌت هللا تتم بكل ٌسر وانسٌابٌة ، 

د من الجهد لخدمة المغادرٌن والحرص على الدقة حاثا كافة منسوبً جوازات المطار ببذل المزٌ
  .فً تنفٌذ اإلجراءات
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مرافق ووحدة بالمؤسسة األهلية لألدالء تقّدم خدماتها  201عام / 

 للحجاج زوار المدينة المنىرة

تشارك المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة فً خدمة ضٌوف الرحمن زّوار مسجد المصطفى 

علٌه وسلم فً محاور االستقبال واإلسكان ومتابعة تنقالتهم وتأمٌن احتٌاجاتهم حتى مغادرتهم صلى هللا 

إلى بلدانهم, وذلك ضمن جهود الرعاٌة الشاملة التً تولٌها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك 

 .همافً العناٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن وخدمة قاصدٌ –حفظه هللا  –سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

وأوضح رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بالً أن خدمة الدلٌل 

والمرشد ترتكز على إرشاد الحجاج والزوار القادمٌن إلى طٌبة الطٌبة ومساعدتهم فً تأمٌن متطلباتهم 

ألهلٌة لألدالء التً مّرت بعدة الٌومٌة السكنٌة والصحٌة والمعٌشٌة, مستعرضاً مسٌرة عمل المؤسسة ا

عاماً, والتً تّوجت بصدور الهوٌة الجدٌدة للمؤسسة والتً تتضمن ستة  32مراحل تطوٌرٌة على مدى 

وجودة وتطوٌر الخدمات والشراكات  2131محاور رئٌسة ترتكز على التناغم مع رؤٌة المملكة 

قدرات ومهارات فرٌق العمل وتعزٌز  االستراتٌجٌة مع الجهات ذات العالقة بخدمات الحجاج وتنمٌة

العالقة مع المساهمٌن والشراكات االستثمارٌة مع القطاع الخاص, مبٌناً أنه تم وضع استراتٌجٌات 

وآلٌات تنفٌذ ومؤشرات أداء لكل محور, وفقاً لبرنامج زمنً محدد ٌحقق االرتقاء بالخدمات التً ٌقدمها 

 .ٌه أفضل الصالة والسالماألدالء لضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه عل

هـ المتمثل فً النجاح الممٌز 1432واستعرض بالً أبرز مستجدات خطة عمل األدالء لحج هذا العام 

الذي حققته المؤسسة خالل موسم ما قبل الحج فً أداء مهامها من خالل خطة تشغٌلٌة دقٌقة, حٌث 

ذ الخطة التشغٌلٌة وفق منهجٌة علمٌة شهدت الخطة عدة مستجدات من أبرزها اعتماد برامج وآلٌات تنفٌ

إلعداد الخطط االستراتٌجٌة وما ٌنبثق عنها من خطط تشغٌلٌة تدمج مع نظام إدارة األداء, إضافة إلى 

إعادة هندسة إجراءات العمل بمركز استقبال مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة 

استقبال الهجرة والبر ودمج عملٌات مكتب التفوٌج مع عملٌات وإعادة هندسة إجراءات العمل بمركزي 

المراكز, وتطوٌر األنظمة التطبٌقٌة وإعادة هندسة إجراءات العمل الخاصة بحزم الخدمات المقدمة 

لضٌوف الرحمن لتنسجم مع مستجدات المسار اإللكترونً لحجاج الخارج واستكمال التكامل التقنً مع 

ا تم فصل مكتب خدمة حجاج أفرٌقٌا غٌر العربٌة إلى مكتبٌن لتفتٌت الذروة وزارة الحج والعمرة, كم

وتجوٌد الخدمات المقدمة للحجاج واستحداث مكتب الدعم والمساندة لمكاتب الخدمة المٌدانٌة لعملٌات 

 .التودٌع وتوجٌه الحافالت لتالفً أي قصور فً الخدمات المقدمة

 16مكتباً للخدمة المٌدانٌة و 12مرفقاً, إلى جانب  56الل ولفت إلى أن المؤسسة تؤدي مهامها من خ

قطاعاً, مفٌداً أن  11إدارة, باإلضافة إلى ثمان لجان, وثالثة مراكز استقبال, و 12مكتباً مسانداً, و

قطاع اإلسكان والمتابعة بالمؤسسة ٌهدف إلى صناعة منظومة خدمٌة متكاملة لخدمات إسكان الحجاج 
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لٌؤدي القطاع مهامه من   ,ل موسم الحجالمراقبة المٌدانٌة المستمرة ألداء أعماواإلشراف اإلداري و

خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل وحدة اإلسكان والمتابعة, وبرنامج عمل وحدة الشئون 

القانونٌة والتحقٌق, وبرنامج عمل اإلسكان وعالقات شئون الحجاج لمتابعة عملٌات تفوٌج الحجاج 

لتأكد من جاهزٌة الدور السكنٌة وضبط حاالت اختالف التفوٌج وتصحٌحها بالنظام, وكذلك مٌدانٌاً, وا

 .برنامج عمل الطوارئ والسالمة, وبرنامج لجنة المتابعة والمراقبة الذاتٌة

وأضاف أن منظومة عمل برامج المؤسسة تشمل األعمال التً ٌقوم بها قطاع الخدمات اإلنسانٌة 

ب برنامج عمل مراكز إرشاد الحجاج التائهٌن الذي ٌقّدم خدمة إرشاد وخدمات الحجاج, إلى جان

الحجاج التائهٌن وإٌصالهم لسكنهم والعمل على راحتهم خالل أعمال موسم الحج, كما تتضمن أٌضاً 

برنامج عمل الرعاٌة الصحٌة للحجاج الذي ٌعنى بتقدٌم الخدمة اإلنسانٌة للحجاج, ومتابعة الرعاٌة 

المنّومٌن فً المستشفٌات الحكومٌة واألهلٌة, وإنهاء إجراءات المتوفٌن من الحجاج الصحٌة للحجاج 

داخل المستشفٌات أو خارجها, وكذلك برنامج عمل مكتب خدمات الحجاج الذي ٌعنى بالتنسٌق بٌن 

مؤسسات الطوافة ومكتب الوكالء الموحد بٌن مكاتب الخدمة المٌدانٌة ومركز المعلومات بالمؤسسة بما 

علق بطلبات االستعالم عن الجوازات أو تبادلها بٌن األطراف المعنٌة ومتابعة مراكز الشرطة لمعرفة ٌت

 .الحجاج المتوفٌن والموقوفٌن لدٌهم

وأفاد أن قطاع مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة 

ما ٌقدمه من أداء محوري فً موسم الحج, إلى جانب الخدمات المنورة ٌعّد أحد أهم مراكز الخدمة ل

التً ٌقوم بها قطاع الشؤون الهندسٌة والتشغٌل والصٌانة فً توفٌر بٌئة عمل جاذبة وتأمٌن كافة 

االحتٌاجات التً تتطلبها مواقع العمل المؤسسة لإلسهام فً نجاح أعمال موسم الحج, إلى جانب الجهود 

ٌّزة لضٌوف الرحمن عند الكبٌرة التً ٌبذلها  منسوبو مركز مغادرة المٌقات فً تقدٌم خدمات متم

تفوٌجهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة,منوها باألداء الذي ٌضطلع به القائمون على تنفٌذ برنامج 

عمل مركز توجٌه الحافالت من خالل التعاون مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع 

تودٌع المٌدانٌة, إلى جانب دور قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر, فً متابعة مغادرة الحجاج ال

الفرادى, فٌما ٌضطلع مركز استقبال وتفوٌج الحجاج بالهجرة بمهام استقبال الحجاج القادمٌن عبر مطار 

كرمة والترحٌب بهم الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة, ومٌناء الملك فٌصل بجدة, أو القادمٌن من مكة الم

وإنهاء جمٌع إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم وتوجٌههم حسب المسارات المخصصة ومشاركة الجهات 

ذات العالقة فً خدمة استقبال الحجاج, باإلضافة إلى مهام مركز استقبال حجاج البر والتفوٌج وتودٌع 

إلى المدٌنة المنورة عبر جمٌع المنافذ  الحجاج الفرادى باستقبال الحجاج الكرام القادمٌن براً من بالدهم

 .البرٌة وتفوٌجهم إلى وحداتهم السكنٌة الخاصة
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حاجاً إلى المدينة المنىرة أمس 12412وصىل   

 سم وا 2016سبتمبر  22هـ الموافق  1437ذو الحجة  27المدٌنة المنورة 

بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس، قادمٌن من مكة المكرمة، بعد أن مّن هللا 

لتً أعلنتها المؤسسة األهلٌة حاجاً، وفق اإلحصائٌة الٌومٌة ا 21412علٌهم بأداء فرٌضة الحج 

 .لإلدالء بالمنطقة

وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة، أن إجمالً عدد الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل 

مسافراً.  127726حاجاً، فٌما بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه  356627حتى أمس 

ا ٌشّكلون أكثر الجنسٌات تواجداً بالمدٌنة المنورة حٌث أظهرت اإلحصائٌة أن الحجاج من إندونٌسٌ

حاجاً، فً حٌن بلغ إجمالً عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة المنورة حتى  34572أمس بواقع 

 .حاجاً  151226مساء أمس 

  //انتهى //
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 وفق إحصائية المؤسسة األهلية لألدالء بالمنطقة

 حاجاً من مكة إلى المدينة المنىرة أمس 18711وصىل 

 
 

بلغ عذد الحداج الذيي وصلىا إلى الوذيٌت الوٌىرة يىم أهس، قادهيي هي هكت  

حاخاً، وفق اإلحصائيت  23732الوكزهت بعذ أى هّي هللا عليهن بأداء فزيضت الحح 

 .طقتاليىهيت الخي حصذرها الوؤسست األهليت لألدالء بالوٌ

وبيٌّج وحذة اإلحصاء والخقاريز بالوؤسست، أى إخوالي عذد الحداج القادهيي لطيبت 

حاخاً، في حيي بلغ الودوىع الكلي للوغادريي  335233الطيبت وصل حخى أهس 

 .هسافزاً  134131حخى حاريخه 

وأظهزث اإلحصائيت أى الحداج هي إًذوًيسيا يشّكلىى أكثز الدٌسياث حىاخذاً 

حاخاً، في حيي بلغ إخوالي عذد الحداج  23631لوٌىرة أهس بىاقع بالوذيٌت ا

 .حاخاً  153333الوخبقيي في الوذيٌت الوٌىرة حخى هساء أهس 

 

 

 

 

 

 

 


