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 اتفاقية تعاون وتوظيف مع أدالء المنطقة تقنية المدينة المنورة توقّع

 

الموافق  هـ 1341ذو القعدة  00المدينة المنورة 

 سم وا 4012أغسطس  43

 

وقّعت الكلية التقنية بالمدينة المنورة 

اليوم,اتفاقية تعاون مع المؤسسة األهلية 

لألدالء بهدف توظيف مخرجات الكلية من 

 .المتدربين التقنيين للعمل في المؤسسة

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة حاتم 

بن جعفر بالي أن من أهم توجهات 

المؤسسة الرئيسة االنفتاح على مؤسسات 

مع المحلي والتركيز على المنظمات التعليمية والتدريبية بالمنطقة ,عاداً الكلية التقنية من أقوى المجت

الجهات التي تطمح المؤسسة في التعامل معها لحاجتها الماسة لسواعدها الشبابية في عدة 

لتدريب من مجاالت والتي منها التقنية والمجاالت الفنية واإلدارية , إضافة إلى أن مجال التطوير وا

المجاالت التي تهتم بها المؤسسة خاصة أن الميدانيين من منسوبي المؤسسة يتعاملون مع حجاج 

بيت هللا الحرام زوار مدينة المصطفى صلى هللا عليه وسلم الذين هم أكرم الضيوف على وجه 

 .سات والشركاتالبسيطة, مضيفاً أن الكلية تزخر بالقدرات التدريبية التي تتمناها العديد من المؤس

من جانبه بارك عميد الكلية المهندس شاكر بن محمد سعيد الظاهري هذه االتفاقية الستهدافها أحد 

وظائف تتناسب مع مؤهالتهم مؤكدا أن  أبرز أدوار الكلية وهو مساعدة الخريجين على الحصول على

توظيف شباب من أهم الكلية مشرعة أبوابها لخدمة المجتمع بكل أطيافه , معتبرا المساهمة في 

 .لتنمية االقتصادية لوطننا الغالي التوجهات الوطنية التي تسهم في تحقيقا

وبين رئيس وحدة الخريجين بالكلية المهندس: محمود بن حسن زللي من جهته أن أهمية االتفاقية 

 تكمن في العمل على استقطاب الشباب السعودي لاللتحاق في برامج التوظيف الموسمية التقنية

منها واإلدارية مشيراً إلى أن االتفاقية تتضمن ثمانية مراحل شاملة لكل األدوار التي تكفل للخريجين 

مقرونة بأفضل المميزات المادية  الظفر بالوظائف الموسمية التي تطرحها المؤسسة في كل عام 

  .والمعنوية التي تتوافق وسياسة المؤسسة
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الجمهورية الصينة  وزير الحج يلتقي رئيس مكتب شؤون حجاج

 الشعبية

 

 
 43هـ الموافق  1341ذو القعدة  00جدة 

 سم وا 4012اغسطس 

 

التقى معالي وزير الحج الدكتور بندر 

بن محمد حجار بمكتبة بجدة اليوم 

رئيس شؤون حجاج جمهورية الصين 

الشعبية عادل حاج كريم والوفد 

  .المرافق له

وتناول اللقاء كافة االستعدادات 

التي قدمتها حكومة خادم  والخدمات

الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن 

  .ومنها جمهورية الصين الشعبية

من جانبه نوه رئيس مكتب شؤون 

الحجاج الصيني بالمشاريع العمالقة 

والتاريخية لتوسعة الحرمين 

الشريفين ومكة المكرمة والمدينة 

المنورة وكافة الخدمات المرافقة التي 

إلداء نسكهم بكل يسر وسهولة مقدمآ شكره لوزارة الحج والقطاعات األخرى ستكون خدمة للحجاج 

للجهود والخدمات التي قدمتها لكافة الحجاج ومنهم حجاج بالده مشيداً بالتقنية التي تعمل عليها 

 وزارة الحج ومنوهاً بإكمال حجاج بالده كافة اإلجراءات والمتطلبات عبر المسار اإللكتروني لحجاج الخارج

كما أكد بدوره معالي وزير الحج عن شكره لرئيس الوفد الصيني على العمل المقدم للحجاج الصينيين 

وضع في  -حفظه هللا -بتدريبهم وتوعيتهم قبل وصولهم للحج منوهاً بأن خادم الحرمين الشريفين 

ها ليهنأ الحاج أولوياته خدمة الحجاج وإعمار الحرمين الشريفين وتوسعة األماكن المتواجد الحجاج من

بالسكينة والطمأنينة إن شاء هللا ويعود إلى بالده وهو يحمل في رحلته أفضل الذكريات الطيبة عن 

  .الحج
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كادر لتنفيذ خطة الحج بهيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة  500

 المدينة المنورة

 

 
هـ 1341ذو القعدة  00لمدينة المنورة ا

 سم وا4012أغسطس  43الموافق 

 

ت هيئة الهالل األحمر السعودي بدأ

بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطتها 

هـ لتقديم جميع 1341لموسم حج 

الخدمات اإلسعافية الطبية لضيوف 

 .الرحمن زوار المسجد النبوي

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهالل 

األحمر السعودي بمنطقة المدينة 

المنورة خالد بن مساعد السهلي في 

لة األنباء السعودية أن الخطة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن عبدهللا تصريح لوكا

/ كادر من أطباء وأخصائيين وفنيي 200بن عبدالعزيز , رئيس الهيئة, يقوم على تنفيذها ما يقارب /

لتغطية إسعاف وطوارئ وسائقين, يعملون في كافة اللجان اإلشرافية واإلدارية والفنية والقيادات, 

مركزاً إسعافياً في المواقع الداخلية والخارجية الثابتة والموسمية حتى  30العمل اإلسعافي في 

 .منتصف شهر محرم

وأضاف أنه تم دعم الخطة باآلليات الالزمة التي تضّم طائرتين تابعتين لإلسعاف الجوي السعودي تقوم 

داد الحدود اإلدارية للمنطقة, كما تعمل على بتغطية جميع الطرق المؤدية للمدينة المنورة, وعلى امت

متابعة قوافل الحجيج في كافة الطرق السريعة من وإلى المدينة المنورة, فيما يساند العمل 

اإلسعافي بالمنطقة خمس فرق للتدخل المتقدم لمباشرة جميع الحاالت والحوادث بسرعة ومهارية 

طوعين والمتطوعات سيشاركون ابتداًء من العشرين كادراً من المت  110ولفت السهلي إلى أن  .عالية

/ متطوعة, يعملون 400/ متطوعاً, و /410من شهر ذي القعدة الجاري في تنفيذ الخطة بواقع /

بالمسجد النبوي الشريف بقسميه الرجالي والنسائي والساحات المحيطة بها, وتساند الفرق 

وي الشريف في أوقات الصلوات, وتكثيف الفرق التطوعية الفرق اإلسعافية المتمركزة بالمسجد النب

 .اإلسعافية خالل أوقات الذروة بالمسجد النبوي

وأفاد السهلي أن الهيئة تعمل على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن خالل موسم الحج من كل عام 

 ضمن منظومة الجهات الخدمية واألمنية والجهات المشاركة والمساندة لخدمة ضيوف الرحمن, تحقيقاً 

 -للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه هللا ورعاه 

إلمكانيات أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس لجنة الحج بالمنطقة, التي تهدف إلى توفير كافة ا

وتسخير الطاقات لتأمين سبل الراحة والطمأنينة للحجاج والزوار منذ لحظة وصولهم وخالل تنقالتهم 

 .وأدائهم مناسك الحج ومن ثم مغادرتهم إلى بلدانهم
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مركز تطوير القدرات النسائية ينظم ورشة تدريبية على أعمال الحج 

 لمنسوباته

 

 سم وا 4012أغسطس  43 هـ الموافق 1341ذو القعدة  00الرياض 

 

ينظم مركز تطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون دورة تدريبية على أعمال الحج 

لمنسوبات السجون من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف العسكريات والمدنيات 

 .هـ وذلك في سجن العاصمة المقدسة 1341المشاركات في موسم الحج لهذا العام 

وأوضحت مديرة المركز مها بنت فالح الدوسري أن ورشة العمل التدريبية التي بدأت أمس األحد 

وتستمر ثالثة أيام تتناول األعمال ذات الصلة بالحج و آليات التصرف في التعامل مع الحشود وكذلك 

 .األزمات والطوارئ

كسابهن المهارات الالزمة في وأفادت مها الدوسري أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة المشاركات وإ

التعامل مع األحداث واألزمات وذلك بتوجيه من مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي ومتابعة 

 .مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير العميد مبارك العتيبي

لهادفة لرفع وبينت مديرة المركز أن المركز يسعى لتنفيذ برامجه التدريبية في المجاالت األمنية ا

متدربة من منسوبات سجون كل من جدة  12مستوى األداء لدى منسوباته , حيث يشارك بالبرنامج 

  .والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطايف

مما يذكر أن مركز تطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون يهدف من خالل عدد من 

والقيادي والخطط والمهام وتبادل الخبرات بين منسوبات وزارة المسارات التدريبية في المجال األمني 

الداخلية إلى تغطية االحتياجات التدريبية لموظفات المديرية كافة , ورفع كفاءة وإنتاجية الموظفات 

وتحسين مستوى العمل عن طريق حلقات النقاش والدورات وورش العمل وتبادل الخبرات مع نظائرهن 

  .في المؤسسات الحكومية
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مكتبًا لخدمة ضيوف الرحمن 61مؤسسة األدالء تقف على جاهزية   
 

 
 المدينة المنورة -زاهد صادق بخش 

 42/00/4012الثالثاء 
 

قام مجلس إدارة المؤسسة 

األهلية لألدالء بالمدينة يتقدمهم 

مدير إدارة الحج والعمرة والزيارة 

بإمارة منطقة المدينة المنورة 

سامي بن أحمد عيساوي ورئيس 

مجلس اإلدارة حاتم بن جعفر بالي 

بجولة تفقدية لمكاتب الخدمة 

ت هللا الحرام وزوار المسجد النبوي, وشملت الميدانية للوقوف على استعداداتها الستقبال حجاج بي

مكتبًا تم تقسيمها وفق جنسيات الحجاج حيث اطلعوا خالل الجولة على الخدمات التي  11الجولة 

تقدمها هذه المكاتب والتقوا العاملين فيها, وفي نهاية الجولة أوضح حاتم بالي أن المؤسسة تقدم 

بين وحدة ومركز ومكتب وإدارة, فيما يبلغ عدد العاملين  ( مرفًقا ما24خدماتها هذا العام من خالل)

بالمؤسسة خالل فترة الحج قرابة ثالثة آالف موظف ما بين دائم و موسمي, وأشار إلى أن أعمال 

المؤسسة تتركز في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن ورعايتهم من حين قدومهم إلى 

ضاف بأن المؤسسة تؤدي الواجبات والمسؤوليات المناطة بها نحو وأ .المدينة المنورة وحتى مغادرتهم

حجاج بيت هللا الحرام وزوار المسجد النبوي وفق خطة تشغيلية تنفذ بدقة وبخطوات عمل تبدأ من 

االستقبال واإلسكان ومتابعة أحوال الحجاج أثناء فترة وجودهم في المدينة ومساعدتهم حتى 

إلى أوطانهم بعد الحج, مشيًرا إلى أن لكل عضو مجلس إدارة مهاًما  مغادرتهم إلى مكة قبل الحج أو

ومسؤوليات تتنوع انطالًقا من القرارات الوزارية واللوائح اإلدارية والمالية التي تعدها وزارة الحج. وبيَّن أن 

اع المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة تتفرع إلى عدة قطاعات كل منها له وظيفة خاصة به ومنها قط

االستقبال ويعد خطته التشغيلية المتضمنة ألعمال االستقبال والترحيب بالحجاج واتخاذ اإلجراءات 

المنظمة لعمليات التفويج على العمائر المعدة إلسكانهم من خالل مركز استقبال الحجاج بطريق 

ركز استقبال حجاج الهجرة ومركز استقبال الحجاج بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة وم

البر بطريق الجامعات, فضاًل عن قطاع اإلسكان الذي يعد خطته التشغيلية المتضمنة لخدمات اإلسكان 

والتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاح وأصحاب الدور السكنية لتصديق عقود اإلسكان وإعداد بيانات 
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همة بفاعلية في مساعدة الحجاج التفويج طبًقا لهذه العقود ومراقبة التداخل لفترات اإلسكان والمسا

للحصول على مسكن مناسب واإلشراف الميداني على كافة العمائر والتأكد من الخدمات اإلسكانية 

 .في الفنادق والعمائر والعمل على وضع الحلول الالزمة عند حدوث أي خالف

وحفظ الجوازات وأشار إلى أن قطاع الجوازات يتولى وضع آليات متناسقة لعمليات استالم وأرشفة 

 .الخاصة بالحجاج
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 الجوازات تبدأ إصدار تصاريح التنقل لمنسوبي الشركات لدخول مكة

 
 جدة تصوير : علي خمج -سعد العنيني 

 42/00/4012الثالثاء 
 

كد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة 

اللواء خلف هللا بن عبيدهللا الطويرقي 

أن إدارته شرعت في استقبال 

المؤسسات والشركات التي تقدم 

خدماتها داخل العاصمة المقدسة 

والمشاعر وذلك إلصدار تصاريح تنقل 

مشير إلى أن استقبال الراغبين في الحصول على تصريح تنقل يتم على فترتين لتقديم الخدمات, 

صباحية ومسائية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا ومن الساعة الرابعة عصرا حتى 

الساعة العاشرة ليال وذلك في إدارة الجوازات بحي الرحاب من خالل قسم مختص, حيث يتم منح 

ات والشركات بعد تزويد الجوازات بمعلومات مكفوليهم الذين يسمح لهم بالدخول التصريح للمؤسس

هـ مع تعهد الشركة بعدم السماح له بأداء فريضة 1341_14_12هـ حتى 1341_11_1والتنقل من 

 . الحج إال من خالل حصوله على تصريح الحج

وازات منطقة مكة العقيد علي من جانبه أوضح رئيس لجنة تصاريح الحج ومدير شعبة الحج والعمرة بج

العسيري أنه يتطلب على الراغبين من أصحاب الشركات والمؤسسات الحصول على تصريح تنقل 

إحضار صورة من السجل التجاري سارية المفعول مع إحضار األصل, وصورة مصدقة من العقود أو أصول 

لة شرعية مع إحضار الوكالة إذا كانت فواتير, صورة هوية الكفيل, صورة من اإلقامة, حضور الكفيل أو وكا

من الدرجة االولى أو صورة من كرت التعقيب مع إحضار االصل للمطابقة, بيان بأسماء العمالة المطلوب 

غير مصرح « هـ1341تصاريح تنقل »إصدار تصاريح تنقل لهم على مطبوعات الشركة, وتعبئة النموذج 

 .لحامله بالحج

د أصحاب العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها داخل وقد شهدت جوازات الرحاب تواف

العاصمة المقدسة والمشاعر وذلك للحصول على تصريح تنقل بعد أن بدأت نقاط التفتيش على طرقات 

العاصمة بمنع دخول العمالة التي التحمل إقامة صادرة من جوازات العاصمة إليها إال بعد الحصول على 

 .الجوازات لمن يقومون بتقديم خدمات بداخلها تصريح تنقل من قبل
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 اإلسعافية بالمدينة خالل الحج« األحمر»كادر لتنفيذ خطة  500

 
المدينة -حسين بختاور  

42/00/4012الثالثاء   
 

تعمل هيئة الهالل األحمر 

السعودي على تقديم خدماتها 

لضيوف الرحمن خالل موسم الحج 

من كل عام تحقيًقا للتوجيهات من 

قبل حكومة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن 

 -حفظه هللا-عبدالعزيز آل سعود 

والرامية إلى توفير جميع 

 .احة والطمأنينةاإلمكانيات وتسخير كل الطاقات لتأمين كل سبل الر

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بأنه تم اعتماد 

برنامج متكامل من قبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود رئيس 

ات اإلسعافية الطبية هـ لتقديم الخدم1341الهيئة للتشغيل اإلسعافي بالمنطقة خالل موسم حج 

 .( موظف200لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف ويقوم على تنفيذ هذه الخطة مايقارب )
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 لجان موسمية عند مداخل مكة لمعاقبة ناقلي الحجاج دون تصريح

 

 

 الرياض -علي العيسى 
 42/00/4012الثالثاء 

 

مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار شكلت المديرية العامة للجوازات لجاناً إدارية موسمية في 

 .الساعة تتولى إصدار العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بأنظمة وتعليمات المملكة واستخراج التصريح الرسمي 

تي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات ألداء الفريضة لمن يرغب أداء فريضة الحج تفادياً للعقوبات ال

الحج بكل حزم, حاثة ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إلى التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة 

 .قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها

رية, مع هـ آخر موعد الستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة الب1341/ 11/ 40وأكدت المديرية أن 

التذكير لضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي 

ألداء الفريضة من بالدهم حتى ال يتعرضوا إلى إعادتهم, سائلين هللا عز وجل أن يؤدي ضيوف الرحمن 

 . فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة وأن يعودوا إلى بلدانهم بعد أداء النسك سالمين

وفي سياق متصل دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بأنظمة 

وتعليمات المملكة واستخراج التصريح الرسمي ألداء الفريضة لمن يرغب أداء فريضة الحج تفادياً 

ادمين للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات الحج بكل حزم, كما حثت ضيوف الرحمن الق

من خارج المملكة إلى التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين 

 .هـ هوآخر موعد الستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية1341/ 11/ 40بموجبها, مؤكدة أن 
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 ألف موظف لنظافة المشاعر 24
 

 2401 أغسطس - 24 1341 القعدة ذو 00

 
 المكرمة مكة - كةم

ألف شخص لتنفيذ خطة النظافة في مكة والمدينة والمشاعر  43جندت وزارة الشؤون البلدية والقروية 

المقدسة خالل حج هذا العام, وذلك بحسب ما أعلنه وزيرها المهندس عبداللطيف آل الشيخ خالل 

أمس األول على الخطة التشغيلية التي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة اطالعه 

 .في مكة والمشاعر المقدسة خالل الحج بحضور أمينها الدكتور أسامة البار

وأوضح عبداللطيف آل الشيخ أنه جرى الوقوف على أعمال الخدمات البلدية في مكة والمشاعر 

ئي ومراقبة المحالت التجارية والمطاعم والحالقين ومكافحة اآلفات إلى جانب المقدسة واإلصحاح البي

صيانة قطار المشاعر المقدسة وخيام الحجاج ومنشأة الجمرات عالوة على دورات المياه التي 

ألف دورة مياه موزعة على جميع مناطق المشاعر  41استكملت هذا العام ليصبح إجمالي عددها 

لشيخ إلى مناقشة آلية التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة عملية التفويج وأشار آل ا .المقدسة

لمنشأة الجمرات, الفتا النظر إلى تجنيد فريق مشاة من عمال النظافة للوصول إلى األماكن التي 

يصعب الوصول إليها في أوقات الذروة واألماكن المزدحمة لتنفيذ أعمال النظافة, مبينا أن الوزارة وفرت 

زن أرضية وحاويات حديثة ومتطورة وصناديق نفايات كهربائية وضاغطة ومحطات انتقالية للتخلص من مخا

 .النفايات وجمعها في المشاعر المقدسة

وأشار وكيل األمين للخدمات المهندس عبدالسالم مشاط إلى أن خطة أعمال النظافة في المشاعر 

ذي  44كتمل عدد العمالة والمعدات في شوال الماضي في حين سي 1المقدسة بدأ تكثيفها منذ 

 .القعدة الحالي, مشيرا إلى توزيع العمالة والمعدات على البلديات العشر بمكة والمشاعر المقدسة
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مطوفا من أفريقيا غير العربية 07تأهيل   
 
 
 

 المكرمة مكة - الصالح عبدالرحمن
 

طوفي حجاج الدول مطوفا من رؤساء ونواب مجموعات الخدمة الميدانية بمؤسسة م 00شارك 

األفريقية غير العربية في الدورة التي نظمتها المؤسسة لمطوفيها بمشاركة مستشار وزير الحج مدير 

إدارة التوجيه والتوعية بالوزارة أحمد الحريبي, وذلك بمقر المؤسسة بحضور رئيس مجلس اإلدارة 

ة طارق بن محمود علوي وعدد المهندس رامي لبني ورئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم بالمؤسس

 .من القيادات العاملة بموسم حج هذا العام

وتحدث الحريبي خالل الدورة التأهيلية عن المقاصد الشرعية لطواف الحاج سواء طواف القدوم أو 

اإلفاضة أو الوداع وتبيان أحكامها الشرعية, فالقدوم سنة واإلفاضة ركن والوداع واجب, مشددا على 

مطوف ومعرفته وإلمامه التام بتلك األحكام لتبيانها أثناء مشاركته للحجاج ومساعدتهم أهمية دور ال

 .أثناء تأدية تلك النسك بالشكل الصحيح وفق ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية السمحاء

وأفاد الحريبي أن هذه الدورات التأهيلية والتدريبية تسهم في تهيئة المطوفين وتدريبهم على تأدية 

 .لشعائر بالطرق الصحيحة أثناء الطواف بالبيت الحرامهذه ا

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية رامي لبني عن 

ترحيب المؤسسة بعودة المطوفين ألداء دورهم الفعلي ومرافقتهم لحجاجهم خالل طوافهم بالبيت 

ين مناسك الحج في دليل المطوف مشتملة على أحكام الحج الحرام, مبينا أن الدورة قدمت للمطوف

 .وحفظ األدعية الكافية لألشواط السبعة, كما ركزت على أداء الدعاء المستحب وفق األدعية المأثورة
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 لجان موسمية إلصدار العقوبات بحق ناقلي الحجاج المخالفين
 
 
 

 الرياض – واس
 

سمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار شكلت المديرية العامة للجوازات لجانا إدارية مو

 .الساعة, تتولى إصدار العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج

آالف عن كل حاج يتم نقله, مع المطالبة  10يوما وبغرامة مالية  12ونصت العقوبات على السجن لمدة 

تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب المدان بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي, وفي حال 

ألف لاير عن كل حاج يتم نقله, وفي حال تكرار المخالفة للمرة  42بالسجن لمدة شهرين وبغرامة 

 .ألفا عن كل حاج يتم نقله 20الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر, وبغرامة مالية قدرها 

في كل األحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ  وأضافت المديرية العامة للجوازات أنه

 .العقوبة, كما يمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما

كما نصت عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم 

مخالفين, والسجن لمدة تصل إلى ألف, وتتعدد الغرامة بتعدد ال100على: غرامة مالية تصل إلى 

 .سنتين, والترحيل إن كان المخالف وافدا, والتشهير بالمخالف, ومصادرة المركبة قضائيا
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 سرير لخدمة الحجاج في المدينة 6777مستشفيات و 7

 

 2401 أغسطس - 24 1341 القعدة ذو08 
 
 

 المنورة المدينة - الجهني خالد

 

أنهت صحة المدينة ترتيباتها لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية للحجاج والزوار منذ دخولهم 

عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية مرورا بالطرق الرئيسة من وإلى المدينة, وفي أماكن سكنهم 

 .إضافة إلى الساحات حول الحرم النبوي الشريف

كاملة لتحقيق أفضل مستوى من األداء للخدمات الصحية لضيوف وأعدت وزارة الصحة خطة صحية مت

الرحمن والمواطنين والمقيمين, وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خالل برامج عالجية 

ووقائية وإسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزا عاليا وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم 

 .هذه الخدمات
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ي استعداداتها لخدمة الحجاج بالمدينة المنورةالصحة تنه  

 

 واس –الرياض 

 

أنهت المديرية العامة للشؤون     

الصحية بمنطقة المدينة المنورة 

ترتيباتها لتقديم الخدمات الصحية 

الوقائية والعالجية للحجاج والزوار منذ 

دخولهم المملكة عبر المنافذ البرية 

والجوية والبحرية, مروراً بالطرق 

لرئيسية من وإلى المدينة المنورة, ا

وأعدت وزارة الصحة خطة صحية  .وفي أماكن سكنهم إضافة إلى الساحات حول الحرم النبوي الشريف

متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من األداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين, 

رامج عالجية ووقائية وإسعافية عن طريق وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خالل ب

وهيأت صحة  .منشآت صحية مجهزة تجهيزاً عالياً وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات

( سريراً للعناية 142( سريراً إضافة إلى )000( مستشفيات لخدمة ضيوف الرحمن بسعة )0المدينة )

( سريراً, ومستشفى 344تشفى الملك فهد )المركزة والطوارئ, وتشمل المستشفيات كل من مس

( سريراً , ومستشفى 411( سريراً, ومستشفى أحد )12(, ومستشفى الميقات )100األنصار )

( سريراً, بينما تعد بقية 20( سريراً, ومستشفى الحمنة )20( سريراً, ومستشفى خيبر )20الحناكية )

ال سمح هللا  -مواجهة الثالث في حالة الكوارث المستشفيات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة, خط ال

فيما تعد مستشفيات القطاع الخاص هي المواجهة الرابع حيث يستعان بها في حالة الكوارث وعدم  -

( مركزاً للرعاية الصحية 10ويدعم هذه المستشفيات ) .كفاية أسرة وزارة الصحة للحاالت الطارئة

حرمين الشريفين المجهزة لخدمة الضيوف, وتغطي هذه المراكز األولية بما فيها عيادة ضيوف خادم ال

المنطقة المركزية حول الحرم النبوي الشريف وأماكن تجمع الحجاج والزوار والطرق الرئيسية المؤدية 

( مراكز صحية بالساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف تتضمن 3لمناطق الحج, حيث تم تجهيز )

( مراكز صحية بمناطق سكن 3افية, وباب السالم, وباب المجيدي, و )مركز صحي باب جبريل, والص

الحجاج وهي مركز صحي البيعة, أحد, قباء, واألنصار, أما على مداخل ومخارج منطقة المدينة المنورة 

" مراكز صحية تشمل مركز صحي حجاج البر, ومحطة الهجرة, ومركز صحي الميقات 3فقد تم تجهيز"

(, فيما تم تهيئة مركزين صحيين على الطرق الرئيسية من وإلى المدينة 4قات )(, ومركز صحي المي1)

  .المنورة هما مركز صحي اليتمة, ومركز صحي الصلصة
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 وزير الشؤون البلدية يطلع على خطة النظافة في مكة والمشاعر المقدسة

 

 خالد الجمعي -مكة المكرمة 

اطلع وزير الشؤون البلدية     

لطيف آل الشيخ, والقروية م. عبدال

على الخطة التشغيلية التي 

أعدتها أمانة العاصمة المقدسة 

لتنفيذ أعمال النظافة في مكة 

المكرمة والمشاعر المقدسة خالل 

الحج, في مقر األمانة في حي 

 .المعابدية في مكة المكرمة

وشاهد الوزير, عرضاً لخطة أعمال 

مال خالل موسم الحج بمكة المكرمة والمشاعر النظافة مستمعا إلى شرح عن كيفية أداء تلك األع

ونوه م. آل الشيخ, بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  .المقدسة

من عناية واهتمام بحجاج بيت هللا الحرام وحرصهم  -حفظهم هللا-وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد 

جهزة على توفير كل ما يمكنهم من أداء فريضة الحج في يسر وسهولة وأمان وتقديم الدعم الكامل لأل

تم االطالع على االستعدادات التي هيئت لتقديم »وقال:  .األجهزة المعنية بشئون الحج والحجاج

, الفتاً إلى أنه تم -أيدهم هللا-خدمات بلدية متكاملة لضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات والة األمر 

البيئي ومراقبة  االطالع أعمال الخدمات البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة واإلصحاح

المحال التجارية والمطاعم والحالقين ومكافحة اآلفات إلى جانب صيانة قطار المشاعر المقدسة وخيام 

الحجاج ومنشأة الجمرات عالوة على دورات المياه التي استكملت هذا العام ليصبح إجمالي عددها 

ية التنسيق مع الجهات المعنية ألف دورة مياه موزعة على مناطق المشاعر المقدسة إضافة إلى آل 41

وأشار إلى أنه تم تجنيد فريق مشاة من عمال النظافة  .لمتابعة عملية التفويج لمنشأة الجمرات

للوصول إلى األماكن التي يصعب الوصول إليها في أوقات الذروة واألماكن المزدحمة لتنفيذ أعمال 

متطورة وصناديق نفايات كهربائية وضاغطة النظافة, إلى جانب توفير مخازن أرضية وحاويات حديثة و

وأعرب عن شكره وتقديره  .ومحطات انتقالية للتخلص من النفايات وجمعها في المشاعر المقدسة

لصاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 

والشخصية لجميع الخدمات البلدية  المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على متابعته المستمرة

المقدمة لحجاج بيت هللا العتيق, مشيداً في ذات الوقت بما يوليه أمين العاصمة المقدسة والقائمين 

من جانبه,  .على الخدمات البلدية بمكة المكرمة من جهود حثيثة لتحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها

ال تدخر وسعاً في سبيل خدمة « األمانة»المقدسة أن أكد د. أسامه بن فضل البار أمين العاصمة 

وراحة حجاج بيت هللا الحرام والعمل على توفير سبل الراحة والطمأنينة لهم بما يوازي حجم الرعاية 
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واالهتمام المبذول من حكومة هذه البالد المباركة التي تعمل في كل عام على تنفيذ المشروعات 

ج بوافر من الرحة واالستقرار أثناء تأديتهم لعباداتهم ومناسكهم مبينا أن الحيوية والعمالقة لينعم الحجي

أمانة العاصمة المقدسة تعمل ضمن منظومة الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج وقد سخرت كامل 

 .إمكاناتها وطاقاتها لتقديم خدمات بلدية راقية ومتكاملة للحجاج في كافة المواقع التي يسلكونها

عبدالسالم بن سليمان مشاط وكيل األمين للخدمات, أن خطة أعمال النظافة في المشاعر وأوضح م. 

المقدسة بدأ تكثيفها منذ السادس من شهر شوال الماضي في حين سيكتمل عدد العمالة والمعدات 

ه الفتاً إلى أنه تم توزيع العمالة والمعدات على البلديات العشر بمكة المكرمة 44/11/1341في 

 .اعر المقدسةوالمش
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 يبدأ منع الدخول للعاصمة المقدسة لغير حاملي تصاريح الحج« أمن الطرق»

 

 مناحي الشيباني -الرياض 

 

شرعت القوات الخاصة ألمن الطرق في تنفيذ مهمتها الخاصة بمنع الحجاج من المواطنين     

 .والمقيمين من دخول المشاعر المقدسة دون الحصول على تصاريح الحج

ى الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام بضرورة الحصول على تصاريح الحج, وأنها لن تتهاون وأكدت عل

 .في تطبيق األنظمة الخاصة بمنع دخول الحجاج من غير حاملي التصاريح

وجهزت القوات الخاصة ألمن الطرق جميع مداخل العاصمة المقدسة بالدعم البشري واآللي والتقني 

مهمة على أكمل وجه, وذلك بدعم وتوجيهات وإشراف مدير األمن العام الفريق الالزم لتنفيذ هذه ال

عثمان بن ناصر المحرج, ومتابعة مباشرة من قائد القوات الخاصة ألمن الطرق اللواء خالد بن نشاط 

 .القحطاني

وشددت على جميع السائقين بعدم نقل أي حاج ال يحمل تصريح الحج, وأنها ستطبق األنظمة 

مات بحزم بحق كل متجاوز, ونبهت على السائقين بضرورة التأكد من أن مرافقيهم من الحجاج والتعلي

 .يحملون التصاريح الالزمة

ودعت أصحاب المشروعات العاملة في العاصمة المقدسة بضرورة حصول العاملين من غير السعودين 

ولهم الدخول إلى العاصمة الذين صدرت إقاماتهم من خارج العاصمة المقدسة على التصاريح التي تخ

المقدسة أثناء فترة المنع, وأكدت القوات الخاصة ألمن الطرق على الجميع باحترام قدسية الزمان 

والمكان, وعدم التوجه إلى مكة المكرمة إال لمن يحمل تصريح حج, ألن من يخالف ذلك سوف يمنع 

 .ويعاد من حيث أتي, وتطبق بحقه العقوبات المقررة نظاماً 
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اع سائقي حافالت الحج لفحص المخدراتإخض  

 

 فارس القحطاني )الرياض(, 

 (عبدهللا الدهاس )مكة المكرمة

 م 20:28:05    24/08/2015

 

كشف وكيل وزارة الصحة 
للمختبرات وبنوك الدم الدكتور 
ابراهيم العمر, عن إخضاع سائقي 
الحافالت في موسم الحج, لفحص 
المخدرات والمنشطات, الفتا إلى 

% من قائدي الحافالت بسبب الكشف على وجود مواد 2م خالل العام الماضي استبعاد ما يقارب أنه ت
 .تتعلق بالسميات والمخدرات

وبين أن المختبرات التي جهزتها الوزارة في المشاعر المقدسة لموسم هذا العام سوف تسلم 
 .لمديري المختبرات اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي

وقال خالل مؤتمر صحفي أمس, أن عدد وحدات الدم المجهزة لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا 
آالف وحدة احتياطي في حاالت الكوارث ال سمح هللا, مشيرا إلى أنه تم  0ألف وحدة و 10العام بلغت 

 .% كحد أعلى من تلك الوحدات42خالل العام الماضي استخدام ما نسبته 
ادمين من الخارج, أكد أن الوزارة عملت على وضع خطة بالتعاون من الملحقيات وعن فحص الحجاج الق

في السفارات السعودية بالخارج إلرسال العينات والنتائج لمن يرغبون في أداء مناسك الحج هذا العام 
 .وهو من االشتراطات الصحية في موسم الحج

خصصين على مدار الساعة للكشف على وأبان العمر أن الوزارة خصصت هذا العام خدمة توفير المت
ساعات ألي مرض من األمراض الشائعة أو حتى فيروس كورونا, مشيرا  1العينات وإعطاء النتائج خالل 

إلى أن الوزارة عملت على إيجاد مركز فحص متنقل يستفاد منه في أي موقع ويعطي النتائج بشكل 
ألف سائق موسمي في حافالت  14من إلى ذلك أخضعت سبع جهات حكومية وخدمية أكثر  .فوري

نقل الحجاج لدورات مكثفة للتوعية بمخاطر المخدرات والسموم وتأثيرها على تنفيذ الخدمة وضرورة 
 .التقيد بنظام ساهر المروري, وذلك في مقر النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة

يدي أن الدورات تستهدف توعية وأوضح األمين العام للنقابة والمتحدث الرسمي مروان بن رشاد زب
السائقين باألنظمة والتعليمات المتعلقة بالنقل لضمان سالمة الحجاج, وذلك بمشاركة عدد من 
الجهات المعنية, مشيرا إلى أنها تضمنت تدريبا عمليا على إطفاء الحرائق وكيفية التصرف في حالة 

السيول والقيادة اآلمنة للحافالت في الطرق وقوع حادث مروري واالحتياطات الالزمة في حالة األمطار و
 .السريعة وفي المشاعر المقدسة وخطر التجمعات وإثارة الشغب الذي قد يحدث من بعض السائقين

وأفاد أنه تم تمديد التقديم على الوظائف الموسمية في قيادة الحافالت والصيانة حتى منتصف شهر 

قابة الرئيسي بمكة المكرمة وفرعيها بجدة والمدينة ذي القعدة الحالي, ويتم التقديم في مقر الن

 .المنورة
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 لجان للعقوبات الفورية لناقلي الحجاج بدون تصريح

 

خصصت المديرية العامة للجوازات لجانا إدارية موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار 

 .الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج

يوما  12ويعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا ال يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة 

آالف لاير عن كل حاج يتم نقله, مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية  10الية مقدارها وبغرامة م

 .بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم

ألف لاير  42وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية مقدارها 

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة  .عن كل حاج يتم نقله

 .ألف لاير عن كل حاج يتم نقله 20أشهر وبغرامة مالية قدرها 

وفي كل األحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة, ويمنع من دخول المملكة وفقا 

تسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل ونصت عقوبة نقل الم .للمدد المحددة نظاما

 :المساعدة لهم على

 

 ,ألف لاير وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين, السجن لمدة تصل إلى سنتين 100غرامة مالية تصل إلى 

وتدعو المديرية العامة  .الترحيل إن كان المخالف وافدا, التشهير بالمخالف ومصادرة المركبة قضائيا

ازات جميع المواطنين والمقيمين التقيد بأنظمة وتعليمات المملكة واستخراج التصريح الرسمي للجو

ألداء الفريضة لمن يرغب أداء فريضة الحج تفاديا للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات 

قدوم الحج بكل حزم, وحثت الجوازات ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة التقيد بمواعيد ال

من ذي القعدة الجاري  40والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها, مؤكدة أن 

آخر موعد الستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية, مع التذكير لضيوف الرحمن من مواطني دول 

 .الدهممجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي ألداء الفريضة من ب
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 «الطوافة»وزير الحج يطلع على خطط 

 

 

 (خالد الحميدي )مكة المكرمة

 م 20:28:05    24/08/2015

 

يطلع وزير الحج الدكتور بندر الحجار صباح 
اليوم الثالثاء الخطط التشغيلية 
لمؤسسات الطوافة في موسم الحج, 
ويزور مؤسسة حجاج إيران, ويطلع على 

كتروني لتشغيلية والمسار اإللاخطتها 
 .وكيفية التعامل به وتفعيله وفق التعليمات الصادرة من الوزارة

وثمن رئيس المؤسسة الدكتور طالل قطب, زيارة الوزير للتشاور حول مستجدات المؤسسة التي 

تكفل تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت هللا الحرام, مضيفا أن الوزير سيطلع على مدى جاهزية 

ى راحة ضيوف الرحمن خالل أدائهم مناسك الحج وفق تطلعات القيادة, منسوبي المؤسسة للعمل عل

ومناقشة مواضيع تفويج الحجاج لرمى الجمرات, التأكد على العمل الجاد لتقديم الخدمة المناسبة 

سنستمع لتعليمات الوزير حول ما يتعلق بمستوى الخدمة المقدمة للحجاج, ليطمئن »للحجاج, وزاد 

 .«وضوعة لرعاية ضيوف الرحمن, وأنها ليست حبرا على ورقبنفسه على الخطط الم
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 كادر صحي لتنفيذ خطة الحج بطيبة 500

 

كادر صحي لتنفيذ خطة الحج بالمسجد النبوي.  200خصصت هيئة الهالل األحمر بالمدينة المنورة 

امج متكامل وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر بمنطقة المدينة المنورة, أنه تم اعتماد برن

من قبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن عبدهللا رئيس الهيئة للتشغيل اإلسعافي بالمنطقة 

هـ, وذلك لتقديم الخدمات اإلسعافية الطبية لضيوف الرحمن زوار المسجد 1341خالل موسم حج 

 .النبوي الشريف

خصائيين وفنيي إسعاف وطوارئ ( موظف من أطباء وأ200وبين أنه يقوم على تنفيذ الخطة ما يقارب )

وسائقين, يعملون في كافة اللجان اإلشرافية واإلدارية والفنية والقيادات وتغطية العمل اإلسعافي في 

مركزاً بداية من غرة ذي  30المراكز اإلسعافية الداخلية والخارجية الثابتة والموسمية والتي تقارب 

  .القعدة وحتى منتصف شهر محرم المقبل

تكون طائرتا اإلسعاف الجوي على أهبة االستعداد لتغطية جميع الطرق المؤدية للمدينة »وأردف 

المنورة وداخل الحدود اإلدارية للمنطقة ومتابعة قوافل الحجيج من وإلى المدينة, ويساند العمل 

فرق تدخل متقدم تباشر جميع الحاالت والحوادث بسرعة ومهارية عالية, « 2»اإلسعافي بالمنطقة 

ذي القعدة بالمسجد النبوي بقسميه الرجالي والنسائي  40متطوعا عملهم يوم  110ما يبدأ في

والساحات المحيطة بها وتساند تلك الفرق التطوعية الفرق اإلسعافية في أوقات الصلوات مع تكثيف 

 «.أوقات الذروة
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 لجان للعقوبات الفورية لناقلي الحجاج دون تصريح

 

 

خصصت المديرية العامة للجوازات لجانا إدارية موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار 

الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج. ويعاقب كل من يتم 

الية مقدارها يوما وبغرامة م 12ضبطه وهو ينقل حجاجا ال يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة 

آالف لاير عن كل حاج يتم نقله, مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت  10

مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة 

 .ألف لاير عن كل حاج يتم نقله 42شهرين وبغرامة مالية مقدارها 

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها 

 .ألف لاير عن كل حاج يتم نقله 20

وفي كل األحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة, ويمنع من دخول المملكة وفقا 

 .للمدد المحددة نظاما

تسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم على: ونصت عقوبة نقل الم

ألف لاير وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين, السجن لمدة تصل إلى سنتين,  100غرامة مالية تصل إلى 

 .الترحيل إن كان المخالف وافدا, التشهير بالمخالف ومصادرة المركبة قضائيا
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 «إيبوال»د خلوها من السماح لليبيريين بالحج بع

 

 (محمد داوود )جدة

 ص 02:23:32    25/08/2015

 

سمحت وزارة الصحة لحجاج دولة ليبيريا بالحج هذا العام عقب إعالن منظمة الصحة العالمية قبل شهر 
خلوها من فيروس إيبوال, فيما ال يزال المنع ساريا بالنسبة لدولتين أفريقيتين أخريين هما سيراليون 

 .وغينيا
أوضح وكيل الوزارة للصحة العامة ورئيس مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز بن و

سعيد, خالل تفقده أمس منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومستوصف مدينة الحجاج والصاالت 
راقب أوضاع الدول التي يتواجد فيها المراقبون الصحيون للتأكد من جاهزية العمل, أن وزارة الصحة ت

صحيا حفاظا على سالمة المواطنين وحجاج بيت هللا الحرام, منوها إلى أنهم حرصوا على الوقوف 
ميدانيا للتأكد من جاهزية الخدمات الصحية والخطة الوقائية المقدمة للحجاج القادمين عبر صاالت الحج 

 .بالمطار وذلك قبل مغادرتهم إلى المشاعر المقدسة
حاالت كورونا في الرياض مرتبطة بمستشفى الحرس وهناك محاولة لرصد الحاالت, فيما  ولفت إلى أن

 .مخالطا وكل الحاالت الموجودة في المستشفيات 402رصدت صحة الرياض 
من جانبه, أكد مدير مراكز المراقبة الصحية بالمطار عبدالغني بن محمد المالكي, أنه تم تشكيل فرق 

على مدار الساعة في المطار, مخصصة للتعامل مع حاالت االشتباه بأي  استجابة سريعة مدربة تعمل
مرض معد بصورة علمية ومنظمة تضمن سالمة العاملين بالمطار وسهولة نقل الحالة للمستشفى عبر 
مسار آمن, والتنسيق مع جميع القطاعات لحصر المخالطين وعزل أغراض وعفش الحالة المشتبهة 

 .جات المريضوتعقيم وتطهير مناطق مخر
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 تقليص مدة إجراءات القادمين

 يتأهب بمطاري جدة والمدينة الستقبال الحجاج« الطيران المدني»
 

 

 جدة – العمري عبدالعزيز

 
وجه رئيس الهيئة العامة 
للطيران المدني سليمان 
الحمدان العاملين في مطاري 
الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 
واألمير محمد بن عبدالعزيز 
الدولي بالمدينة المنورة بالعمل 
على تسخير كافة اإلمكانات 
في سبيل توفير سبل الراحة 
والطمأنينة لضيوف الرحمن 
 وزوار المسجد النبوي الشريف
بما يكفل أداء الشعائر بيسر 

 .وسهولة من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم

من جانبه انهى مطار الملك عبدالعزيز الدولي كافة االستعدادات الستقبال الحجاج هذا العام من 
خالل العمل على تطبيق الخطة التي اعتمدها رئيس الهيئة إلدارة المطار بمشاركة الجهات 

ة وساهم توفر اإلمكانات والتقنيات الحديث .الحكومية واألهلية ذات العالقة بخدمات ضيوف الرحمن
والمساحات الالزمة لمرافق مجمع صاالت الحج والعمرة في تقليص مدة إجراءات المسافرين 

دقيقة  32ساعات كما كان في الماضي إلى  4القادمين عبر مجمع صاالت الحج والعمرة من 
كمعدل إلنهاء إجراء قدوم الحجاج المعتمرين, حيث تضمن هذه اإلجراءات معايير قياسية مقننة بدًءا 

ل الرحلة الى المطار ودخول الحجاج والمعتمرين إلى صاالت القدوم حيث يتم استقبالهم من بوصو
قبل منسوبي وزارة الصحة ويتلقون التعليمات والخدمات الصحية الالزمة ثم يتجه المعتمر إلى 
منطقة الجوازات إلنهاء إجراءات الوصول بعد ذلك يتوجه إلى منطقة السيور وخدمات األمتعة 

م أمتعتهم مروراً بمنطقة الجمارك ليتم استقبالهم بعدها من قبل هيئة الحصر والتوزيع الستال
والحاسب اآللي التابعة لوزارة الحج ومن ثم استقبال الحجاج من قبل مكتب الوكالء الموحد, إضافًة 

ثات إلى إجراءات إضافية خاصة بصاالت الحج تبدأ بتوجيه الحجاج إلى منطقة البالزا ) إجراءات بع
الحج ( وتوجيه الحجاج إلى منطقة الحافالت ) إجراءات النقابة العامة للسيارات ( ومن ثم مغادرة 

من جانبه استقبل مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي  .المجمع والتوجه الى مكة المكرمة
ر وتم إنهاء بالمدينة المنورة عددا من رحالت الحج وسط استعداد كافة األجهزة العاملة في المطا

 1341اجراءاتهم في وقت قياسي. حيث يتوقع ان يستقبل المطار خالل موسم الحج هذا العام 
ويضم مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة والذي  .شركة طيران 44رحلة على 

متر  10000( صاالت حج خارجية, تبلغ مساحتها اإلجمالية قرابة 1يعد احدث مطارات المملكة )
مربع مزودة بجميع المرافق الضرورية ووسائل الراحة, باإلضافة الى قربها من مبنى صالة ركاب 

 .الحج والعمرة وذلك لتسهيل وسرعة إنهاء اجراءات وصولهم ومغادرتهم
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 : يسرنا تلقي مالحظاتكم على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ,,,التحية مع وافر

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 

عضو مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين 

 والمشرف على إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكومية

 الدليل السيد: كمال أحمد خليفة

  اإلعالمية:إعداد اللجنة 

 " عبدالعزيز الصاعدي –مجاهد نور  –عبدهللا السناني  –عمر نور  –تركي الياس " 
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