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 م واس 5194سبتمبر  52هـ الموافق  9141ذو القعدة  91 المدينة المنورة

المرحلة التطويرية األولى لمشروع تطوير مكاتب , أنهت المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة 

المغرب  -بالد الشام  -السودان  -مصر " الخدمة الميدانية التابع لها, والمتمثل في إنشاء مجمع مكاتب 

هـ بمشيئة 9142فيما سُتّنجز المرحلة الثانية باقي المكاتب قبل موسم حج العام القادم , "نيجيريا  -العربي 

  .اهلل تعالى

وأفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف أحمد حوالة أن المشروع الذي أفتتحه صاحب السمو 

الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة 

, في هذا الشأنضمن جولة سموه التفقدية على مرافق خدمة الحجاج أمس يأتي استجابة لتوجيهات سموه 

فضال عن تطوير آليات , مشيرًا إلى أن المرحلة األولى من المشروع جهزت بأثاث وأجهزة تقنية حديثة

  .العمل بتسخير جميع أنظمة التقنيات بشكل كامل إلنهاء جميع إجراءات الحجاج الكرام

ة لراحة ضيوف الرحمن وأكد حوالة أن المؤسسة األهلية لإلدالء تعمل بكامل طاقاتها البشرية والتقني

 .وتوفير أفضل الخدمات لهم
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  م واس 5194سبتمبر  52هـ الموافق  9141ذو القعدة  91مكة المكرمة 

انطلقت اليوم فعاليات أعمال اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال الحج بإمارة منطقة مكة المكرمة بحضور وكيل إمارة منطقة 

مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية ألعمال الحج الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الخضيري وأعضاء اللجنة ورؤساء 

  . لضيوف الرحمن وذلك بمقر اللجنة بدقم الوبر في مكة المكرمةالقطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات 

ونقل وكيل اإلمارة رئيس اللجنة تحيات صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 

جيهاته ببذل الجهود الحج المركزية للجميع وتمنياته لهم بالتوفيق في مهمتهم النبيلة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام وتو

  . وأفضل الخدمات للحجاج ومساعدتهم تحقيقا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة

وتناول الدكتور الخضيري أهدف لجنة متابعة أعمال الحج باإلمارة ومنهج التنسيق الذي تتبعه مع القطاعات الخدمية بما 

حد , موضحا أن اللجنة تتجاوز في عملها الروتين اإلداري يحقق المشاركة الجادة في الخدمة والعمل بروح الفريق الوا

والمخاطبات والمكاتبات وتعمل بالتعاون مع الجهات ذات العالقة على معالجة المالحظات بصفة فورية نظرا لظروف 

  . موسم الحج التي ال تحتمل التأجيل

وتعتمد مبدأ التخصص في المتابعة حيث  95/  41وتستمر إلى  99/  92وأشار إلى أن اللجنة تبدأ أعمالها سنويا في 

شكلت عدة مجموعات تتولى كل مجموعة متابعة خدمات قطاع معين, الفتا النظر إلى أن هناك مجموعة للحج واإلسكان 

ومجموعة للبلديات والمياه ومجموعة للصحة والهالل األحمر ومجموعة لألوقاف والتجارة ومجموعة للمطار والميناء 

لمتابعة أعمال المسالخ والمجازر , ويشارك في كل مجموعة باإلضافة لموظفي اإلمارة ممثلين عن وكذلك مجموعة 

القطاع المعني لمتابعة تلك الخدمات والمرافق , مبينا أن اللجنة تعد في نهاية كل جولة إشعارات بالمالحظات التي وقفت 

افة للجنة مكافحة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية عليها وإبالغها للجهات لتتولى معالجتها وتالفي تكرارها باإلض

ولجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة العاملتين على مدار الساعة برئاسة وإشراف اإلمارة ومشاركة الجهات المعنية 

. األخرى
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آالف  3جولة ميدانية رصد خاللها  1341 وكشف الدكتور الخضيري عن قيام اللجنة خالل موسمي الحج الماضيين بـ

إشعار  9111مالحظة فيما وصل عدد اإلشعارات المرسلة للجهات المعنية  911آالف و 4مالحظة عولج منها في حينها 

آالف تصريح إسكان للمباني المعدة إلسكان الحجاج  6, موضحا بأن لجنة إسكان الحجاج أصدرت حتى اآلن أكثر من 

ألف حاج باإلضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة المصرحة إلسكان أكثر من  611ثر من مليون وتستوعب جميعها أك

 .ألف حاج 621

وأفاد الدكتور الخضيري أنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 

فراد وآليات لمتابعة حسن أداء الخدمات في العاصمة المقدسة , الحج المركزية فقد جهيزت اللجان بجميع احتياجاتها من أ

موظف من اإلمارة في أعمال اللجان باإلضافة لمشاركة من الجهات الخدمية  921مبينا أنه سيشارك هذا العام أكثر من 

ة المياه الوطنية األخرى كوزارة الحج ووزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة والشرطة والمرور والدفاع المدني وشرك

  .والشركة السعودية للكهرباء والشؤون الصحية وإدارة المجاهدين والشؤون االجتماعية والجوازات

هـ في حال انعقاد دائم وستعقد 9141وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية ألعمال الحج ستكون خالل موسم حج هذا العام 

الحج بدقم الوبر وبمشاركة مسؤولي القطاعات الخدمية والمعنية بأمور  اجتماعاتها في المقر الموسمي للجنة متابعة أعمال

الحجاج الستعراض ومناقشة العوائق والمشكالت التي تواجه الحجاج بدًء من قدومهم وحتى مغادرتهم وستقوم بالتنسيق 

أعمال الحج على مستوى لتذليلها ومعالجتها كما ستقوم باالطالع على التقارير والمالحظات التي ترصدها لجان متابعة 

أداء الخدمات المقدمة للحجاج ووضع الحلول الفورية والعملية الالزمة لمعالجة أي قصور أو مالحظات وتنسيق جهود 

ومهام الجهات المتعددة التي تشارك في تقديم الخدمات وتترجم في واقع ملموس معنى التكامل في الخدمة والعمل بروح 

 .الفريق الواحد

إلمارة العاملين في خدمات الحجاج بذل أقصى الجهود وتسخير جميع اإلمكانات لتقديم أعلى مستوى من وحث وكيل ا

الخدمات لضيوف الرحمن انطالقا من توجيهات قيادة هذا الوطن الكريم القاضية ببذل الغالي والنفيس لراحة حجاج بيت 

 .اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه المصطفى عليه الصالة والسالم

دار حوار ونقاش مع جميع مسؤولي الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات للحجاج بمكة المكرمة طرحت  ثم

خالله العديد من المالحظات والمقترحات والمرئيات لتطوير مستوى الخدمة واألداء ولتعزيز مفهوم التنسيق والتعاون 

لجنة متابعة أعمال الحج باإلمارة في تحقيق هذا المفهوم  والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج ودور

 وترجمته بواقع ملموس
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 افتتاح الفعاليات الموسمية لرئاسة الحرمين االثنين

 (مكة المكرمة)خالد سليم الحميدي  

الفعاليات الموسمية  يفتتح صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة االثنين المقبل,

هـ, وذلك في فندق أبراج 9141للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 

وأعلن مدير العالقات العامة واإلعالم بالمسجد الحرام أحمد بن محمد . الساعة بجوار الحرم المكي

وفعاليات « الحرام في االرتقاء بالخدماتدور قاصدي المسجد »المنصوري أن إطالق الورشة بعنوان 

 .الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام تم تأجيله إلى االثنين المقبل

, وتهدف لتسليط الضوء على «خدمة الحاج وسام فخر لنا»ويطلق سموه حملة الرئاسة لهذا العام بعنوان 

 .الرئاسةمنظومة الخدمات التي تقدمها 

وتهدف الورشة لرفع مستوى الوعي لدى رواد المسجد الحرام بالمحافظة على الخدمات التي تقدمها الدولة 

فيه, ويشارك في الورشة مندوبون عن بعض الدوائر الحكومية في العاصمة المقدسة ومشاركون من األهالي 

 .ورواد الحرم على اختالف جنسياتهم

تجاوبا مع الحملة التي ترعاها « الحج عبادة وسلوك حضاري»ضرات بعنوان وتشمل الفعاليات لقاءات ومحا

اإلمارة ويتبناها سمو أمير المنطقة شخصيا, تأكيدا على أهمية التقيد وااللتزام باألنظمة المرعية واآلداب 

 .الشرعية في هذه العبادة العظيمة
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 التلف خالل الحجأمتار لحمايتها من  3رفع كسوة الكعبة المشرفة 

 

 مكة المكرمة -محمد رابع سليمان 

 62/90/6903الخميس 

 

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثالثة أمتار 

تقريًبا، لحمايته من التلف فى أوقات تقريًبا، وتتم تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني األبيض بعرض مترين 

 .الزحام خالل موسم الحج جرًيا على العادة السنوية

وأوضح مدير عام مصنع كسوة الكعبة الدكتورمحمد بن عبداهلل باجودة أنه جرًيا على العادة السنوية وحسب الخطة 

 .المعتمدة لموسم الحج لهذا العام، يتم رفع الجزء السفلي من الكسوة

هذا اإلجراء من باب االحتراز، حيث يشهد المطاف أعداًدا كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة،  وبين أن

فتتعرض الكسوة جراء ذلك لبعض الضرر، وألجل ذلك تم رفعها إلى مسافة ثالثة أمتار، ووضع قطع من القماش البيضاء 

  .متًرا 74بمحيط 

امة ممثلة في المصنع، وبمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور إن الرئاسة الع: وأضاف الدكتورمحمد باجودة

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تولي كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماًما بالغين على مدار العام وذلك انطالًقا من 

  .اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين ومرافقهما عامة والكعبة خاصة

ضح أن الهدف من هذا اإلجراء المعمول به سنوًيا خالل المواسم التي يبلغ الطواف فيها ذروته، المحافظة على الكسوة وأو

 .من التمزيق بسبب تعلق الطائفين بها، وسوف يعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم
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 حافلة 0999إرشاد الحافالت بالمدينة يستقبل ويرشد أكثر من 

 

 المدينة المنورة -أحمد السالم 

 62/90/6902الخميس 

 

 046999ما يمثل تقريًبا  حافلة بمحطتي الشميسي والجموم 799استقبل مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج بمكة المكرمة ما يقارب 

 497حاج من مختلف الجنسيات كما استقبل إرشاد الحافالت بالمدينة بمحطة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة عدد 

بل حافلة تم نقلهم من المطار إلي مقر سكنهم كما استق 2272رحالت تم وصولها منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى منتصف الشهر بواقع 

حافلة قادمة من مكة تم خدمتهم من  724حافلة قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي كما استقبلت المحطة  0249محطة الهجرة 

خالل المرشدين من لحظة وصول الحجاج وحتى إنهاء إجراءاتهم ووصولهم إلى األماكن المخصصة إلقامتهم كما تم حصر وإحصاء 

حافلة تم إحصاؤها بواسطة موظفي اإلحصاء الموجودين بكيلو  0014والمتجهة إلى محطة الجموم بعدد  0عدد الحافالت المغادرة بكيلو 

  بالمدينة 0

وقال مدير العالقات العامة فيصل حلبي هناك جهود يبرزها مكتب إرشاد الحافالت الناقلة بمكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وذلك 

حافلة  799إن مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج بمكة المكرمة استقبل ما يقارب : ، وقالبإرشاد الحجاج من وإلى مقر سكنهم

حاج من مختلف الجنسيات كما تم استقبال مكتب إرشاد الحافالت بمحطة مطار  046999بمحطتي الشميسي والجموم ما يمثل تقريًبا 

حافلة تم  2272وصولها منذ بداية ذي القعدة حتى منتصف الشهر بواقع  رحالت تم 497األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة عدد 

حافلة  724حافلة كما تم إرشاد  0249نقلهم من المطار إلي مقر سكنهم كما استقبل محطة الهجرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة عدد 

خدمتهم من خالل المرشدين من لحظة وصول  قدمت من مكة منذ بداية الشهر وحتى منتصف الشهر وتم وصولها لمحطة الهجرة وتم

حافلة بواسطة موظفي  0014الحجاج وحتى إنهاء إجراءاتهم ووصولهم إلى األماكن المخصصة إلقامتهم كما تم حصر وإحصاء عدد 

 .بالمدينة 0اإلحصاء الموجودين بكيلو 
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 "األدالء تطوير" مشروع يطلق المنورة المدينة أمير
 

 

 (الوطن) المشروع تدشينه لدى سلمان بن فيصل

 

  PM 10:06 25-09-2013     علي العمري: المدينة المنورة

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المرحلة األولى من 
إذ اشتملت هذه  مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية التابع للمؤسسة األهلية لألدالء،

المرحلة على إنشاء مجمع مكاتب الدول العربية ومكتب نيجيريا، وذلك في إطار جولته التي 
قام بها على مرافق خدمة الحجاج بالمدينة المنورة، يرافقه خاللها وزير الحج الدكتور بندر 

 .حجار، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة بخدمات الحج
بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، أن هذا و

المشروع يأتي استجابة لتوجيهات أمير المنطقة ووزير الحج، إذ شرعت المؤسسة في وضع 
خطة على مرحلتين لتطوير جميع مكاتب الخدمة الميدانية، وتم االنتهاء من المرحلة التطويرية 

ثل في إنشاء مجمع مكاتب مصر والسودان وبالد الشام والمغرب العربي األولى والمتم
 .ونيجيريا

وأفاد أنه سيتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لباقي المكاتب قبل موسم حج العام القادم 
، فيما جهز المجمع الحالي بأثاث وأجهزة تقنية حديثة، فضال عن تطوير آليات العمل، إذ 5341

 .ية بشكل كامل إلنهاء جميع إجراءات الحجاجسخرت التقن
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 أمير المدينة يفتتح المرحلة األولى من مشروع تطوير مكاتب األدالء الميدانية

  
 األمير فيصل بن سلمان مدشنًا مشروع التطوير

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

افتتح صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المرحلة األولى من     
 .مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية التابع للمؤسسة األهلية لألدالء

وقد اشتملت المرحلة األولى على إنشاء مجمع مكاتب الدول العربية ومكتب نيجيريا جاء ذلك خالل الجولة التي قام بها 
 .سموه على مرافق خدمة الحجاج ورافقه خاللها وزير الحج الدكتور بندر حجار

أن هذا المشروع يأتي استجابة  من جهته قال الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء
لتوجيهات سمو أمير المنطقة ووزير الحج حيث شرعت المؤسسة بوضع خطة على مرحلتين لتطوير جميع مكاتب الخدمة 

بالد  –السودان  –مصر )الميدانية وتم بفضل اهلل االنتهاء من المرحلة التطويرية األولى والمتمثل في إنشاء مجمع مكاتب 
فيما سيتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لباقي المكاتب إن شاء اهلل قبل موسم حج ( نيجيريا –العربي المغرب  –الشام 

 .ه4141العام القادم 

وأضاف حوالة أن المجمع جهز بأثاث وأجهزة تقنية حديثة فضال عن تطوير آليات العمل حيث سخرت التقنية بشكل كامل 
ًا أن المؤسسة تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت إلنهاء جميع إجراءات الحجاج، مضيف

اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم تطلعًا ألداء األمانة التي شرفها بها اهلل تعالى وتحقيقًا لتطلعات 
 .القيادة الرشيدة
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 ج الميدانيةافتتاح المرحلة األولى من مكاتب الحجا: المدينة

 
افتتح أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في المدينة المنورة األمير فيصل بن سلمان, أمس 

. األول المرحلة األولى من مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية التابع للمؤسسة األهلية لألدالء
وتجول األمير فيصل . واشتملت المرحلة األولى على إنشاء مجمع مكاتب الدول العربية ومكتب نيجيريا

بن سلمان يرافقه وزير الحج الدكتور بندر حجار وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس خالد طاهر 
لمشاعر المقدسة ووكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم قاضي ووكيل وزارة الحج للنقل والمشاريع وا

الدكتور سهل الصبان ومدير شرطة المنطقة اللواء سعود األحمد, ومديرو القطاعات ذات العالقة بخدمة 
وأوضح . ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف على مرافق خدمة الحجاج في المدينة المنورة

المشروع يأتي استجابة لتوجيهات  رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة, أن
أمير المنطقة ووزير الحج, حيث شرعت المؤسسة في وضع خطة على مرحلتين لتطوير جميع مكاتب 
الخدمة الميدانية, مضيفًا أنه تم االنتهاء من المرحلة التطويرية األولى والمتمثلة في إنشاء مجمع مكاتب 

, فيما سيتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية «يجيريامصر, السودان, بالد الشام, المغرب العربي, ن»
 .هـ9142لباقي المكاتب قبل موسم حج العام المقبل

وذكر أن المجمع جهز بأثاث وأجهزة تقنية حديثة, فضاًل عن تطوير آليات العمل, حيث تم تسخير التقنية 
 .بشكل كامل إلنهاء جميع إجراءات الحجاج الكرام
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 سمو أمير منطقة المدينة يفتتح المرحلة األولى من مشروع تطوير مكاتب االدالء الميدانية
 

 
 

افتتح صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المرحلة األولى من 
الء وقد اشتملت المرحلة األولى على إنشاء مجمع مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية التابع للمؤسسة األهلية لألد

مكاتب الدول العربية ومكتب نيجيريا جاء ذلك خالل الجولة التي قام بها سموه على مرافق خدمة الحجاج بالمدينة 
المنورة ورافقه خاللها معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس خالد 

قادر طاهر ووكيل وزارة الحج لشئون الحج حاتم قاضي ووكيل وزارة الحج للنقل والمشاريع والمشاعر المقدسة عبدال
الدكتور سهل الصبان ومدير شرطة المنطقة اللواء سعود األحمدي ومدير عام مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

مدينة المنورة سامي عيساوي ومدير عام فرع وزارة الحج وسكرتير لجنة الحج بال, المهندس عبد الفتاح بن محمد عطا
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف , في منطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي

 .ومدراء القطاعات ذات العالقة بخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف, , بن احمد حوالة
من جهته قال الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء أن هذا المشروع يأتي استجابة 

لتوجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الحج حيث شرعت المؤسسة بوضع خطة على مرحلتين لتطوير جميع 
 –مصر ) التطويرية األولى والمتمثل في إنشاء مجمع مكاتب  مكاتب الخدمة الميدانية وتم بفضل اهلل االنتهاء من المرحلة

فيما سيتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لباقي المكاتب إن شاء ( نيجيريا  –المغرب العربي  –بالد الشام  –السودان 
فضال عن تطوير  هـ وأضاف حوالة أن المجمع جهز بأثاث وأجهزة تقنية حديثة9142اهلل قبل موسم حج العام القادم 

آليات العمل حيث سخرت التقنية بشكل كامل إلنهاء جميع إجراءات الحجاج الكرام مضيفًا أن المؤسسة األهلية لألدالء 
تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة 

التي شرفها بها اهلل تعالي وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للحاج والسالم تطلعًا ألداء األمانة 
 الكريم
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 سمو أمير منطقة المدينة يفتتح المرحلة األولى من مشروع تطوير مكاتب االدالء الميدانية
 

 
 

االدالء -ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

 
افتتح صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المرحلة األولى من مشروع 

تطوير مكاتب الخدمة الميدانية التابع للمؤسسة األهلية لألدالء وقد اشتملت المرحلة األولى على إنشاء مجمع مكاتب الدول 

الجولة التي قام بها سموه على مرافق خدمة الحجاج بالمدينة المنورة ورافقه خاللها  العربية ومكتب نيجيريا جاء ذلك خالل

ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس خالد عبدالقادر طاهر ووكيل وزارة  معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار 

المقدسة الدكتور سهل الصبان ومدير شرطة الحج لشئون الحج حاتم قاضي ووكيل وزارة الحج للنقل والمشاريع والمشاعر 

، المنطقة اللواء سعود األحمدي ومدير عام مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المهندس عبد الفتاح بن محمد عطا

وسكرتير لجنة الحج بالمدينة المنورة سامي عيساوي ومدير عام فرع وزارة الحج في منطقة المدينة المنورة محمد 

ومدراء ، ، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن احمد حوالة ،البيجاوي

 .القطاعات ذات العالقة بخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف

يأتي استجابة من جهته قال الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء أن هذا المشروع 

لتوجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الحج حيث شرعت المؤسسة بوضع خطة على مرحلتين لتطوير جميع مكاتب 

 –مصر ) مكاتب  الخدمة الميدانية وتم بفضل اهلل االنتهاء من المرحلة التطويرية األولى والمتمثل في إنشاء مجمع 

فيما سيتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لباقي المكاتب إن شاء اهلل ( نيجيريا  –المغرب العربي  –بالد الشام  –السودان 

هـ وأضاف حوالة أن المجمع جهز بأثاث وأجهزة تقنية حديثة فضال عن تطوير آليات 0724قبل موسم حج العام القادم 

أن المؤسسة األهلية لألدالء تعمل بكل  العمل حيث سخرت التقنية بشكل كامل إلنهاء جميع إجراءات الحجاج الكرام مضيفًا

طاقاتها البشرية والتقنية لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم تطلعًا 

 ألداء األمانة التي شرفها بها اهلل تعالي وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للحاج الكريم
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