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 نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

 

 

 سم وا2116أؼسطس  8هـ الموافق  1431ذو القعدة  5جدة 

رأس نائب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌؾ بن عبدالعزٌز آل 

 سعود ـ حفظه هللا ـ الجلسة، التً عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الٌوم االثنٌن، فً قصر السالم

وفً مستهل الجلسة ، أطلع نائب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن المجلس على نتائج استقبال خادم  . بجدة

لجاللة الملك عبدهللا الثانً بن  -حفظه هللا  -الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

ثانً أمٌر دولة الحسٌن ملك المملكة األردنٌة الهاشمٌة ، وصاحب السمو الشٌخ تمٌم بن حمد آل 

قطر ، وما جرى خالل االستقبالٌن من استعراض للعالقات الثنائٌة بٌن المملكة والبلدٌن الشقٌقٌن 

 .وبحث لمستجدات األوضاع فً المنطقة وتطورات األحداث اإلقلٌمٌة والدولٌة

وأوضح معالً وزٌر الثقافة واإلعالم الدكتور عادل بن زٌد الطرٌفً ، فً بٌانه لوكالة األنباء 

السعودٌة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارٌر عن مجرٌات 

الً األحداث وتطوراتها فً المنطقة والعالم، مجدداً ترحٌب المملكة العربٌة السعودٌة بقرار مع

األمٌن العام لألمم المتحدة بان كً مون رفع اسم " التحالؾ من أجل استعادة الشرعٌة فً الٌمن" 

ونوه المجلس بالجهود التً بذلها الفرٌق .من قائمة الجهات المسإولة عن العنؾ ضد المدنٌٌن

دعاءات المشترك المستقل لتقٌٌم الحوادث فً الٌمن وبالنتائج التً توصل لها فً رده على اال

بارتكاب قوات التحالؾ انتهاكات فً عملٌتً عاصفة الحزم وإعادة األمل الهادفة إلعادة الشرعٌة 

إلى الٌمن، والذي مارس عمله باستقاللٌة وحٌادٌة كاملة، مستنداً فً عمله لتقٌٌم الحوادث على التؤكد 

    .من الجوانب القانونٌة لعملٌات االستهداؾ المتوافقة مع القانون الدولً
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وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولً تقدٌم الحماٌة وتسهٌل دخول المساعدات 

ح التً ترتكبها قوات النظام، ووقؾ اإلنسانٌة ألبناء الشعب السوري الذٌن ٌواجهون الحصار والمذاب

ما ٌتعرضون له من حصار شدٌد ومجازر وؼارات جوٌة مثل ما تشهده حلب وسائر المدن 

السورٌة من عملٌات حربٌة تستهدؾ المدنٌٌن العزل ما تسبب فً قتل وجرح أعداد كبٌرة من 

األحٌاء السكنٌة فً  السكان بمن فٌهم النساء واألطفال، مإكداً أن مواصلة النظام السوري قصؾ

 .حلب وقتل المدنٌٌن األبرٌاء ٌعد من جرائم الحرب ضد اإلنسانٌة التً ٌعاقب علٌها القانون الدولً

وأفاد معالً الدكتور عادل بن زٌد الطرٌفً أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة 

دراستها ، وقد انتهى على جدول أعمال جلسته، ومن بٌنها موضوعات اشترك مجلس الشورى فً 

  :المجلس إلى ما ٌلً

  :أوالً 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامً للهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً للعام 

  (.هـ1436/  1435المالً ) 

  :ثانٌاً 

م وافق مجلس الوزراء على تعدٌل نظام الصندوق السعودي للتنمٌة الصادر بالمرسوم الملكً رقم ) 

هـ ، لٌكون ارتباط الصندوق بمجلس الشإون االقتصادٌة والتنمٌة 1334/  8/  14( وتارٌخ  48/ 

ٌّن رئٌس مجلس اإلدارة ونائب الرئٌس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بؤمر من رئٌس  ، وأن ٌع

 .مجلس الوزراء ، وأن تكون مدة عضوٌتهم ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرَة واحدة

 :ثالثا

االطالع على ما رفعته وزارتا المالٌة واالقتصاد والتخطٌط ، بشؤن مبادرات اإلٌرادات ؼٌر  بعد

النفطٌة ، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من اإلجراءات تتعلق بتعدٌل بعض الرسوم 

  :الواردة فً عدد من األنظمة فٌما ٌلً نصها

( ألفً لاير ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم 2111رة واحدة )أوالً : ٌكون رسم تؤشٌرة الدخول لم

 .عن القادم ألول مرة ألداء الحج أو العمرة

  :ثانٌاً : ٌكون رسم تؤشٌرة الدخول المتعدد ومددها على النحو اآلتً

 .ثالثة آالؾ لاير للتؤشٌرة التً مدتها ستة أشهر 1-  (3000)

 .التً مدتها سنةخمسة آالؾ لاير للتؤشٌرة  2-  (5000)

 .ثمانٌة آالؾ لاير للتؤشٌرة التً مدتها سنتان 3-  (8000)

ثالثاً : ال ٌخل ما ورد فً البندٌن أوالً وثانٌاً بما تضمنته االتفاقٌات الثنائٌة المبرمة بٌن المملكة 

 ىوالدول األخر

 .( ثالثمائة لاير311رابعاً : ٌكون رسم تؤشٌرة المرور )

( خمسٌن رٌاالً على كل فرد ٌؽادر المملكة عبر موانئها 51ٌرة المؽادرة )خامسا: ٌكون رسم تؤش

 .البحرٌة

 :سادساً : ٌكون رسم تؤشٌرة الخروج والعودة على النحو اآلتً

( مائة لاير عن كل شهر 111مائتا لاير لسفرة واحدة لمدة شهرٌن كحد أقصى ، و) 1-  (200)

  .إضافً ، وذلك فً حدود مدة سرٌان اإلقامة
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( مائتا لاير عن كل شهر 211خمسمائة لاير لعدة سفرات لمدة ثالثة أشهر ، و ) 2-  (500)

 .إضافً وذلك فً حدود مدة سرٌان اإلقامة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكً بذلك ، صٌؽته مرافقة لهذا القرار نص على أن ٌكون تطبٌق ما ورد 

  .هـ1438/  1/  1فً هذا القرار اعتباراً من 

 :مجلس الوزراءكما قرر 

(  55تعدٌل المادة )الخامسة( من نظام تعرٌفة الطٌران المدنً الصادر بالمرسوم الملكً رقم ) م / 

هـ ، لتكون بالنص اآلتً : لمجلس اإلدارة تحدٌد ما ٌتم استحصاله من 1426/  11/  21وتارٌخ 

 .ت التً ٌقدرهاكل فرد ٌؽادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرٌر عدم استحصاله فً الحاال

 .وقد أعد مشروع مرسوم ملكً بذلك ، صٌؽته مرافقة لهذا القرار
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 85كما قرر المجلس إجراء التعدٌالت اآلتٌة على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكً رقم ) م / 

  :هـ1428/  11/  26( وتارٌخ 

  :إلى المادة ) الثامنة والستٌن( وذلك على النحو اآلتً إضافة ) ثالث( فقرات جدٌدة 1- 

ؼرامة مالٌة ال تقل عن )ألؾ( لاير وال تزٌد على )ألفً( لاير ، وفقاً لجدول المخالفات رقم  5 "- 

 .( الملحق بهذا النظام5)

ؼرامة مالٌة ال تقل عن ) ثالثة آالؾ( لاير وال تزٌد على ) ستة آالؾ( لاير ، مع حجز  6- 

 .( الملحق بهذا النظام6مركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم )ال

ؼرامة مالٌة ال تقل عن )خمسة آالؾ( لاير وال تزٌد على عشرة آالؾ لاير مع حجز المركبة  7- 

  ".( الملحق بهذا النظام1حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم )

 :ثالثة والستٌن( من النظام لتصبح بالنص اآلتًتعدٌل المادة )ال 2- 

مع مراعاة ما ورد فً المادتٌن )الحادٌة والستٌن( و )الثانٌة والستٌن( من هذا النظام ، على كل  "

سائق ٌكون طرفاً فً حادث مروري أن ٌوقؾ المركبة فً مكان الحادث ، وٌبادر بإبالغ اإلدارة 

لمصابً الحادث ، فإن لم ٌقم بذلك ٌعاقب بؽرامة مالٌة ال  المختصة ، وأن ٌقدم المساعدة الممكنة

  ".تزٌد على )عشرة آالؾ( لاير ، أو بالسجن مدة ال تزٌد على ) ثالثة( أشهر ، أو بهما معاً 

 :تعدٌل عجز المادة )الرابعة والستٌن( من النظام لٌصبح بالنص اآلتً 3- 

)عشرة آالؾ( لاير وال تزٌد على )خمسٌن  وٌعاقب من ٌخالؾ ذلك بؽرامة مالٌة ال تقل عن .. "

ألؾ( لاير للمرة األولى ، وفً حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانٌة تضاعؾ الؽرامة المحكوم بها فً 

المرة األولى ، وفً حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعؾ الؽرامة المحكوم بها فً المرة 

   ".الثانٌة مع إؼالق الورشة بصفة نهائٌة
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 :تعدٌل المادة ) التاسعة والستٌن( من النظام لتصبح بالنص اآلتً 4- 

  :ٌعد التفحٌط مخالفة مرورٌة ، وٌعاقب مرتكبها بالعقوبات اآلتٌة "

فً المرة األولى حجز المركبة )خمسة عشر( ٌوماً ، وؼرامة مالٌة مقدارها )عشرون ألؾ( لاير  -أ 

 .، ومن ثم ٌحال إلى المحكمة المختصة للنظر فً تطبٌق عقوبة السجن فً حقه

فً المرة الثانٌة حجز المركبة لمدة شهر ، وؼرامة مالٌة مقدارها )أربعون ألؾ( لاير ، ومن  -ب 

 .لى المحكمة المختصة للنظر فً تطبٌق عقوبة السجن فً حقهثم ٌحال إ

فً المرة الثالثة حجز المركبة ، وؼرامة مالٌة مقدارها )ستون ألؾ( لاير ، ومن ثم ٌحال إلى  -ج 

المحكمة المختصة للنظر فً مصادرة المركبة أو تؽرٌمه بدفع قٌمة المثل للمركبة المستؤجرة أو 

 .المسروقة وسجنه

ن عقوبتً الحجز أو المصادرة الواردتٌن فً هذه المادة المركبات المستؤجرة والمركبات وتستثنى م

   ".المسروقة

 :تعدٌل المادة )السبعٌن( من النظام لتصبح بالنص اآلت5ً- 

مع مراعاة ما ورد فً المادتٌن ) الثانٌة عشرة ( و )السادسة واألربعٌن( من هذا النظام ، ٌعاقب  "

ٌر المركبة أو رخصة القٌادة لدى الؽٌر ، أو رهنها ، أو ارتهنها ، بؽرامة كل من حجز رخصة س

 ".مالٌة ال تقل عن )ألؾ( لاير وال تزٌد على )ألفً( لاير

 :تعدٌل المادة )الثانٌة والسبعٌن( من النظام لتصبح بالنص اآلتً 6- 

من هذا النظام بؽرامة  ٌعاقب كل من ٌخالؾ حكم الفقرة )أ( من المادة )الحادٌة والعشرٌن( -أ  "

 .مالٌة مقدارها )مائة ألؾ( لاير مع إؼالق المعرض المخالؾ إلى حٌن الحصول على ترخٌص

( من الفقرة )ب( من المادة 3( و )1ٌعاقب كل من ٌخالؾ حكم أي من الفقرتٌن الفرعٌتٌن ) -ب 

( لاير للمرة األولى ، )الحادٌة والعشرٌن( من هذا النظام ، بؽرامة مالٌة مقدارها )ألؾ وخمسمائة

وتضاعؾ الؽرامة فً حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانٌة ، وفً حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة 

ٌعاقب المخالؾ بؽرامة مالٌة مقدارها )ثمانٌة آالؾ( لاير مع إؼالق معرض بٌع المركبات لمدة 

ٌُلؽى ترخٌص   .المعرضشهر ، وفً حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة 

ة ( من الفقرة )ب( من الماد4( و )2ٌعاقب كل من ٌخالؾ حكم أي من الفقرتٌن الفرعٌتٌن ) -ج 

)الحادٌة والعشرٌن( من هذا النظام ، بؽرامة مالٌة ال تقل عن )عشرة آالؾ( لاير وال تزٌد على 

)خمسٌن ألؾ( لاير للمرة األولى ، وفً حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانٌة تضاعؾ الؽرامة 

المحكوم المحكوم بها فً المرة األولى ، وفً حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعؾ الؽرامة 

بها فً المرة الثانٌة مع إؼالق معرض بٌع المركبات لمدة شهر ، وفً حال ارتكاب المخالفة للمرة 

ٌُلؽى ترخٌص المعرض    ".الرابعة 

 :تعدٌل المادة )الثامنة والسبعٌن( من النظام لتصبح بالنص اآلتً 7- 

، إللؽاء تسجٌلها ، مع تسلٌم  ٌجب إبالغ اإلدارة المختصة عن بٌع المركبة أو تلفها خارج المملكة"

   ".رخصة السٌر واللوحات، وٌعاقب من ٌخالؾ ذلك بؽرامة مالٌة ال تزٌد على )عشرة آالؾ( لاير

( الملحقة بالنظام لتكون بالصٌػ 4( و )3( و )2( و )1إدخال تعدٌالت على الجداول رقم ) 8- 

 .المرافقة لهذا القرار

( بالصٌػ المرافقة لهذا 1( و )6( و )5ام تحمل األرقام )إضافة جداول جدٌدة ُتلحق بالنظ 9- 

 .القرار
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 .قد أعد مشروع مرسوم ملكً بذلك صٌؽته مرافقة لهذا القرارو

 سكما قرر المجل

  .أوالً : الموافقة على رسوم الخدمات البلدٌة بحسب الجدول المرافق

ٌُصدر وزٌر الشإون البلدٌة والقروٌة  جاوز تسعٌن ٌوماً من تارٌخ صدور خالل مدة ال تت -ثانٌاً : 

اللوائح والقرارات الالزمة لتنفٌذ ما ورد فً البند )أوالً ( من هذا القرار ، على أن  -هذا القرار 

تتضمن تحدٌد مقدار كل رسم بما ال ٌتجاوز الحد األقصى المقرر ، وٌضع برنامجاً زمنٌاً ٌراعً 

و عدم تطبٌق أي من رسوم الخدمات البلدٌة فً بعض فٌه التدرج فً التنفٌذ ، وله تؤجٌل أو إٌقاؾ أ

ٌُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تارٌخ نفاذ ما  الحاالت؛ وذلك بحسب ما ٌقدره فً هذا الشؤن ، و

 .ورد فً البند )أوالً( من هذا القرار

الً وقد أعد مشروع مرسوم ملكً بذلك ، صٌؽته مرافقة لهذا القرار وٌعمل بما ورد فً البندٌن أو

 .وثانٌاً من هذا القرار بعد مضً تسعٌن ٌوماً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
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  :رر المجلسكما ق

 أوالً : تعدٌل المادة )الثالثة( من قواعد تنظٌم لوحات الدعاٌة واإلعالن ، الصادرة بالمرسوم الملكً

  :هـ ؛ لتكون بالنص اآلت1412ً/  12/  28( وتارٌخ  35رقم )م / 

 :ُتستحصل رسوم لوحات الدعاٌة واإلعالن وفق الترتٌب اآلتً

( ، 1( لاير عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة فً الفقرات )611( إلى )211من ) 1- 

  .)األولى( من هذه القواعد ( من المادة11( ، و)3( ، و )8( ، و )5( ، و )4( ، و )3و)

( من 2( لاير عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة فً الفقرة )411( إلى )111من ) 2- 

 .المادة )األولى( من هذه القواعد

إذا كانت أي من اللوحات إلكترونٌة فٌكون تقدٌر المبالػ الخاصة بها وفق ما ٌعتمده رئٌس  3- 

 .قتراح الوزٌر المختص أو من فً حكمهمجلس الوزراء بناًء على ا

 .تحتسب الرسوم الواردة فً هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها 4- 

معاٌٌر تحدٌد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع  -أو من فً حكمه  -ٌضع الوزٌر المختص  5- 

 .اللوحات

من بداٌة الشهر التالً لنشره فً  ثانٌاً : ٌعمل بما ورد فً البند )أوالً ( من هذا القرار اعتباراً 

 .الجرٌدة الرسمٌة

  :رابعاً 

وافق مجلس الوزراء على تعٌٌنات ونقل بالمرتبتٌن الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظٌفة ) 

  :وزٌر مفوض ( ، وذلك على النحو التالً

بالمرتبة  ـ تعٌٌن طارق بن عبدالعزٌز بن عبدالرحمن العمران على وظٌفة ) مستشار إداري( 1

  .الخامسة عشرة بوزارة العدل

ـ تعٌٌن بندر بن حمد بن عبدهللا الهوٌدي على وظٌفة ) مستشار قضاٌا ( بالمرتبة الرابعة عشرة  2

  .بوزارة الداخلٌة

ـ نقل محمد بن حامد بن علً الحامد من وظٌفة ) مستشار قانونً ( بالمرتبة الرابعة عشرة إلى  3

 .رة القانونٌة ( بذات المرتبة بوزارة المالٌةوظٌفة ) مدٌر عام اإلدا

ـ تعٌٌن سالم بن صالح بن قاسم المطوع على وظٌفة ) مستشار قانونً ( بالمرتبة الرابعة عشرة  4

  .بوزارة المالٌة

  .ـ تعٌٌن عبدالعزٌز بن خالد بن سالمة الشمّري على وظٌفة ) وزٌر مفوض ( بوزارة الخارجٌة 5

ن ٌوسؾ بن محمد الفضل على وظٌفة ) مدٌر عام مركز الملك عبدالعزٌز ـ تعٌٌن عبدالؽنً ب 6

  .للخٌل العربٌة األصٌلة بدٌراب ( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البٌئة والمٌاه والزراعة

ـ تعٌٌن فٌصل بن عبدالعزٌز بن صالح البهٌجان على وظٌفة ) مدٌر عام مكتب الوزٌر ( بالمرتبة  7

  .ة الحج والعمرةالرابعة عشرة بوزار

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بٌنها 

( ألصحاب السمو والمعالً وزراء الداخلٌة بدول مجلس التعاون  11نتائج اللقاء التشاوري الـ ) 

تقنٌة عن عام مالً سابق ، لدول الخلٌج العربٌة ، والتقرٌر السنوي لهٌئة المدن الصناعٌة ومناطق ال

 هوقد أحاط المجلس علماً بما ورد فٌهما ، ووجه حٌالهما بما رآ

  //انتهى //
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 اعتماد آلٌة التقدٌم وقبول طلبات الراؼبٌن بالعمل الموسمً فً موسم الحج
 

 سم وا 2116أؼسطس  18ـ الموافق ه 1431ذو القعدة  15المدٌنة المنورة 

اعتمد مدٌر عام فرع وزارة الشإون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد بمنطقة المدٌنة المنورة المكلؾ 

الشٌخ محمد بن إسماعٌل أبوحمٌد آلٌة التقدٌم وقبول طلبات الراؼبٌن بالعمل الموسمً فً موسم 

عن طرٌق البرٌد اإللكترونً الذي خصص  الحج لهذا العام من الرجال والنساء إلٌكترونٌاً وذلك

   Haj.MED014@gmail.com.لتلك الطلبات

وأوضح الشٌخ أبوحمٌد أن هذه الخطوة تهدؾ إلى كؾ تكبد عناء الحضور لإلدارة والتٌسٌر 

وسهولة التقدٌم للراؼبٌن فً العمل الموسمً ومواكبة لعصر السرعة والتقنٌة فً إنجاز المتطلبات 

المكان والزمان الذي هو فٌه وبؤٌسر الطرق الممكنة ، مبًٌنا الشروط الواجب واالحتٌاجات من 

توفرها فً المتقدمٌن لقبولهم على العقود المإقتة لموسمً الحج والعمرة بؤن ال ٌقل عمره عن الـ 

عاماً وااللتزام بالزي الرسمً وأن ٌكون لدٌه حساب بنكً ومإهل دراسً ال ٌقل عن الثانوٌة  18

 .العامة

وأفاد بؤنه سٌتم التواصل مع المتقدمٌن من خالل األرقام المرفقة بطلباتهم فً حال قبول الطلب ثم 

عرض المتقدم على لجنة القبول للترشٌح النهائً وستكون األولوٌة لمن سبق له العمل الموسمً فً 

  .األعوام والمواسم الماضٌة
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 ر لخدماتهابوابة وزارة الحج والعمرة تستقبل أكثر من ملٌون زائ

 

استقبلت بوابة وزارة الحج والعمرة أكثر من ملٌون زائر لخدماتها من المواطنٌن والمقٌمٌن فً 

ساعة الماضٌة عبر المسار اإللكترونً لحاج  12هـ ، وسجلت خالل 1431موسم حج هذا العام 

ألؾ مواطن ومقٌم من الجنسٌن وسط توقعات ارتفاع العدد خالل األٌام القادمة  111ل قرابة الداخ

وحرصت الوزارة هذا العام على تطبٌق برامج ومنهجٌات تهدؾ لحماٌة حقوق  .بشكل مضطرد

الحجاج وتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص فً الحج بٌن الراؼبٌن فً أدائه من خالل اعتماد برامج خدمٌة 

حتٌاجات الحجاج بدأ من عزمهم أداء الحج إلى حٌن االنتهاء من نسكهم والعودة إلى دٌارهم تلبً ا

وأوضحت الوزارة أنه تم خالل هذا العام إدخال بوابة المسار اإللكترونً لحزمة من  .سالمٌن

ٌِّن المواطن والمقٌم من اختٌار م قدم الخدمات المتقدمة ، التً من شؤنها تجوٌد مستوى الخدمة وتمك

الخدمة والبرنامج والسعر األنسب له تفعٌالً للدور المسند لوزارة الحج والعمرة فً التؤكد من سالمة 

تطبٌق ما جاء فً المادة التاسعة من الالئحة التنفٌذٌة لنظام خدمة حجاج الداخل والتزام منشآت 

ساحات المسلمة الحج بؤسعار مناسبة للخدمات المقدمة والتؤكد من االستفادة القصوى من الم

كما اعتمدت الوزارة ادخال عدد من الخدمات  .للمرخص لهم بالمشاعر المقدسة إلسكان الحجاج

المساندة مثل خدمة سداد وخدمة ٌقٌن وتطبٌق سٌاسة إلؽاء الحجوزات فً المسار اعتمادا من هذا 

ابة وتطبٌق هذا العام العام بحٌث ٌتم تقدٌم طلب اإللؽاء واسترجاع المبالػ المدفوعة من خالل البو

من جهة أخرى أكدت وزارة الحج والعمرة أن  .شرائح للخدمة فً البرنامج العام 1منهجٌة العمل بـ 

هـ ، وذلك 1431تطبٌق اإلسوارة اإللٌكترونٌة على الحجاج سٌكون اعتبارا من موسم حج هذا العام 

التً تمكن من مساعدة الحجاج  بهدؾ سرعة التعرؾ على الحجاج وقراءة المعلومات الالزمة كافة

على ضوء بٌاناتهم فً اإلسوارة االلٌكترونٌة األمر الذي سٌسهم فً رفع كفاءة اإلداء فً قطاع 

الحج والعمرة واختصار زمن اإلجراءات وتطبٌق الشفافٌة المعلوماتٌة واتاحتها لمختلؾ الجهات 

مشروع اإلسوارة اإللكترونٌة ٌؤتً وأشارت الوزارة إلى أن  .العاملة فً منظومة الحج والعمرة

ضمن برنامج التحول الرقمً الذي أطلقه معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر 

بنتن ، من خالل الزام مكاتب شإون الحج فً مختلؾ دول العالم التً ٌفد منها الحجاج بتوفٌر 

شتمل اإلسوارة االلكترونٌة على الرقم بٌانات الحجٌج قبٌل وصولهم لمنافذ الدخول فً المملكة لت

الحدودي ، ورقم التؤشٌرة، ورقم جواز السفر، وكافة البٌانات التً ٌمكن استخدامها الستدعاء كافة 

بٌانات الحاج الموجودة فً قواعد بٌانات الوزارة ، والتً تشمل صورة الحاج والبٌانات األساسٌة 

السكن بمكة المكرمة ، والمدٌنة المنورة ، والمشاعر  له، وبٌانات المناط به خدمته وكذلك بٌانات

  .المقدسة وهواتؾ كافة المعنٌٌن بخدمة الحاج

الجدٌر بالذكر أن هذه المبادرة االلكترونٌة ستمكن منظومة الحج والعمرة فً المملكة من استدعاء 

شاشات الذكٌة من كافة المعلومات و البٌانات الموجودة عن الحجٌج بواسطة جمٌع أنواع الهواتؾ ال

خالل تطبٌق متاح لجمٌع العاملٌن فً مجال خدمات ضٌوؾ الرحمن من منسوبً وزارة الحج 

والعمرة وكذلك منسوبً القطاعات األخرى األمنٌة والخدمٌة مما ٌسهم فً تطوٌر الخدمات المقدمة 

لٌة لحج هذا لضٌوؾ الرحمن، وتطبٌق برامج الجودة وتسرٌع معدالت اإلنجاز فً العملٌات التشؽٌ

  .العام
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 أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
 

 

رأس صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة 

المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة فً دٌوان اإلمارة بمكة المكرمة الٌوم ، اجتماع لجنة الحج 

  .ه1431ناقشة استعدادات وخطط الجهات ذات العالقة لموسم الحج هذا العام المركزٌة ، لم

وقدم خالل االجتماع عرض من وزارة الحج والعمرة أشٌر فٌه إلى أنه من المتوقع أن ٌصل عدد 

ملٌون حاج ، فٌما اعتمدت الوزارة فً خطتها على  1.5الحجاج من الداخل والخارج هذا العام نحو 

حجاج الخارج ونظام حجاج الداخل كما سٌتم التفوٌج بعد أداء الحج بشكل إلكترونً النظام الموحد ل

 .عبر برنامج التفوٌج اإللكترونً

وتخلل االجتماع استعرض خطة أمانة العاصمة المقدسة ، التً تضمنت برنامج عمل األمانة إلى 

النظافـة العامـة ممثلة فً جانب الخطط التفصٌلٌة لجمٌع إداراتها والبلدٌات الفرعٌة ، التً شملت 

تجمٌع ونقل النفاٌات والتخلص منها للمحافظـة على مستوٌات عالٌـة من اإلصحاح البٌئً وأعمال 

صحة البٌئة ومراقبة األسواق والكشؾ على المواد الؽذائٌة وكذلك تنظٌم المباسط والبرادات 

ـة المرافق البلدٌـة من أنفاق الموسمٌة فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إضافة لتشؽٌل وصٌان

وجسور وطرق وإنارة ودورات مٌاه وحدائق ومسطحات خضراء ومواقؾ حجز السٌارات وتنفٌذ 

الخطط المشتركة مع الجهات المختلفة وفقاً للمهام والواجبات المحددة وقد تم تجنٌد طاقات بشرٌة 

( 23151سم والبالػ عددهم )من موظفً األمانة والشركات والمإسسات العاملة معها أثناء المو

  .فرداً وذلك لتنفٌذ خطة وبرنامج عمل أمانة العاصمة المقدسة لموسم الحج

كما قّدمت الجهات من أعضاء اللجنة خططها وبرامجها لموسم الحج باإلضافة إلى مناقشة الخطط 

 .المدرجة على جدول االعمال واتخذت حٌالها التوصٌات الالزمة
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 لحجاج صحًيا في منافذ الدخولمركًزا لمراقبة ا 15
 

 سم وا 2116أؼسطس  13هـ الموافق  1431ذو القعدة  16الرٌاض 

مركزاً للمراقبة الصحٌة فً منافذ المملكة الجوٌة والبرٌة والبحرٌة،  15خصصت وزارة الصحة 

ن حٌث تقوم بتطبٌق اإلجراءات االحترازٌة والوقائٌة للقادمٌن للحج عبر هذه المنافذ وللحماٌة م

 .تسرب الحاالت المرضٌة المعدٌة والمحجرٌة وانتشارها

وتعد المراكز خط الدفاع األول لمنع وفادة مصادر األمراض المعدٌة حٌث تعمل هذه المراكز بداٌة 

من شهر ذو القعدة الحالً، وقد قامت الوزارة بدعمها باالحتٌاجات الالزمة لتقوم بإنجاز المهام 

الساعة، كما تم تدرٌب القوى العاملة المشاركة فً الحج وتزوٌدها  المطلوبة وتشؽٌلها على مدار

بإسعافات مجهزة لنقل الحاالت المرضٌة لتقدٌم خدمات متطورة ألقرب مستشفى، كما تم إضافة 

ؼرؾ عزل مجهزة لعزل الحاالت المشتبهة قبل نقلها إلى المستشفٌات المجهزة الستقبالها وتزوٌدها 

  (.لقاحات واألدوٌة الوقائٌة وؼٌرهابالمستلزمات الطبٌة )ال

وتقوم مراكز المراقبة، بالتؤكد من تطبٌق جمٌع االشتراطات الصحٌة على الحجاج القادمٌن للمملكة 

وخاصة من الدول ذات الوبائٌة العالٌة لبعض األمراض ومن خالل التفتٌش الصحً على وثائق 

التفتٌش على جمٌع وسائل النقل والتؤكد من السفر الدولٌة التً توضح تطعٌم الحجاج فً بلدانهم و

استٌفائها لالشتراطات الصحٌة والتنسٌق مع الجهات ذات العالقة لمعاٌنة المواد الؽذائٌة القادمة 

بصحبة الحجاج، إضافة إلى تسجٌل أعداد الحجاج القادمٌن واإلبالغ باإلجراءات الوقائٌة المطبقة 

 .على الحجاج فً دولهم وفً المنافذ

تقوم المراكز، بؤنشطة التوعٌة الصحٌة للحجاج من خالل توزٌع النشرات التثقٌفٌة، وبث برامج  كما

 .التوعٌة من خالل شاشات العرض الموجودة بالصاالت بمختلؾ اللؽات
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 الحجاج يثير أزمة بين الجمعيات والداخلية المصرية« فيش وتشبيه»

 

كشرط « الفٌش والتشبٌه»تصاعدت أزمة استخراج صحٌفة الحالة الجنائٌة الممٌكنة 

لحصول الحاج على تؤشٌرة الحج، بٌن عدد كبٌر من الجمعٌات األهلٌة التابعة 

لوزارة التضامن ونظٌرتها وزارة الداخلٌة فً مصر بعد إصرار األخٌرة على 

القائمٌن على الجمعٌات  استخراجه كشرط من شروط السفر. ورفض عدد كبٌر من

بمبرر أن حجاجها مسنون ولٌسوا فً حاجة إلى الفٌش، « الفٌش»األهلٌة استخراج 

إال أن اإلدارة العامة للشإون اإلدارٌة بوزارة الداخلٌة المشرفة على الحج عممت 

اإلجراء على كل الحجاج. ونفى عضو اللجنة الدٌنٌة بمجلس النواب اللواء شكري 

تعقب بعض الشخصٌات، مإكداً أن الهدؾ « الفٌش»د أن الهدؾ من الجندي ما ترد

من هذا اإلجراء سرعة الوصول إلى الحاج فً حالة حدوث أي طارئ له. وفً 

المقابل طالبت اللجنة الدٌنٌة بؽرفة شركات السٌاحٌة وزارة الداخلٌة بتؤجٌل تطبٌق 

الحاج على تؤشٌرة إلزام الحجاج باستخراج صحٌفة الحالة الجنائٌة كشرط لحصول 

 ،الحج إلى الموسم القادم، نظراً إلى ضٌق الوقت
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 رشبسى أٓبٗخ أُذَ٘خ كٍ اُدىالد اُشهبثُخ ثٔىسْ اُسح« اُـزاء واُذواء»

 خبُذ اُضاَذٌ -أُذَ٘خ أُ٘ىسح 

 51رشبسى اُهُئخ اُؼبٓخ ُِـزاء واُذواء أٓبٗخ ٓ٘طوخ أُذَ٘خ أُ٘ىسح ٓىسْ زح هزا اُؼبّ ٖٓ خالٍ 

ىالد ٓغ اُلشم اُشهبثُخ أُُذاُٗخ ثؤٓبٗخ أُ٘طوخ ٓلزش ُِوُبّ ثؤػٔبٍ اُشهبثخ ػًِ األؿزَخ ٖٓ خالٍ خ

واُجِذَبد اُزبثؼخ ُهب، ػًِ أُ٘شآد اُـزائُخ اُزٍ روىّ ثئػذاد وروذَْ وخجبد اُسدبج ُِزؤًذ ٖٓ اُزضاّ 

 .رِي أُ٘شآد ثبالشزشاطبد اُظسُخ

ورًش وًَُ األُٖٓ ُِخذٓبد ّ. ٓسٔذ سُِهْ إٔ ٓشبسًخ اُهُئخ اُؼبٓخ ُِـزاء واُذواء، رؤرٍ ضٖٔ 

ٓشبسًخ اُدهبد اُسٌىُٓخ أُؼُ٘خ ثبُشهبثخ خالٍ ٓىسْ اُسح وٖٓ خالٍ رىطُخ ُد٘خ اُسح اُؼُِب 

ػْ زُث رشبسى اُهُئخ ُِس٘خ اُثبُٗخ. وهبٍ سُِهْ إٕ اُدىالد رسزهذف ٓطبثخ اإلػبشخ وأُطب

وأُخبثض وٓسالد ثُغ اُخضبس وٓسزىدػبد األؿزَخ وٓسالد ثُغ اُذواخٖ واُِسىّ واألسٔبى 

 .واألسىام أُشًضَخ وٓشاًض ردبسَخ أخشي

وأهبة سُِهْ ثبُٔىاطُٖ٘ وأُؤُُٖ ثبُٔشبسًخ واُزؼبوٕ واإلثالؽ ػٖ أٌ ٓخبُلبد ثبالرظبٍ ػًِ 

اُزدبس وأطسبة أُسالد وأُشاًض اُـزائُخ (، زُث رؤَٓ األٓبٗخ ٖٓ 049ٓشًض طىاسا األٓبٗخ )

وأُطبػْ اُزؼبوٕ وروذَْ أُظِسخ اُؼبٓخ ػًِ ٓب سىاهب ورطجُن االشزشاطبد اُظسُخ وأُزبثؼخ 

أُسزٔشح واإلششاف أُجبشش ورىخُه اُؼبُِٖٓ وػذّ رشـَُ اُؼٔبُخ أُخبُلخ اُزٍ ُْ رسزىف 

 .غ األؿزَخ ٓزُٖٔ٘ ُِدُٔغ اُظسخ واُسالٓخاالشزشاطبد اُظسُخ وثخبطخ كٍ أُطبػْ وٓسالد ثُ
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 ساعت 27أنف مىاطه ومقيم يسجهىن بانمسار اإلنكترووي خالل  100

 تستقبم مهيىن زائر نخدماتها« انحج وانعمرة»بىابت 
 

 

 

سبػخ أُبضُخ، هشاثخ  27سبس اإلٌُزشوٍٗ، ُسدبج اُذاخَ، ػًِ ثىاثخ وصاسح اُسح واُؼٔشح، خالٍ اُـسدَ ػجش أُ

اُق ٓىاطٖ، وٓوُْ، ٖٓ اُد٘سُٖ، كُٔب ردبوص ػذد صواس خذٓبد ٓىهغ اُىصاسح ػًِ اإلٗزشٗذ، أًثش ٖٓ ُِٓىٕ  599

سٔبَخ زوىم اُسدبج، ورسوُن ٓجذأ رٌبكؤ صائش. ورسشص وصاسح اُسح واُؼٔشح، ػًِ رطجُن ثشآح وٓ٘هدُبد؛ رهذف ُ

اُلشص ثُٖ اُشاؿجُٖ كٍ أداء اُسح، ٖٓ خالٍ اػزٔبد ثشآح خذُٓخ رِجٍ اززُبخبد اُسدبج، ثذًءا ٖٓ ػضٓهْ ػًِ أداء 

 .اُسح إًُ زُٖ االٗزهبء ٖٓ ُٗسٌهْ واُؼىدح إًُ دَبسهْ سبُُٖٔ

 :ذٓبد أُزوذٓخ، واُزٍ ٖٓ شؤٗهب رسوُن ٓب ٍَِوأدخِذ ثىاثخ أُسبس اإلٌُزشوٍٗ، هزا اُؼبّ، زضٓخ ٖٓ اُخ

 .ردىَذ ٓسزىي اُخذٓخ •

  .رٌُٖٔ أُىاطٖ وأُوُْ ٖٓ اخزُبس ٓوذّ اُخذٓخ واُجشٗبٓح واُسؼش األٗست ُه •

رلؼَُ اُذوس أُسبٗذ ُىصاسح اُسح واُؼٔشح كٍ اُزؤًذ ٖٓ سالٓخ رطجُن ٓب خبء كٍ أُبدح اُزبسؼخ ٖٓ اُالئسخ اُز٘لُزَخ  •

 .ظبّ خذٓخ زدبج اُذاخَُ٘

 .اُزؤًذ ٖٓ اُزضاّ ٓ٘شآد اُسح ثؤسؼبس ٓ٘بسجخ ُِخذٓبد أُوذٓخ •

 .اُزؤًذ ٖٓ االسزلبدح اُوظىي ٖٓ أُسبزبد أُسِٔخ ُِٔشخض ُهْ ثبُٔشبػش أُوذسخ إلسٌبٕ اُسدبج •

زشخبع أُجبُؾ أُذكىػخ ٖٓ اػزٔبد سُبسخ إُـبء اُسدىصاد كٍ أُسبس ُهزا اُؼبّ ثسُث َزْ روذَْ طِت اإلُـبء واس •

 .خالٍ اُجىاثخ

  :ششائر ُِخذٓخ كٍ اُجشٗبٓح اُؼبّ وهٍ 2ًٔب طجوذ وصاسح اُسح واُؼٔشح هزا اُؼبّ ٓ٘هدُخ اُؼَٔ ثؼذد 

 .ششَسخ اُخذٓخ األوًُ كٍ األثشاج وهٍ األثشاج أُوبٓخ ػًِ سلىذ خجبٍ ٓشؼش ًٓ٘ وداخَ زذودهب اُششػُخ •

 .ٍ أُخُٔبدششَسخ اُخذٓخ األوًُ ك •

 .ششَسخ اُخذٓخ األوًُ )+( كٍ أُخُٔبد ٓضبكب ُهب خذٓخ اُسٌٖ ثٌٔخ أٌُشٓخ •

 ششَسخ اُخذٓخ اُثبُٗخ كٍ أُخُٔبد •
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 .ششَسخ اُخذٓخ اُثبُٗخ )+( كٍ أُخُٔبد ٓضبكب ُهب خذٓخ اُسٌٖ ثٌٔخ أٌُشٓخ •

 .ششَسخ اُخذٓخ اُثبُثخ كٍ أُخُٔبد •

 .كٍ أُخُٔبد ٓضبكب ُهب خذٓخ اُسٌٖ ثٌٔخ أٌُشٓخ ششَسخ اُخذٓخ اُثبُثخ )+( •

وأًذد اُىصاسح إٔ رطجُن اإلسىسح اإلٌُُزشوُٗخ ػًِ اُسدبج، سُجذأ اػزجبًسا ٖٓ ٓىسْ زح هزا اُؼبّ؛ ثهذف سشػخ 

اُزؼشف ػًِ اُسبج، وهشاءح خُٔغ أُؼِىٓبد اُالصٓخ اُزٍ رٌٖٔ ٖٓ ٓسبػذره، ػًِ ضىء ثُبٗبرهْ كٍ اإلسىسح 

شوُٗخ، األٓش اُزٌ َسهْ كٍ سكغ ًلبءح اإلداء ثوطبع اُسح واُؼٔشح، واخزظبس صٖٓ اإلخشاءاد، ورطجُن االٌُُز

  .اُشلبكُخ أُؼِىٓبرُخ، وإربززهب ُٔخزِق اُدهبد اُؼبِٓخ كٍ ٓ٘ظىٓخ اُسح واُؼٔشح

اُسح واُؼٔشح اُذًزىس َشبس إًُ إٔ ٓششوع اإلسىسح اإلٌُُزشوُٗخ، َؤرٍ ضٖٔ ثشآح اُزسىٍ اُشهٍٔ اُزٌ أطِوه وصَش 

ٓسٔذ طبُر ثٖ طبهش ث٘زٖ ٖٓ خالٍ اُضاّ ٌٓبرت شؤوٕ اُسح كٍ ٓخزِق دوٍ اُؼبُْ اُزٍ َلذ ٓ٘هب اُسدبج ثزىكُش 

  :ثُبٗبد اُسدُح هجَُ وطىُهْ ُٔ٘بكز اُذخىٍ كٍ أٌُِٔخ ُزشزَٔ ػُِهب اإلسىسح االٌُُزشوُٗخ وهٍ

 .اُشهْ اُسذودٌ •

 .سهْ اُزؤشُشح •

 .اُسلش سهْ خىاص •

  :اُجُبٗبد اُزٍ ٌَٖٔ اسزخذآهب السزذػبء ًبكخ ثُبٗبد اُسبج أُىخىدح كٍ هىاػذ ثُبٗبد اُىصاسح ورشَٔ •

 .طىسح اُسبج واُجُبٗبد األسبسُخ ُه •

 .ثُبٗبد أُ٘بط ثه خذٓزه وسٌ٘ه ثٌٔخ أٌُشٓخ وأُذَ٘خ أُ٘ىسح وأُشبػش أُوذسخ •

 .هىارق ًبكخ أُؼُُٖ٘ ثخذٓخ اُسبج •

 

 

 

 


