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دالء يف حوار شامل مـ هممتنا الاس ياس ية : (امبالد)رئيس املؤسسة الأهلية ملأ

 خدمة احلاج منذ وصوهل نلمدينة املنورة حىت مغادرثه مها

 

خبص٘ انششٚف -انًذُٚخ انًُٕسح 

رصٕٚش يسًذ لبعى 

رضطهغ انًإعغخ األْهٛخ نألدالء ثبنًذُٚخ انًُٕسح ثذٔس ثبسص ٔيٓى فٙ خذيخ ضٕٛف انشزًٍ ٔيٍ يٓبيٓب انًزؼذدح خذيبد 

االعزمجبل ٔانخذيخ انًٛذاَٛخ ٔيزبثؼخ انشػبٚخ انصسٛخ نضٕٛف انشزًٍ ٔاالششاف ػهٗ اإلعكبٌ ٔانخذيبد انؼبيخ 

ٚغؼذَٙ :ثبنذكزٕس ٕٚعف ثٍ أزًذ زٕانخ سئٛظ يدهظ ئداسح انًإعغخ انز٘ لبل (انجالد)ٔنًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد انزمذ.ٔاالسشبد

اٌ ارسذس ػٍ انًإعغخ االْهٛخ نالدالء خالل خشٚذح انجالد انؼشٚمخ ٔازت اٌ اشكش خًٛغ انؼبيهٍٛ ػهٛٓب نزغطٛزٓب انًزًٛضح 

 . خصٕصب ْزا انؼبو ندٕٓدَب فٙ خذيخ ضٕٛف انشزًٍ

ٔرمذٚى كبفخ انخذيبد ,يُز صيٍ ثؼٛذ كبَذ ثؼض األعش ثبنًذُٚخ انًُٕسح رؼًم فٙ يٕاعى انسح فٙ يدبل خذيخ ضٕٛف انشزًٍ

ْـ ثبػزًبد َظبو 1356-12-25 ٔربسٚخ 145-54نٓى أثُبء ئلبيزٓى ثبنًذُٚخ انًُٕسح, ئنٗ أٌ صذس األيش انغبيٙ انكشٚى سلى 

ْـ ثبنًٕافمخ ػهٗ ئلبيخ 1399-6-13 فٙ 3162-ص-4ْٛئخ األدالء ثبنًذُٚخ انًُٕسح, ثى صذس األيش انغبيٙ انكشٚى سلى 

ٔرٕانذ لشاساد ئَشبء انًإعغبد ززٗ صذس انمشاس ,يإعغبد نخذيبد انسدبج ثًكخ انًكشيخ ٔانضٔاس ثبنًذُٚخ انًُٕسح 

ْـ انمبضٙ ثاَشبء انًإعغخ األْهٛخ انزدشٚجٛخ نألدالء انز٘ زٕل خذيخ انسدبج 1405-8-5و ٔربسٚخ -ق-324انٕصاس٘ سلى 

 .يٍ انؼًم انفشد٘ ئنٗ انؼـًم اندًبػٙ نٕٛاكت انُٓضخ انشبيهخ انزٙ رؼٛشٓب انًًهكخ

-03-07ثزبسٚخ  (81)ٔرٕاصهذ ثفضم هللا ٔرٕفٛمّ انمشاساد انسكًٛخ يٍ انذٔنخ أػضْب هللا فصذس لشاس يدهظ انٕصساء سلى 

ثؼذ أٌ رأخز , ْـ انمبضٙ ثزثجٛذ يإعغبد أسثبة انطٕائف ثزمغًٛبرٓب انسبنٛخ انمبئًخ ٔئنغبء انصفخ انزدشٚجٛخ ػُٓب 1428

 .شكالً رُظًٛٛبً اػزجبسٚبً ثًٕخت رُظٛى رؼذِ ٔصاسح انسح رشاػٗ فّٛ أٌ رؼًم ْزِ انًإعغبد ثأعهٕة ردبس٘

ٔرزششف انًإعغخ األْهٛخ نألدالء ثبنًذُٚخ انًُٕسح ثبنًغبًْخ فٙ رسمٛك رطهؼبد زكٕيخ خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ َسٕ 

االسرمبء انذائى ثبنخذيبد انًمذيخ نضٕٛف انشزًٍ صٔاس يغدذ انشعٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى, ٔرؼًم ثشكم دائى ػهٗ رمٕٚى 

ئٌ -ٔرسذٚذ خٕاَت انمصٕس ,نزشعٛخ اإلٚدبثٛبد ثٕصفٓب يكزغجبد ُٚجغٙ انؼًم ػهٗ رؼضٚضْب ٔرًُٛزٓب , األداء فٙ يٕاعى انسح

نهؼًم ػهٗ رالفٛٓب يغزمجالً, ٔٚزى ثزٕفٛك هللا انزخطٛظ انًجكش نخذيخ ضٕٛف انشزًٍ فٙ يٕعى انسح ثبنشكم انز٘ ًّٚكٍ - ٔخذد

 ٚزجغ...انًإعغخ يٍ يٕاصهخ يغٛشح انزطٕٚش ٔيٛكُخ خذيبرٓب ػهٗ يخزهف األصؼذح
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 انشؤٚخ

 .ٔأٌ َكٌٕ فٙ راكشرّ يذٖ انسٛبح, أٌ ٚشؼش انسبج انكشٚى يٍ خالل خذيبرُب ثأَّ ثٍٛ أْهّ ٔرّٔٚ فٙ يذُٚخ انًصطفٗ 

 انشعبنخ

ٔأٌ َمذو خذيبرُب انشبيهخ يٍ , َزششف ثأٌ َزٕاسس خذيخ انسبج انكشٚى صائش يغدذ انًصطفٗ فٙ انًذُٚخ انًُٕسح ثأصبنخ ًْٔخ 

نُُبل سضب هللا ثى سضب انسبج انكشٚى ٔٔالح األيش ٔطبئفخ , نسظخ ٔصٕنّ ززٗ يغبدسرّ ثكم يؼبَٙ اإلَغبَٛخ ٔانسضبسح ٔانشلٙ 

 .األدالء

 انمٛى

 .رسمٛك سازخ انسدبج ٔرطهؼبد انًغبًٍْٛ *

 

 .رسمٛك يضبيٍٛ االَزًبء ٔيفبْٛى انًٕاطُخ انصبنسخ *

 

  .انُضاْخ ٔئخالص انُٛخ هلل*

 

 .اإلثذاع ثزسغٍٛ األداء ٔخٕدح انخذيبد*

 

 .انؼًم ثشٔذ انفشٚك انٕازذ*

 

 .انًسبفظخ ػهٗ أصبنخ ٔػشالخ انًُٓخ*

 

 .االثزكبس ٔانزطٕٚش انًغزًش ألعبنٛت انؼًم *

 

 األْذاف انؼبيخ نهًإعغخ

 

 .خذيخ ضٕٛف انشزًٍ صٔاس يغدذ انًصطفٗ ثكفبءح ئداسٚخ ٔيٛذاَٛخ ػبنٛخ ٔفك رؼهًٛبد ٔأَظًخ ٔصاسح انسح *

 

 .رٕفٛش ثٛئخ خذيخ يٛـذاَٛخ فبػهــخ ٔيسفضح نهؼبيهٍٛ انًٛذاٍَٛٛ *

 

. يٛكُخ كبفخ أػًبل انًإعغخ ٔيؼبيالرٓب يغ اندٓبد راد انؼاللخ ثأػًبل انسح*

 

 .رؼًٛك يضبيٍٛ االَزًبء ٔيفبْٛى انًٕاطُخ انصبنسخ نٓزِ انجالد نذٖ يإد٘ انخذيخ *

 

ٚزجغ ...رٕثٛك أٔاصش انؼاللخ ثٍٛ انسبج انكشٚى ٔانذنٛم *
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 انخذيبد األعبعٛخ انزٙ رمذيٓب انًإعغخ األْهٛخ نألدالء

 :االعزمجبل: أٔال 

ٔرزًثم ْزِ انخذيخ فٙ اعزمجبل انسدبج ٔانزشزٛت ثٓى ثذًء يٍ ٔصٕنٓى ئنٗ يشاكض االعزمجبل ٔ رٕخٛٓٓى ئنٗ يمش ئلبيزٓى 

ثبنًذُٚخ انًُٕسح , ٔٚزطهت رنك انؼذٚذ يٍ اإلخشاءاد انالصيخ نهمٛبو ثٓزِ انًًٓخ لجم ٔصٕل انسدبج يٍ ردٓٛض يمبس انًإعغخ 

ثبنزدٓٛضاد انالصيخ, ٔرضٔٚذْب ثبنطبلبد انجششٚخ انًإْهخ ٔانًذسثخ , ٔرٕفٛش  (يشاكض االعزمجبل ٔيكبرت انخذيخ انًٛذاَٛخ)

 .انًزطهجبد ٔاألخٓضح انزمُٛخ انسذٚثخ إلَٓبء اإلخشاءاد انًزؼهمخ ثمذٔو انسدبج ثبنزُغٛك يغ اندٓبد راد انؼاللخ

 :ػُبصش انخذيخ

  

اعزمجبل انسدبج اعزمجبالً كشًٚبً ٚهٛك ثغًؼخ انًًهكخ ٔانٕصاسح ٔانًإعغبد راد انؼاللخ ٔانزؼبيم يؼٓى ثهطف ٔثشبشخ *

 .ٔانزشزٛت ثٓى

 

ئصذاس ثٛبٌ ٔثطبلبد االعزمجبل آنٛبً يذٌٔ ػهٛٓب سلى انسبفهخ , ٔاعى انششكخ ٔربسٚخ انٕصٕل ٔسلى انجٛبٌ ٔاندُغٛخ ٔاعى *

ٔػُٕاٌ ٔأسلبو انٕٓارف انخبصخ ثًكزت انخذيخ انًٛذاَٙ انزبثغ ندُغٛخ انسدبج ٔاعى يدًٕػخ انغكٍ ٔػُٕآَب ٔرغهًٛٓب 

 .نهسدبج داخم انسبفالد ػُذ ٔصٕنٓى نًشكض االعزمجبل

 .رغدٛم ٔرٕثٛك كبيم ثٛبَبد انسدبج آنٛبً ٔزفظٓب فٙ انخبدو انشئٛغٙ ثًمش انًإعغخ ٔرٕفٛشْب نًكبرت انخذيخ انًٛذاَٛخ

 .كٕادس ثششٚخ يإْهخ ٔيذسثخ إلَٓبء اإلخشاءاد انالصيخ نهسدبج *

 :انخذيبد انًمذيخ فٙ يكبرت انخذيخ انًٛذاَٛخ

 .انزُغٛك يغ ثؼثبد انسح نهسصٕل ػهٗ خذأل يٕاػٛذ لذٔو انسدبج ٔيزبثؼخ ٔصٕنٓى 

 

اعزالو خٕاصاد أٔ ٔثبئك عفش انسدبج ػُذ ٔصٕنٓى ٔانزأكذ يٍ انؼذد انفؼهٙ نٓب ٔانًسبفظخ ػهٛٓب ززٗ يغبدسرٓى انًذُٚخ *

 .انًُٕسح

 .انزُغٛك يغ يغئٕنٙ انششكبد انغٛبزٛخ نزٕخّٛ انسدبج انزبثؼٍٛ نٓى نًمش ئلبيزٓى *

 .انزُغٛك يغ اندٓبد انخٛشٚخ نزٕصٚغ انًجّشاد ػهٗ انسدبج انكشاو

 :يزبثؼخ انشػبٚخ انصسٛخ: ثبَٛب 

رٓذف خذيخ يزبثؼخ انشػبٚخ انصسٛخ ئنٗ االْزًبو ثشإٌٔ انسدبج انصسٛخ ٔرمذٚى انشػبٚخ نٓى يٍ خالل انًغزشفٛبد انسكٕيٛخ 

 ٚزجغ...ثبنًذُٚخ انًُٕسح يُز لذٔيٓى ٔززٗ يغبدسرٓى ئنٗ ثالدْى ٔيزبثؼخ زبالرٓى انًشضٛخ ٔانؼُبٚخ ثشإٌٔ انًٕرٗ يٍ انسدبج
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 : عناصر الخدمة

 .المتابعة واإلشراف المباشر على الحجاج المرضى، والمنومٌن فً المستشفٌات *

 .المساعدة فً نقل الحجاج المرضى إلى المستشفٌات الحكومٌة بالمدٌنة المنورة *

متابعة بعثات الحج الستالم الحجاج من المستشفٌات بعد صدور التوصٌة الطبٌة بالسماح لهم الخروج من المستشفٌات وإعادتهم إلى مقار سكنهم بالمدٌنة  *

 .المنورة أو نقلهم إلى مكة المكرمة لتأدٌتهم فرٌضة الحج أو مغادرتهم لبالدهم

 .العناٌة بشئون الموتى من الحجاج واالتصال بالجهات المختصة فً حاالت الوفاة واستكمال اإلجراءات النظامٌة المطلوبة قبل وبعد الدفن *

 .توفٌر العاملٌن من ذوي الخبرة لمباشرة أعمال الخدمات العامة والرعاٌة الصحٌة ومتابعة أحوال الحجاج *

 . تعٌٌن مندوبٌن من المؤسسة األهلٌة لألدالء بمستشفٌات المدٌنة المنورة لهذا الغرض*

 .التنسٌق مع جمعٌة الهالل األحمر لنقل الحجاج المصابٌن والمرضى *

 .القٌام بجوالت ٌومٌة على المستشفٌات لمتابعة حاالت المرضى المنومٌن واستكمال اإلجراءات الالزمة لهم *

 : اإلشراف على اإلسكان: ثالثا 

ووفق  (عبر تقدٌم قوائم بأسماء العمائر والمجموعات السكنٌة)تقوم المؤسسة األهلٌة لألدالء بمساعدة الحجاج أو من ٌمثلهم باستئجار مساكن للحجاج 

 .أنظمة وتعلٌمات ضوابط اإلسكان المبلغة من قبل الجهات المعنٌة واستكمال اإلجراءات الالزمة لذلك

كما تقوم بتوثٌق وتصدٌق عقود إسكان الحجاج مع فرع وزارة الحج بالمدٌنة المنورة المبرمة بٌن المؤجرٌن والمجموعات السكنٌة وبعثات الحج والشركات 

المودع لدى المؤسسة وذلك من خالل متابعة % 15السٌاحٌة إضافة إلى توفٌر النواقص فً خدمات اإلسكان المقدمة للحجاج وتأمٌن ذلك من مبلغ الـ 

وإشراف اإلسكان المٌدانً والطوارئ بالتعاون مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة على مساكن الحجاج ومتابعة أوجه القصور ونقص الخدمة فً السكن وفق 

 .محددات ضوابط اإلسكان المنوه عنها باألوامر السامٌة الكرٌمة

 :عناصر الخدمة

 .مساعدة الحجاج أو من ٌمثلهم باختٌار السكن المناسب لهم وتمكٌنهم من االستئجار *

 .توثٌق وتصدٌق العقود المبرمة بٌن المؤجرٌن وبعثات الحج والشركات السٌاحٌة والتأكد من توافقها مع ضوابط اإلسكان *

 .من قٌمة اإلٌجار% 15بواقع  (الموحد )تحصٌل التأمٌن المطلوب من المالك أو المؤجر عند توقٌع عقد اإلسكان  *

فً حالة عدم التزام المالك أو المؤجر بتأدٌة جمٌع الخدمات المطلوبة منه سواء فً حالة نقص الخدمات مثل  (%15الـ )الصرف من قٌمة التأمٌن المودع  *

الماء أو الفرش أو النظافة أو الصٌانة بعد موافقة فرع وزارة الحج، وإعادة الباقً من هذا التأمٌن بعد أن ٌتم التأكد من أنه قام بتقدٌم الخدمة المتفق علٌها 

 .فً نهاٌة الموسم وفقاً للتعلٌمات المنظمة لذلك

 .تزوٌد بعثات الحج والشركات السٌاحٌة والمؤجرٌن والمجموعات السكنٌة بنسخهم من العقود المعتمدة *

 -:قٌام قطاع الطوارئ واإلسكان المٌدانً بجوالت على مساكن الحجاج لمتابعة الخدمات المقدمة لهم والتأكد مما ٌلً *

 .حث المجموعات السكنٌة بإشعار المؤسسة عن التعاقدات المبرمة مع البعثات والشركات السٌاحٌة -

 .صالحٌة المبنى وتوفر االشتراطات الالزمة حسب ضوابط اإلسكان -

 .جاهزٌة المساكن المستأجرة قبل وصول الحجاج بوقت كاف -

 .توفٌر بٌانات السكن والحجاج للحصول علٌها عند الحاجة -

 .(األسرة الحدٌدٌة، المخدات، األغطٌة، األلحفة)مستوى الفرش مثل  -

 .متابعة النظافة العامة للمبنى -

 .توفر برادات كهربائٌة لتوفٌر الماء البارد بكمٌات كافٌة من قبل متعهدي الخدمة للمساكن -

 .وجود عمال النظافة -

 .عدم تسكٌن الحجاج فً أدوار المٌزانٌن -

 .االلتزام بالعدد المحدد لكل غرفة حسب التصرٌح -

ٌتبع ....توفر ملصقات إرشادٌة توعوٌه فً السكن -
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 : الخدمات العامة واإلرشاد: رابعا 

 )تتمثل خدمة اإلرشاد فً الخدمات المتعلقة بإرشاد الحجاج وشئون العالقات العامة واإلعالم وتوعٌتهم توعٌة شمولٌة 

وتهدف هذه الخدمة إلى االهتمام الكبٌر بشئون الحجاج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى  (...نسكٌة ، صحٌة ، مسلكٌة 

بالدهم والقٌام بتوعٌتهم بهدف تأدٌة الحجاج لنسكهم عن طرٌق قطاع االرشاد بعلم وعلى بصٌرة وتعرٌفهم بالطرق 

الصحٌة والشرعٌة ألداء مناسك الحج وتزوٌدهم بالمطبوعات التوعوٌة واإلرشادٌة عن طرٌق قطاع العالقات العامة 

واالعالم، إضافة إلى االهتمام البالغ بالحجاج التائهٌن وإرشادهم إلى مقار سكنهم فً المدٌنة المنورة عن طرٌق قطاع 

 .اإلرشاد

 : عناصر الخدمة

 .العناٌة واالهتمام بالحجاج وإرشادهم والرد على استفساراتهم *

 .إرشاد الحجاج التائهٌن إلى مقار إقامتهم فً المدٌنة المنورة *

 .البحث عن الحجاج المفقودٌن والموقوفٌن لدى الجهات األمنٌة *

طباعة وإصدار عدٍد من المطبوعات والمطوٌات التوعوٌة واإلرشادٌة بأبرز لغات الحجاج وتوزٌعها علٌهم خالل فترة  *

 .إقامتهم لالسترشاد بها

 .االستفادة من وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة والمرئٌة فً تقدٌم التوعٌة الشاملة للحجاج *

 .التعاون مع الجهات المختصة لتقدٌم التوعٌة الدٌنٌة الالزمة للحجاج *

 .مشاركة فرق من جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة فً تقدٌم خدمة اإلرشاد لضٌوف الرحمن *

 . المساعدة فً البحث عن مفقودات الحجاج المبلغ عنها وتسلٌمها *

 :تقنٌة المعلومات والحاسب اآللً: خامسا 

ٌساهم استخدام تقنٌة الحاسب اآللً بشكل أساسً فً دعم وإنجاز العدٌد من أعمال المؤسسة األهلٌة لألدالء بأسلوب 

علمً وعملً وذلك لتوفٌر المعلومات من خالل مصدر واحد وبدقة وسرعة متناهٌة، وٌهدف استخدام أنظمة المعلومات 

إلى تٌسٌر اإلجراءات وتحسٌن الخدمة المقدمة لضٌوف الرحمن وبناء قاعدة بٌانات خاصة بالحجاج لتمكٌن المؤسسة 

أو أي جهة أخرى من الحصول على معلومات وافٌة عن الحجاج التابعٌن لها وإعداد اإلحصائٌات المطلوبة والالزمة 

 .إضافة إلى استخدام تقنٌة المعلومات فً إدارة أعمال المؤسسة األهلٌة لألدالء بشكل عام

 :عناصر الخدمة
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مام احلرم أأوصاين بثالث ىل نزهة.. ا   :امللياردير امصيين وانغ.. واململكة حومت احلج ا 

 شعرت حبقيقة اال سالم يف مكة واقشعر جسدي برؤية امكعبة
 

 
 

 )يكخ انًكشيخ)خبنذ انسًٛذ٘ 

, ثٓزِ انؼجبسح اعزٓم انًهٛبسدٚش انصُٛٙ ْبٌ «فٙ يكخ انًكشيخ شؼشد ثبنًؼُٗ انسمٛمٙ نإلعالو, ٔػُذ انكؼجخ انًششفخ اْزضد أطشافٙ»

شُٛغ ٔاَغ رفبصٛم سزهزّ ئنٗ انًشبػش انًمذعخ ألداء انسح, يشٛشا ئنٗ أَّ ػبػ أخٕاء سٔزبَٛخ نى ٚؼشٓب يٍ لجم, ٔػشف فٛٓب اإلعالو 

ػهٗ زمٛمزّ, ٔزشص ٔاَغ ػهٗ االلزشاة يٍ أئًخ انسشو انًهكٙ, فدهظ يغ انشٛخ ػجذانشزًٍ انغذٚظ ٔانشٛخ خبنذ انغبيذ٘ انهزٍٚ أٔصٛبِ 

 .ثبنزمٕٖ, ٔانزٕثخ ٔاالنزضاو ثبألخالق اإلعاليٛخ

ٔركش ٔاَغ أَّ يب أٌ دخم انسشو انًكٙ ٔشبْذ انكؼجخ انًششفخ ززٗ شؼش ثمشؼشٚشح ٔاْزض خغذِ سْجخ يٍ انًكبٌ, فضال ػٍ يشبْذرّ ردًغ 

 .انُبط زٕنٓب ثشكم ٚثٛش اإلػدبة فٙ يشٓذ نى ٚشِ يٍ لجم, يإكذا أٌ رنك انًٕلف خؼهّ ٚشؼش ثبطًئُبٌ ٔعكُٛخ

, «يٍ دٔاػٙ عشٔس٘ أٌ أٔل زدخ نٙ رضايُذ ثًٕافمخ ٕٚو ػشفخ نٕٛو اندًؼخ, ػشذ أخٕاء خًٛهخ ٔسٔزبَٛخ نى أػشٓب يٍ لجم»: ٔلبل

يٕضسب أَّ لجم لذٔيّ نًكخ كبٌ ٚؼشف ػٍ اإلعالو انمهٛم, ٔزٍٛ شبْذ اندًغ انغفٛش يٍ انًغهًٍٛ انزٍٚ خبءٔا يٍ أَسبء انًؼًٕسح ػشف 

ثؼظًخ اإلعالو انز٘ ارفك ػهّٛ انًالٍٚٛ فٙ زشكبرٓى ٔاردبْبرٓى ٔصالرٓى, ٔػهٗ انشغى يٍ اخزالف أنٕآَى ٔخُغٛبرٓى ٔنغبرٓى, ئال أٌ 

 .انذٍٚ انسُٛف ٔزذْى ٔخؼهٓى عٕاعٛخ ال فشق ثُٛٓى ئال ثبنزمٕٖ

ٔػبد ٔاَغ ثزاكشرّ ئنٗ انٕساء ػششاد انغٍُٛ زٍٛ زح خذ ٔانذِ فٙ انغبثك ٔانًشمخ انزٙ ػبشٓب ألداء انفشٚضخ, يٕضسب أَّ ػبد يزؼجب, 

ٔٔصف نٓى انًؼبَبح انزٙ ػبشْٕب نمهخ اإليكبَبد, ثًُٛب زٕنذ انًًهكخ فشٚضخ انسح ئنٗ سزهخ يًزؼخ ػجش رٕفٛش انخذيبد انًخزهفخ فٙ 

 .انًشبػش كبفخ ٔانًغدذ انسشاو, يؼشثب ػٍ ئػدبثّ انشذٚذ ثدغش اندًشاد انز٘ عبػذ انسدٛح ػهٗ أداء انُغك دٌٔ أ٘ يؼٕلبد

ٔلذو ٔاَغ شكشِ اندضٚم نسكٕيخ خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ انزٙ رؼًم ثاخالص نخذيخ ثٛذ هللا انسشاو ٔضٕٛفّ, داػٛب هللا أٌ ٚذٚى ػهٗ ْزِ 

 .انجالد َؼًخ األيٍ ٔاأليبٌ ٔانشخبء

َِٕٔ ثبنخذيبد انزٙ رمذيٓب انسكٕيخ انصُٛٛخ نهًغهًٍٛ يٍ رغٓٛم أداء انسح ٔانؼًشح نٓى, ٔرشٛٛذ انًغبخذ, يطبنجب انًغهًٍٛ انصٍُٛٛٛ ثأٌ 

 .ٚكَٕٕا خٛش عفشاء نٕطُٓى
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 «امصني»امسديس يس تقبل رئيس مكتب شؤون احلج بـ

 

 

يكخ انًكشيخ- يسًذ ساثغ عهًٛبٌ   

21/10/2014انثالثبء   

اعزمجم يؼبنٙ انشئٛظ انؼبو نشإٌٔ انًغدذ انسشاو ٔانًغدذ انُجٕ٘ انشٛخ انذكزٕس ػجذانشزًٍ 

ثٍ ػجذانؼضٚض انغذٚظ ثًكزجّ أيظ سئٛظ يكزت شإٌٔ انسح ثدًٕٓسٚخ انصٍٛ انشؼجٛخ 

 .يصطفٗ ٚبَغ خٙ ثِٕ ٔانٕفذ انًشافك نّ

ٔسّزت انشئٛظ انؼبو ثبنضٕٛف ٔثٍّٛ خالل انهمبء األدٔاس انزٙ رمذيٓب انشئبعخ يٍ خذيبد فٙ 

زفظٓى -شزٗ اندٕاَت ٔانًدبالد ٔيُٓب اندٕاَت انؼهًٛخ ٔانجسثٛخ نزسمٛك رطهؼبد ٔالح األيش 

 .فٙ خذيخ اإلعالو ٔانًغهًٍٛ- هللا
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 «جناح»اخلطة املرورية ملومس احلج متيض بـ: انلواء امش نربي

 

 

انًذُٚخ انًُٕسح- عهطبٌ انًًَٕٛٙ   

21/10/2014انثالثبء   

أكذ انهٕاء يسًذ ثٍ ػدالٌ انشُجش٘, يذٚش ئداسح يشٔس يُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح, َدبذ انخطخ انًشٔسٚخ انًؼذح نًٕعى زح 

, يثًًُب دٔس خًٛغ انؼبيهٍٛ ثاداسرّ يٍ ضجبط ٔأفشاد فٙ ئَدبزٓب, ٔأضبف انشُجش٘ أٌ خطخ ْزا انؼبو 1435ْزا انؼبو 

 .َدسذ ثكم انًمبٚٛظ ألَُب لذ اعزفذَب يٍ ردبسثُب ٔيٍ أخطبئُب فٙ انًٕاعى انًبضٛخ

ٔنفذ انشُجش٘ ئنٗ أٌ انًٕعى فٙ انًذُٚخ انًُٕسح ػجبسح ػٍ يٕعًٍٛ أٔل ٔثبٌ, ٔانثبَٙ ْٕ األطٕل صيًُٛب ٔلذ رجمٗ 

َصفّ, ٔنكٍ األيٕس رغٛش ٔفك يبخطظ نٓب ٔعٕف ٚكزًم انُدبذ ثارٌ هللا رؼبنٗ نكبيم انًٕعى, كًب أكذ ػهٗ اعزًشاس 

انؼًم انًٛذاَٙ ٔدػًّ ثبنضجبط ٔاألفشاد, َظًشا نٕخٕد أػذاد كجٛشح يٍ ضٕٛف انشزًٍ يبصانٕا ٚزُمهٌٕ ثكثشح يٍ أخم 

 .انٕصٕل ئنٗ أيبكٍ انضٚبسح انًؼشٔفخ, ٔخبصخ فٙ انفزشح انصجبزٛخ

ٔػٍ انسٕادس انًشٔسٚخ, انزٙ رمغ فٙ يثم ْزِ انًٕاعى أكذ انشُجش٘ أَٓب اَخفضذ كثٛشا ْزا انًٕعى يمبسَخ ثبنًٕاعى 

انًبضٛخ عٕاء ػهٗ انطشق انغشٚؼخ أٔ فٙ انطشق انذاخهٛخ فٙ انًذُٚخ انًُٕسح, ٔخصٕصب زٕادس انسبفالد, انزٙ كبَذ 

 .فٙ انغبثك رشكم َغجخ كجٛشح يٍ انسٕادس

أؤكذ نكى أَُب َغؼٗ دائًب إلَدبص األفضم فٙ خًٛغ األػًبل انًٕكهخ نُب, ٔأَُب ثًدشد االَزٓبء »: ٔخزى انشُجش٘ زذٚثّ لبئال

ب نزسمٛك األفضم ًً  .«يٍ ْزا انًٕعى عُضغ رصٕسارُب نهًٕعى انمبدو ألَُب َغؼٗ دائ
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 حريق يف احد حافالت نقل احلجاج

 

 

 ػٌٕٛ انًذُٚخ

 ػجذ انؼضٚض انسشثٙ

 زبخبً 53يٍ اَمبر  يٕظف فٙ ندُخ انزُغٛك ثهدُخ انسح انزبثؼخ أليبسح يُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح رًكٍ

يصشٚبًػُذيب شت زشٚك فٙ أزذ انصُبدٚك انغفهٛخ انًخصصخ  نهسمبئت ثبنسبفهخ نٛمٕو ثاخالء انسبفهخ يٍ 

 .  انسدبج  ٔاخًبد انسشٚك لجم أٌ رصم انُٛشاٌ نشكبة انسبفهخ

ٔثسغت رمبسٚش صبدسح يٍ  عكشربسٚخ ندُخ انسح أٌ رفبصٛم انسبدثخ  انزٙ ٔلؼذ  أٔل يٍ أيظ ػُذيب الزع  

يٕظف انًشالجخ ثهدُخ انسح  ػًش انشُمٛطٙ دخبَبً ٚزصبػذ يٍ صُذٔق انسمبئت انزبثؼخ نششكخ اندضٚشح ْٔٙ 

ئزذٖ انششكبد  انًزؼٓذح ثُمم انسدٛح , رغزؼذ نالَطالق نًطبس األيٛش يسًذ ثٍ ػجذانؼضٚض انذٔنٙ ثبنًذُٚخ 

 زبخبً يٍ اندُغٛخ انًصشٚخ ٚغزؼذٌٔ نهًغبدسح نجالدْى  نٛزشخم يٍ دٔسٚخ انًزبثؼخ 53انًُٕسح ٔثذاخهٓب 

نهدُخ  ٔٚمٕو ثأخالء انسدبج يٍ انسبفهخ  ٔٚٓشع ثؼذْب نهفُذق انزٙ كبَذ رزٕلف ثمشثّ انسبفهخ  إلزضبس 

 . طفبٚبد انسشٚك ٔ أززٕٖ ثّ انسشٚك لجم أٌ ٚأرٙ ػهٗ أيزؼخ انسدبج نُٓٙ انسبدس ثبلم األضشاس

ٔ كشف  انزصشف  انجطٕنٙ نًٕظف يشالجخ ندُخ انسح يب رسممّ اندٕالد اإلششافٛخ ٔانشلبثٛخ انزٙ رُفزْب   

 .  ندُخ انزُغٛك ثأيبسح يُطمخ انًذُٚخ  انًُٕسح  انزٙ سصذد انسبدس فٕس ٔلٕػّ  ٔعبػذد ثاَمبر انسدبج

ٔ ثزاد انغٛبق لذو  عكشرٛش ندُخ انسح ثأيبسح يُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح  يذٚش اإلداسح انؼبيخ نهسح ٔانؼًشح  

لبو   انجطٕنٙ  يشٛذاً ثبنًٕلف  ػًش انشُمٛطٙ  ٔانضٚبسح عبيٙ أزًذ ػغبٔ٘ شكشِ  نًٕظف ندُخ انزُغٛك

أعفم انسبفهخ انزٙ  األيزؼخ رصبػذ دخبٌ يٍ يكبٌ رسًٛم يٕظف انًزبثؼخ  ثؼذ سصذ ثّ  , ٔشبسد انزمبسٚش أَّ

ٔاخالئٓب ,, ثفزر اثٕاة انسبفهخ انًٕظف   ٕٚخذ ثٓب زدبج يٍ اندُغٛخ انًصشٚخ ايبو فُذق صٔاس انؼبنًٙ ثبدس

انسدبج ٔاالعشاع ثبالعزؼبَخ ثطفبٚخ انسشٚك يٍ اعزمجبل انفُذق ٔاخًبد انسشٚك لجم ٔصٕل فشق انذفبع    يٍ

  .انًذَٙ
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