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 سم وا 1144سبتمبر  41افق هـ المو 4141ذو القعدة  6المدينة المنورة 

بعد أن , هـ 4141بدأ جمرك مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تنفيذ خطته لموسم حج هذا العام 

أكمل استعداداته مبكرًا بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة إلعداد وتنفيذ خطة الحج والتي تسعى إلى مواكبة حركة 

ين بدأت قوافلهم نهاية األسبوع الماضي الوصول جوا إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي توافد الحجاج الذ

 .بالمدينة المنورة

وأفاد مدير عام جمرك مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عبداهلل نحاس أن جمرك المطار يمثل أحد القطاعات 

الفتا إلى أن خطة جمرك المطار شملت دعم الجمرك , رحمن التي تستهدف تسهيل إجراءات وصول ومغادرة ضيوف ال

كما تم , وتشكيل لجان متعددة لمتابعة تنفيذ الخطة واإلشراف على سير العمل, بمنتدبين وأجهزة حديثة للتفتيش الجمركي

 .التنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطار لتحقيق أعلى مستوى من األمن والخدمة لضيوف الرحمن

أن آلية تنفيذ الخطة تتم عبر استقبال الحجاج وإنهاء إجراءات قدومهم " وكالة األنباء السعودية"في تصريح لـ وأوضح

مبينًا أن عدد أجهزة التفتيش الجمركي , ومزودة بأحدث األجهزة الجمركية, عبر خمس صاالت مخصصة للقدوم الدولي

فرقة من فرق الوسائل الرقابية لمساندة (  11) تهيئة وتجهيز كما تم , جهازًا موزعة على الصاالت الدولية(  46) بلغ 

 .العمل الجمركي في المطار

للمساعدة على المرونة في حركة , دولية( ترانزيت)وأفاد بأن أبرز مستجدات خطة الجمرك لهذا العام إضافة صالة 

.الركاب القادمين
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قطاًعا خدمًيامكتًبا و 03موظف في خدمة الحجاج موزعين علي  0033: حوالة  
مقار مكاتب ميدانية وتغطية ساحات الميقات بشبكة السلكية 0إنشاء   

تصوير مجاهد نور -زاهد بخش : حوار   

41/30/3340السبت   

 

تحمل أكد يوسف أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء أن الخطة التشغيلية التي استحدثتها المؤسسة هذا العام 

منهجية جديدة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن، الفًتا إلى أبرز خطوطها والمتمثلة في تحويل خدمة تسجيل الجوازات من مركزي 

استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية ضماًنا لسرعة تسجيل الجوازات وإنشاء خمسة مقار مكاتب ميدانية لتوفير بيئة 

ارية تعكس الجهود المقدمة لضيوف الرحمن وإعادة الهيكلة واستحداث المجلس اإلداري اإلشرافي الموحد عمل ذات سمات حض

لتطوير أداء الخدمة في المكاتب الميدانية ولتحقيق المزيد من التجويد اإلداري وعن تباين األداء بين مكاتب الخدمة لم ينكر حوالة 

ج كل مكتب إلى جانب بعض اجتهادات رؤساء المكاتب في تطبيق آليات الخطة التشغيلية ، معزًيا األمر إلى كثافة عدد حجا«التباين»

يتوقع أن يكون إجمالي عدد الحجاج الواصلين للمدينة في هذا العام : العامة للمؤسسة وعن توقعاته في أعداد الحجاج القادمين، قال

( 4)حاًجا معظمهم سيصل عن طريق مركزي استقبال الهجرة  015ألًفا و  382خالل موسمي ما قبل الحج وما بعد الحج مليون و

مكتًبا  03موظف يعملون في خدمة الحجاج موزعين علي  0033إن : إلى أعداد منسوبي المؤسسة، قائال 0033وعرج حوالة ( 3)و

 :وقطاًعا خدمًيا جاء ذلك في حواره مع المدينة فإلى نص الحوار

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/423209.jpeg


 
 

 
4 

سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة مؤخًرا باستقبال مجلس إدارة  قام صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن

 المؤسسة ما هي توجهات سموه لكم ؟

يحظى أبناء منطقة المدينة المنورة باهتمام سمو أمير المنطقة والمؤسسة األهلية لألدالء ليست استثناء من هذا االهتمام بل لها 

وف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم وهو األمر الذي يأخذ أولوية قصوى عند سموه خصوصية كونها تخدم ضي

الكريم وجاء استقبال سموه حفظه اهلل ألعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء تقديًرا من سموه الكريم لدور المؤسسة في 

اإلدارة وقد استمعنا إلى توجيهات سموه الكريم التي تركزت على  خدمة ضيوف الرحمن وهو تقدير نتشرف ونعتز به في مجلس

على أهمية  -رعاه اهلل-تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وأال تقف عند حد معين والعمل على راحة الحاج الكريم، مؤكًدا 

 .إعطاء األولوية ألبناء هذا الوطن في العمل بالمؤسسة لخدمة الحجاج الكرام

 

  الرحمن خدمة ضيوف

 ما طبيعة عمل المؤسسة ودورها بخدمة ضيوف الرحمن ؟ ** 

المؤسسة األهلية لألدالء إحدى الجهات التنفيذية ألداء الخدمات للحجاج الكرام تستشعر عظم المسؤولية وتحرص دائما ألن تكون  

يقها من خالل الدراسة والبحث واجهة مشرفة للقيادة والوطن، ويشهد كل موسم حج برامج وأهداف تحرص المؤسسة على تحق

والمعايشة الميدانية لحركة العمل ومتطلباته، والعمل من خالل خطة تشغيلية شامله تحمل في طياتها كل مراحل العمل التنفيذية 

ر الذي والتقنية واإلدارية ومتطلبات تنفيذ الخطة التشغيلية والمستجدات والهيكل التنظيمي وتطلعات المؤسسة نحو التطوير المستم

 .نسعى إليه من موسم حج آلخر

أما فيما يخص دورها بخدمة ضيوف الرحمن فهو يرتكز في تفاصيله وآلياته على خدمة جميع الحجاج الكرام الذين يصلون للمدينة 

ية وصوًلا المنورة بدًءا من االستقبال وتسجيل بياناتهم وحفظ جوازاتهم مروًرا بمتابعة خدمات اإلسكان واإلرشاد والرعاية الصح

لتوديعهم بحفظ اهلل ورعايته، فضًلا عن الترتيبات التي تسبق وصول الحجاج والمتمثلة بالتنسيق مع مكاتب شئون الحجاج والشركات 

السياحية والجهات ذات العالقة كما تحظى خدمات متابعة المساكن بأقصى درجات االهتمام المخصصة للحجاج والتأكد من استيفائها 

وص عليها نظاًما قبل المصادقة على عقود اإلسكان، باختصار فالمؤسسة تهتم بجميع شئون الحاج الكريم منذ وصوله للشروط المنص

 .المدينة المنورة وحتى مغادرته لها

 

 

 ....يتبع 
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  استعدادات وجاهزية

 هـ ؟4101ماذا عن استعدادات المؤسسة لحج هذا العام 

سم حج العام الماضي، حيث تم دراسة التقارير والخطط المطبقة وتحديد هـ مع نهاية مو4101بدأت المؤسسة استعدادها لموسم حج  

الجوانب التي تحتاج إلى تطوير ووضع الحلول للسلبيات والعوائق التي ظهرت خالل الموسم الماضي فيما تم االجتماع مع مكاتب 

للتنسيق معهم وتسجيل ملحوظاتهم وآرائهم شئون الحجاج والتي يربو عددها على اثنين وسبعين مكتًبا من مختلف دول العالم وذلك 

ألخذها في االعتبار عند إعداد الخطة التشغيلية لحج هذا العام، كما تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة 

عض الجهات لالرتقاء بخدمة الحاج لتنسيق الجهود وتكامل المهام فيما بيننا باإلضافة لتنظيم دورات وورش عمل بالتعاون مع ب

بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة وحالًيا بدأ تنفيذ الخطة التشغيلية بعد اعتمادها من معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار 

إن االستعدادات تسير وهلل الحمد على أكمل وجه، وشرف خدمة ضيوف الرحمن يجعلنا نعمل بكل طاقاتنا لراحة الحاج : مجمل القول

 .ريمالك
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 الخطة التشغيلية

 ما أهم مستجدات الخطة التشغيلية للمؤسسة لهذا العام ؟

استحدثت المؤسسة هذا العام من خالل خطتها التشغيلية منهجية جديدة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه  ** 

 -:أفضل الصالة والسالم وأبرز مالمح هذه المنهجية تتلخص بالنقاط التالية

تحويل خدمة تسجيل الجوازات من مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية، ضماًنا لسرعة تسجيل الجوازات  *

 .في موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروة

 .منإنشاء خمسة مقار مكاتب ميدانية، لتوفير بيئة عمل ذات سمات حضارية تعكس الجهود المقدمة لضيوف الرح * 

إعادة الهيكلة واستحداث المجلس اإلداري اإلشرافي الموحد لتطوير أداء الخدمة في المكاتب الميدانية ولتحقيق المزيد من التجويد  * 

 .اإلداري واإلشرافى على المكاتب الميدانية

ا في سرعة تداول المعلومة، تغطية ساحات مسجد الميقات بشبكة السلكية متطورة لتشغيل األجهزة التقنية المحمولة وتسخيره * 

 .تقليًصا للمدة الزمنية لوصول الحجاج الكرام إلى حافالتهم في الميقات

وذلك بدمج قطاع اإلسكان الميداني مع لجنة ( الموظف الشامل الميداني)االستمرار في توحيد إجراء الخدمات الميدانية من خالل  * 

حجاج التائهين مع الشركات السياحية بمسمى قطاع الخدمات الميدانية لتجويد اإلشراف والمساندة وقطاع المغادرة مع إرشاد ال

 .وتوحيد العمل الميداني

  أعداد وأرقام

 ما عدد الحجاج المتوقع وصولهم للمدينة وكم عدد مكاتب وقطاعات المؤسسة وعدد الموظفين فيها ؟* 

ألًفا ( 382)ا العام خالل موسمي ما قبل الحج وما بعد الحج مليون ويتوقع أن يكون إجمالي عدد الحجاج الواصلين للمدينة في هذ ** 

( 41)أما عن عدد مكاتب وقطاعات المؤسسة فهي ( 3)و( 4)حاًجا معظمهم سيصل عن طريق مركزي استقبال الهجرة ( 015)و

سة الرئيسي والفرعي مراكز إرشاد فضًلا عن مقري المؤس( 1)مراكز استقبال ( 1)مجالس وقطاع ( 43)مكتب خدمة ميدانية 

ثالثة آالف وخمسمائة موظف ( 0033)وإداراتهما والمكاتب بمجمع الداودية ويبلغ إجمالي العاملين بالمؤسسة خالل هذا العام حوالي 

 .ما بين دائم وموسمي باإلضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه
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  تأهيل الموظف

 د من الموظفين لخدمة ضيوف الرحمن ؟هل يتم تأهيل هذا العد **

يوجد بالمؤسسة قطاع خاص بالتدريب والتطوير ويعمل هذا القطاع على تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فضًلا عن الندوات  

لقطاع  التثقيفية وفق برنامج محدد ال يستثني أحد بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة وقيادات المؤسسة من خالل ثالثة برامج عمل

 -:التدريب والتوظيف وهي

 الدورات التدريبية الخاصة بالقيادة العليا من السادة أعضاء مجلس اإلدارة وقيادات المؤسسة الدائمة * 

 الدورات التدريبية المتعلقة بالنواحي التشغيلية في أعمال موسم الحج خاصة المستجد منها * 

 الندوات التوعوية والتثقيفية * 

ورش عمل وتدريب متخصص وسبع ندوات ولقاءات، فضًلا عن برامج التدريب على  0دورة تدريبية و( 33)العام تنظيم جار في هذا  

 .رأس العمل وتغطي هذه البرامج جميع العاملين بالمؤسسة الدائمين والموسمين

 تباين ؟يالحظ تبايًنا في مستوى األداء والنجاح بين المكاتب الميدانية إلى ماذا تعزون هذا ال **

من الطبيعي أن يكون هناك تباين في مستوى األداء والنجاح بين مكتب وآخر من مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة ويعزي هذا األمر  

في نظري إلى كثافة عدد حجاج كل مكتب من مكاتب الخدمة مقارنة بغيرها، إلى جانب بعض اجتهادات رؤساء المكاتب في تطبيق 

يلية العامة للمؤسسة ولتالفي هذا التباين، تم في هذا العام إعادة الهيكلة واستحداث المجلس اإلداري اإلشرافي آليات الخطة التشغ

 .الموحد لتطوير أداء الخدمة في المكاتب الميدانية ولتحقيق المزيد من التجويد اإلداري واإلشرافي على المكاتب الميدانية

 

  تطوير الخدمة

 هاء المرحلة األولى من تطوير مكاتب الخدمة الميدانية لو تحدثونا عن هذا المشروع ؟أعلنتم مؤخًرا عن انت * 

استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة وبمتابعة معالي وزير الحج شرعت المؤسسة األهلية لألدالء بوضع خطة على مرحلتين  

 –السودان  –مصر ) ة التطويرية األولى والتي شملت مكاتب لتطوير جميع مكاتب الخدمة الميدانية وتم بفضل اهلل االنتهاء من المرحل

وجهزت بأثاث وأجهزة تقنية حديثة فضال عن تطوير آليات العمل، حيث سيتم تطبيق نظام ( نيجيريا  –المغرب العربي  –بالد الشام 

لمكاتب أعمالها موسم حج هذا العام الموظف الشامل وتسخير التقنية بشكل كامل إلنهاء جميع إجراءات الحجاج الكرام وباشرت هذه ا

 .هـ، فيما سيتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لباقي المكاتب إن شاء اهلل خالل العام المقبل4101
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ذي الحجة 0واالنطالق .. ندوة الحج الكبرى تدشن موقعها اإللكتروني  

جدة -أنور السقاف   

41/30/3340السبت   

 
رغبة من  www.hajconference.com هـ موقعها اإللكتروني4181لعام  83دشنت ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ

تحقيق أكبر مشاركة ممكنة من خالل التعايش مع واقع اإلعالم الجديد لضيوف الرحمن وتوعيتهم وتثقيفهم وزارة الحج في 

بشؤون الحج وما يتعلق به من موضوعات في إطار استعداداتها النطالق أعمال الندوة في الثالث من ذي الحجة المقبل 

رزين من جميع أنحاء العالم اإلسالمي ليبادروا بتقديم وتستمر على مدى ثالثة أيام مستقطبة المفكرين والمثقفين البا

وكشف . موضوعًا لدورتها هذا العام« فقه األولويات في الحج»أطروحاتهم والمشاركة في أعمال الندوة التي تتخذ من 

وما « جفقه األولويات في الح»مدير عام ندوة الحج الكبرى الدكتور هشام بن عبداهلل العباس الموضوع الرئيس للندوة 

يندرج تحته من أهداف وعناوين ومحاور تأتي لتكامل األدوار والجهود في توعية وتوجيه حجاج بيت اهلل الحرام مع جميع 

قطاعات وأجهزة الدولة المعنية إلنجاح حج هذا العام بإذن اهلل وفقًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 

كاستجابة لدعوة المملكة بتقليل أعداد الحجاج بسبب مشروعات التوسعة التي تشهدها  عهده األمين يحفظهما اهلل ويأتي

مشارك من كل أنحاء  022ولفت إلى أن موضوع الندوة سيعمم بين المسلمين في ظل تواجد أكثر من . الحرمين الشريفين

ئره ألدائها بيسر وأمن واطمئنان وبيان العالم اإلسالمي كحاجة علمية وعملية والتأكيد على أهمية األخذ به في الحج وشعا

الصلة بينه في الحج وبين مقاصده وإظهار العالقة بين فقه األولويات في العبادات والصدقات وتحقيقه ثواب الفرد وحماية 

 .الجماعة ودفع الضرر عنها كما يقلل فقه األولويات في الحج من مشكالت الحج والحجيج وبخاصة مشكلة الزحام

إدارة ندوة الحجة الكبرى تحظى بدعم ورعاية مستمرة من قبل معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار إن : وقال

وما يقدمه من العديد من المبادرات والتوجيهات التي من شأنها أن تساهم في إنجاح أعمال الندوة بشكل مميز وكبير إن شاء 

لمين والحاجة الملحة لتوجيه وتوعية الحجاج أثناء أدائهم لشعائرهم ولتبيان اهلل، لما تمثله شعيرة الحج الدينية بالنسبة للمس

  .معاني الحج ومقاصده الروحية واألخالقية واالجتماعية

وحول األهداف التي تسعى لتحقيقها إدارة الندوة، أكد على أن العبادة والحضارة متوافقان وغير متنافرين وتهدف الندوة 

حترام األنظمة واللوائح والمواعيد والتعليمات المنظمة للحج كتظاهرة إسالمية حضارية وتعميق إلى إرساء وترسيخ مبدأ ا

المحافظة على بيئة الحج من الفساد والتخريب والتشويه وإبراز جهود حكومة المملكة العربية السعودية في رعاية الحجيج 

 .واالهتمام بالتسهيل عليهم في أداء نسكهم

الحج الكبرى أن الندوة ستركز على تفعيل وبلورة تلك األهداف وفق محاور ومحددات عديدة تعمل  وأضاف مدير عام ندوة

على تمكين مفهوم العبادة ومقاصدها في اإلسالم وتأكيد سعي المملكة في تطوير المشاعر المقدسة تطويًرا حضارًيا 

 .ا متقدًما في جميع مراحلهومعاملة الحجيج على مستوى راٍق في تنظيم الحج تنظيًما حضارًيا وتقنًي

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/422554.jpeg
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 مكتبًا ميدانيًا لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة 41مراكز و 3

 

 ني المدينة المنورة الصيداليمن ا

وجهت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة كافة العاملين فيها بالميدان لخدمة الحجاج من خالل مرافق 
مكتب خدمة ميدانية وثالثة مراكز إرشاد للحجاج التائهين  41المؤسسة الميدانية والمتمثلة بثالثة مراكز استقبال و

سق العام على مكاتب الخدمة الميدانية, والتي جهزت بأكثر مكاتب للمساندة والدعم ومجلس المن 9باإلضافة إلى 
مركبة  461جهاز تقني ما بين كمبيوترات محمولة وثابتة وأجهزة اتصال ال سلكية إضافة إلى  4011من 

آالف موظف ما بين دائم وموسمي,  4صغيرة وميكروباص ودراجات نارية فيما تجاوز عدد العاملين بالمؤسسة 
كل طاقاتها وأجهزتها ومراكزها ومكاتبها الستقبال الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة استنفرت المؤسسة 

 .هـ4141الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة, أن مجلس إدارة المؤسسة عقد خالل 

ون الحجاج المختلفة, من أجل وضع الترتيبات األخيرة لتقديم كل اجتماعا مع مكاتب شؤ 61األشهر الماضية 

الخدمات والتسهيالت للحجاج وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة والخطط البديلة في حال ظهور أي طارئ ال سمح 

ت اهلل, باإلضافة إلى المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعا

المؤسسة األخرى الستقبال ضيوف الرحمن زوار مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم, والعمل على راحتهم 

وأضاف كثف قطاع الطوارئ والسالمة من جوالته  وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة دون أي تأخير

ونفذت زيارات ميدانية على الدور  على الدور السكنية قبل وصول الحجاج وكذلك أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة,

السكنية للتأكد من توفر المتطلبات األساسية للحجاج وجميع وسائل السالمة, مشيرا إلى أن تلك الجواالت أسفرت 

عن رصد مخالفات على بعض الدور السكنية تضمنت نواقص في تجهيزات الدور السكنية, وعلى الفور قامت 

النواقص وخصم قيمتها من تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور السكنية وتوفير المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين 

جميع الخدمات المنصوص عليها بنظام إسكان الحجاج والعمل على راحة الحجاج أثناء إقامتهم في المدينة 

 .المنورة

 ...يتبع 
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جة نقص وبين مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسؤول عن معال

التجهيزات والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن علي أبو الجود, أن قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ مهامه 

من خالل ثالثة برامج رئيسية وهي الطوارئ والسالمة ويعنى بمتابعة حاالت الطوارئ التي تظهر ميدانيا ولها 

ة ذات العالقة وجهات االختصاص داخل المؤسسة, الثاني عالقة مباشرة بالحجاج والتنسيق مع الجهات الخارجي

يتضمن زيارات الدور السكنية ويعنى بالتأكد من توفر التجهيزات والخدمات العامة في المباني السكنية المعدة 

إلسكان الحجاج قبل وصول الحجاج إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم, فيما يختص البرنامج الثالث بتأمين 

التجهيزات والخدمات العامة حيث يعنى بالعمل على تأمين وتوفير النواقص في التجهيزات  النواقص في

والخدمات العامة عند مالحظة وتسجيل وجود أي نواقص في الدور السكنية, مشيرا إلى أن قطاع الطوارئ 

بفرع وزارة الحج والسالمة بالمؤسسة عقد خالل الفترة الماضية اجتماعات مختلفة مع شعبة الطوارئ والسالمة 

بالمدينة المنورة ونتج عن هذه االجتماعات وضع خطة عمل للكشف على الدورة السكنية والتنسيق بين الفرق 

 .وتسهيل مهامهم الميدانية

وأشار عضو مجلس اإلدارة لإلسكان والبعثات والشركات السياحية في المؤسسة عصام عبدالعزيز دمياطي, أن 

ت والتسهيالت للحجاج حيث يتم االلتقاء مع القائمين على شؤون الحجاج قبل موسم المؤسسة تقدم أفضل الخدما

تتم مناقشة كثير من القضايا واألمور »وقال . الحج بأشهر كافية لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بقدوم الحجاج

تهم, باإلضافة لعقد التنظيمية وإطالع البعثات على المستجدات الالزم مراعاتها أثناء قدوم الحجاج وإقام

: , مضيفا«اجتماعات وورش عمل مستمرة أثناء موسم الحج وتنسيق لحظي لمتابعة تفويج ومغادرة الحجاج

يساهم مكتب اإلسكان والبعثات في توفير السكن البديل للمجموعات من الحجاج الذين سجلوا بعض المالحظات 

البعثات والشركات السياحية, وأشار إلى أن المؤسسة على الدور السكنية المتعاقد معها من قبل ممثليهم من 

استحدثت العام الماضي نظاما آليا للتفويج المسبق ويهدف إلنهاء إجراءات الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة 

قبل موعد قدومهم من خالل إدخال بيانات الرحالت والعقود لتظهر في قاعدة البيانات بالمؤسسة, ما يمكن 

فويج من إنهاء جميع إجراءاتهم قبل قدومهم إلى المدينة المنورة, حيث استفاد من البرنامج الكثير من وحدات الت

 .الحجاج

 ...تبع ي
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وأوضح المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واالعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات محمد 

رنامج احتفائي بأولى رحالت الحج من كل جنسية عبداهلل بصراوي أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم ب

ويتم استقبالهم منذ قدومهم إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وحتى وصولهم إلى مقر سكنهم سالمين, 

تسجيل الجوازات من مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب  مشيرا إلى أن هذا العام تم تحويل خدمة

 .من اجل سرعة تسجيل الجوازات في موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروةالخدمة الميدانية, 
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دولية جديدة في مطار المدينة« ترانزيت»صالة   

 سالم األحمدي -المدينة المنورة 

كشف المدير العام لجمرك مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عبداهلل نحاس عن تخصيص خمس صاالت للقدوم     

جاج الذين يصلون مباشرة إلى المدينة المنورة، مزودة بأحدث األجهزة الجمركية، بهدف تسهيل وسرعة إنهاء الدولي للح

 .إجراءات الحجاج

 02جهازًا، مشيرًا إلى تهيئة  41وأوضح نحاس أن عدد أجهزة التفتيش الجمركي الموزعة على الصاالت الدولية بلغ 

 .مل الجمركي في المطارفرقة من فرق الوسائل الرقابية لمساندة الع

دولية للمساعدة على المرونة في حركة الركاب " ترانزيت"وأفاد بأن أبرز مستجدات خطة الجمرك لهذا العام إضافة صالة 

 .القادمين

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ خطة الجمرك التي تسعى إلى مواكبة حركة توافد الحجاج الذين بدأت قوافلهم نهاية األسبوع 

وأفاد مدير جمارك المطار أن . صول جوًا إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورةالماضي في الو

الجمارك تمثل إحدى القطاعات التي تستهدف تسهيل إجراءات وصول ومغادرة ضيوف الرحمن، الفتًا إلى أن خطة جمرك 

ي، وتشكيل لجان عدة لمتابعة تنفيذ الخطة واإلشراف المطار شملت دعم الجمرك بمنتدبين وأجهزة حديثة للتفتيش الجمرك

على سير العمل، عالوة على التنسيق مع الجهات العاملة في المطار لتحقيق أعلى مستوى من األمن والخدمة لضيوف 

 .الرحمن
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 ةإسكان حجاج الدول اإلفريقي قاضي يتفقد مواقع

 
تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي أمس مواقع اإلسكان التابعة لحجاج مؤسسة 
 .مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية يرافقه مدير فرع وزارة الحج بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أمين فطاني

  .وأطلع على جاهزيتها لغرض اإلسكان، بما يكفل راحة اطمئنان حجاج بيت اهلل الحرام
وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون الحج أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار االستعداد لموسم حج هذا العام 

عليها الوزارة، انطالقا  هـ، واالطمئنان على كافة الترتيبات التي اتخذتها الوزارة والقطاعات التي تشرف4141
من حرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده 

لتوفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وبمتابعة من  -حفظهم اهلل-األمين، وسمو النائب الثاني 
جار الذي يحرص على مواصلة هذه الجوالت التفقدية الميدانية على معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد ح

 .المواقع السكنية، بمختلف أحياء العاصمة المقدسة قبل توافد قوافل حجاج بيت اهلل الحرام
 

 جيستعد الستقبال الحجا" ارشاد الحافالت"

يدخل هذه األيام مكتب ارشاد الحافالت الناقلة للحجاج بمكة المكرمة في العد التنازلي ويقف على قدم 
 .وساق استعدادًا الستقبال ضيوف الرحمن

وصرح عبداهلل بن حسن سندي مدير عام المكتب بأنه قد تم وهلل الحمد االنتهاء من تجهيز المكتب الرئيسي 
. بمطار الملك عبدالعزيز، ومحطة طريق جدة مكة المكرمة السريع"يع المحطات التابعة له بمكة المكرمة وجم

وذلك من " محطة طريق المدينة المنورة مكة المكرمة السريع، مطار األمير محمد بن عبدالعزيز والهجرة
ؤهلين للعمل بمكتب موظفًا اداريًا سعودي من ذوي الخبرة وم" 085"تجهيزات ميدانية وكوادر بشرية بما يقارب 

 .االرشاد
 .كما تم االنتهاء من ربط جميع قطاعات المكتب بشبكة الحاسب اآللي

واشار باالنتهاء من تطوير وتشغيل برنامج الخرائط االرشادية ونظم المعلومات الجغرافية التي يستخدمها 
وافة بمكة ومؤسسة االدالء المرشدين لالستدالل لعناوين مجموعات الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسات الط

 .بالمدينة المنورة
مرشد خالل موسم الحج موزعين على مراكز " 4855"وفيما يخص المرشدين من المتوقع تعيين عدد 

 .االستقبال تمشيا مع فترات الذروة
ل اخالقيات ابناء مكة المكرمة في التعام"جدير بالذكر انه تم عقد أول دورة تثقيفية للمرشدين تحت عنوان 

مرشدا بمكة المكرمة " 005"والتي وصل عدد الحضور بها من المرشدين ألكثر من " والترحيب بضيوف الرحمن
ابناء المدينة المنورة في التعامل مع ضيوف  اخالقيات"كما تم اقامة دورة مماثلة لها بالمدينة المنورة عنوانها 

 .مرشدًا" 105"والتي حضرها عدد " الرحمن
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