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 خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ٌرأس جلسة مجلس الوزراء

 

 

 م واس2116سبتمبر  26هـ الموافق 1431ذو الحجة  24الرٌاض 
رأس خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ـ حفظه هللا ـ الجلسة التً عقدها 

  .لرٌاضمجلس الوزراء بعد ظهر الٌوم االثنٌن فً قصر الٌمامة بمدٌنة ا
وفً مستهل الجلسة َحِمد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن المولى عز وجل على ما مّن به من إعانة وتوفٌق 

لحجاج بٌت هللا الحرام بإكمال أداء مناسكهم بؤمن وراحة وطمؤنٌنة فً المشاعر المقدسة والبٌت 
ن قبل الجهات العتٌق، فً أجواء إٌمانٌة رافقتها جهود مكثفة توفرت خبللها جمٌع الخدمات م

 .المشاركة فً أعمال الحج
ووجه الملك المفدى ـ رعاه هللا ـ شكره وتقدٌره لصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن 

عبدالعزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا ولصاحب 
حرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم ال

لجنة الحج المركزٌة على ما بذاله وجمٌع المسإولٌن ومنسوبً األجهزة الحكومٌة والعاملٌن فً 
القطاعات المدنٌة والعسكرٌة واألهلٌة من جهود وأعمال جلٌلة أسهمت بعون هللا فً تحقٌق النجاح 

 .وجسدت إخبلصهم وتفانٌهم لنٌل شرف هذه األعمالهـ ، 1431الممٌز لموسم الحج لهذا العام 
وأعرب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن عن شكره ألصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصٌات اإلسبلمٌة 
وضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وضٌوف الجهات الحكومٌة ورإساء بعثات الحج ومكاتب شإون 

وي فً منى من تقدٌر وتثمٌن لما قدمته الحجاج على ما عبروا عنه خبلل حفل االستقبال السن
  .وتقدمه المملكة العربٌة السعودٌة حكومة وشعبا من خدمات لقاصدي البٌت الحرام

وبمناسبة الذكرى السادسة والثمانٌن للٌوم الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة شكر المجلُس هللا عز 
تشهده من النماء واالزدهار فً مناحً  وجل على ما تنعُم به المملكُة من األمن واالستقرار، وما

الحٌاة كافة؛ بفضل هللا ثم بفضل ما أسس علٌه كٌاَنها جبللة الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل 
سعود ـ تغمده هللا بواسع رحمته ـ من تطبٌق شرٌعة هللا وسنة رسوله الكرٌم ، صلى هللا علٌه وسلم 

للحرمٌن الشرٌفٌن والحجاج والمعتمرٌن وتعزٌز  والعمل على خدمة اإلسبلم والمسلمٌن ورعاٌة
التضامن اإلسبلمً والعربً و األمن والسلم الدولٌٌن. داعٌاً المولى أن ٌجزي الملك المإسس 

وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفٌصل وخالد وفهد وعبدهللا ـ رحمهم هللا جمٌعا ـ على ما 
سدد خطى خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن تحقق فً عهودهم من إنجازات للوطن، وأن ٌ

عبدالعزٌز آل سعود ـ حفظه هللا ـ وٌعٌنه وٌجزٌه خٌر الجزاء على ما ٌولٌه من رعاٌة وعناٌة 
للوطن والمواطنٌن، وللحرمٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهما، وشإون المسلمٌن كافة . مشٌرا إلى مظاهر 
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مع بهذه المناسبة، ا المواطنون من شرائح المجتاللحمة الوطنٌة التً تجلت بوضوح، وعبر عنه
 مإكدٌن التفافهم حول قٌادتهم وتمسكهم بالمرتكزات التً قام علٌها هذا الوطن

وأوضح معالً وزٌر الدولة عضو مجلس الوزراء وزٌر الثقافة واإلعبلم بالنٌابة الدكتور عصام بن 
لسة أن مجلس الوزراء نوه بنتائج مشاركة سعد بن سعٌد فً بٌانه لوكالة األنباء السعودٌة عقب الج

صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء 
( للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً  11وزٌر الداخلٌة فً أعمال الدورة السنوٌة العادٌة الــ ) 

دم الحرمٌن الشرٌفٌن لرئاسة وفد المملكة، ومشاركته الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بناء على توجٌه خا
فً اجتماع قمة األمم المتحدة لبلجئٌن والمهاجرٌن، ولقاءات سموه العدٌد من قادة ومسإولً بعض 

  .الدول الشقٌقة والصدٌقة
وأبرز المجلس ما أكده سمو ولً العهد باسم المملكة فً األمم المتحدة من مواقف المملكة العربٌة 

ودٌة فً مكافحة اإلرهاب ، واإلسهام فً إحبلل السبلم وإرساء األمن واالستقرار، وما بذلته السع
المملكة من جهود فً هذا الصدد بدءاً من مشاركتها فً تؤسٌس األمم المتحدة؛ لتحقٌق المقاصد 

والمهاجرٌن  السامٌة التً ٌتطلع إلٌها الجمٌع. وتؤكٌد المملكة أمام اجتماع قمة األمم المتحدة لبلجئٌن
أنها تنطلق فً تعاملها مع قضٌة البلجئٌن الناجمة عن الصراعات العرقٌة والحروب والكوارث 

والنزاعات من مبادئ تعالٌم الدٌن اإلسبلمً التً تدعو إلى السبلم ، وتحرص على مساعدة 
ٌز )رحمه المحتاجٌن ، مبٌنا سموه أن المملكة دأبت منذ تؤسٌسها على ٌد الملك المإسس عبد العز

هللا (على إرساء قواعد العمل اإلنسانً، وأن المملكة مستمرة فً أداء دورها اإلنسانً والسٌاسً 
واالقتصادي بحس المسإولٌة واالعتدال ، والحرص على العدالة ، وهً المفاهٌم التً تشكل 

  .المحاور الثابتة للعمل الدولً لببلدنا
حفظه هللا  -رٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وثمن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمٌن الش

بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسٌن حالٌاً على حسابهم الخاص فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  -
بالبعثة التعلٌمٌة ضمن برنامج خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لبلبتعاث الخارجً، ممن أنجزوا الساعات 

البعثة، والذي أعلنه سمو ولً العهد بنٌوٌورك، مما ٌجسد حرص المسموح بها لبللتحاق بعضوٌة 
 .على تلمس احتٌاجات المواطنٌن كافة واالهتمام بشإونهم -رعاه هللا  -الملك المفدى 

وبٌن معالٌه أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارٌر عن مستجدات األحداث 
ٌـة والدولٌة . ُمرحبا بالقرار الصادر عن وزراء الخارجٌة وتطوراتها على الساحات العربٌة واإلقلٌم

( بالقاهرة حول تطورات الوضع فً الٌمن و بقرار وزراء  146العرب فً ختام أعمال دورتهم ) 
الخارجٌة العرب المتضمن مطالبة مجلس األمن بتحمل مسإولٌاته الكاملة فً حفظ األمن والسلم 

 .رٌة التً تشهدها مختلف أنحاء سورٌاإزاء تداعٌات تصعٌد األعمال العسك

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجٌرات واألعمال اإلرهابٌة التً وقعت فً كل من 
العاصمة األفغانٌة وشرق جمهورٌة تركٌا وفً باكستان وفً قاعدة عسكرٌة هندٌة شمال كشمٌر، 

بر عن تعازي المملكة ألسر الضحاٌا فً وما نتج عن تلك األعمال من مقتل وإصابة العشرات، وع
  .تلك الدول وتمنٌاتها للمصابٌن بالشفاء العاجل

ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات األمنٌة المختصة وتمكنها بتوفٌق هللا من إحباط عملٌات 
إرهابٌة كلفت بتنفٌذها شبكة إرهابٌة مكونة من ثبلث خبلٌا عنقودٌة ترتبط بتنظٌم "داعش" 

، فً استهداف ألمن المملكة ومقدراتها، وكذلك إحباط الجهات األمنٌة لمساعً عناصر  اإلرهابً
الشر واإلجرام لتهرٌب أطنان من المواد المخدرة ومبلٌٌن األقراص المحظورة الخاضعة لتنظٌم 

 .التداول الطبً
درجة وأفاد معالً الدكتور عصام بن سعد بن سعٌد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات الم

على جدول أعمال جلسته، ومن بٌنها موضوعات اشترك مجلس الشورى فً دراستها ، وقد انتهى 
  :المجلس إلى ما ٌلـــً
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 :أوالً 
وافق مجلس الوزراء على تفوٌض صاحب السمو الملكً ولً ولً العهد النائب الثانً لرئٌس 

ٌتانً فً شؤن مشروع الموربالتباحث مع الجانب  -أو من ٌنٌبه  -مجلس الوزراء وزٌر الدفاع 
اتفاقٌة بٌن حكومة المملكة العربٌة السعودٌة وحكومة الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة للتعاون فً 

المجال العسكري ، والتوقٌع علٌه، ومن ثم رفع النسخة النهائٌة الموقعة ، الستكمال اإلجراءات 
  .النظامٌة

  :ثانٌاً 
( وتارٌخ  56132ة بخطاب معالً وزٌر الخدمة المدنٌة رقم ) بعد االطبلع على المعاملة الوارد

هـ ، فً شؤن تعدٌل أو إلغاء أو إٌقاف بعض العبلوات والبدالت والمكافآت 1431/  12/  11
  .والمزاٌا المالٌة

وبعد االطبلع على األنظمة واألوامر والمراسٌم الملكٌة والتنظٌمات واللوائح والقرارات ذات الصلة 
األحكام والواردة فً الئحة الحقوق والمزاٌا المالٌة المقرة استناداً إلى األمر الملكً رقم ) أ ، ومنها 

  .هـ1432/  3/  21( وتارٌخ  22/ 
 .هـ 1411/  4/  12( وتارٌخ  6وبعد االطبلع على المرسوم الملكً رقم ) م / 

/  12/  24( وتارٌخ  3654وبعد االطبلع على توصٌة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ) 
  .هـ1431

  :قرر ما ٌلً
هـ ( ، وأي زٌادة مالٌة عند تجدٌد العقود 1432أوالً : عدم منح العبلوة السنوٌة فً العام الهجري ) 

أو تمدٌدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد ، بصرف النظر عن البند الذي ٌصرف منه الراتب 
  .ال ذلك ما ٌلزم نظاماً أو األجر أو المكافؤة ، وٌستكمل حٌ

ثانٌاً: تلغً البدالت والمكافآت والمزاٌا المالٌة الواردة فً الجدول ) أ ( المرافق لهذا القرار ، 
  .وٌستكمل حٌال ذلك ما ٌلزم نظاماً 

ثالثاً : تعدل البدالت والمكافآت والمزاٌا المالٌة الموضحة فً الجدول )ب( المرافق فً هذا القرار 
  .رد فٌه ، وٌستكمل حٌال ذلك ما ٌلزم نظاماً وفقاً لما و

رابعاً: إٌقاف العمل بالبدالت والمكافآت والمزاٌا المالٌة الموضحة فً الجدول ) ج ( المرافق لهذا 
 .القرار وفقاً لما ورد فٌه ، وٌستكمل حٌال ذلك ما ٌلزم نظاماً 

ات العمل اإلضافً ) أعمال خامساً: ٌكون الحد األعلى للمكافآة التً تصرف للموظف مقابل ساع
% فً العطل  51% من الراتب األساسً ألٌام التكلٌف و  25خارج وقت الدوام الرسمً ( 

  .الرسمٌة أو األعٌاد
ٌوماً ( فً السنة المالٌة  31سادساً: ال ٌجوز أن ٌزٌد مجموع فترات االنتداب للموظفٌن على ) 

  .الواحدة

  .هري للموظف خبلل مدة اإلجازةسابعاً : ٌوقف صرف بدل االنتقال الش
ثامناً: ٌسري ما ورد فً البنود السابقة على جمٌع العاملٌن المشمولٌن بسبللم أو جداول الرواتب أو 

األجور أو المكافآت بما فً ذلك من ٌعملون على بنود وبرامج التشغٌل ـ السعودٌٌن ) مدنٌٌن 
ٌة بما فً ذلك المإسسات والهٌئات العامة وعسكرٌٌن ( وغٌر السعودٌٌن ـ فً كل األجهزة الحكوم

والصنادٌق وغٌرها من األشخاص ذوي الصفة المعنوٌة العامة األخرى ، سواء القائمة حالٌاً أو ما 
  .ٌنشؤ منها مستقببلً 

تاسعاً: على جمٌع األجهزة الحكومٌة بما فً ذلك المإسسات والهٌئات العامة والصنادٌق وغٌرها 
المعنوٌة العامة األخرى ـ كل فٌما ٌخصه ـ تعدٌل األحكام ذات الصلة  من األشخاص ذوي الصفة

الواردة فً اللوائح والتنظٌمات والقرارات بما ٌتفق مع المبادئ واألسس الواردة فً هذا القرار ، 
والرفع عما ٌستلزم اتخاذ إجراءات نظامٌة فً شؤنه ، وذلك فً مدة ال تتجاوز ستٌن ٌوماً من تارٌخ 
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  . صدوره
ـ ٌكون المسإول األول بالجهاز الحكومً وكذا المسإول عن الموارد البشرٌة والمراقب  1اشراً : ع

  .المالً ـ كل فٌما ٌخصه ـ مسإولٌن عن تطبٌق ما ورد فً هذا القرار
ـ ٌتولى دٌوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة األخرى ـ وفقاً لصبلحٌاته المقررة ـ مراقبة التقٌد  2

  .ه هذا القرار واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات فً هذا الشؤنبما تضمن
حادي عشر : تشكٌل لجنة فً وزارة الخدمة المدنٌة بمشاركة ممثلٌن من وزارات : ) الخدمة 

المدنٌة ، والتعلٌم ، والمالٌة ( ، ومن ترى اللجنة مشاركته ، إلعادة دراسة الئحة الوظائف التعلٌمٌة 
كفاءة األداء واإلنفاق على أن ترفع ـ خبلل تسعٌن ٌوماً ما تتوصل إلٌه  بشكل شامل ، بما ٌحقق رفع

  .إلى مجلس الوزراء التخاذ ما ٌراه فً هذا الشؤن
ثانً عشر : تشكل لجنة فً أمانة مجلس الخدمة العسكرٌة بمشاركة ممثلٌن من وزارة المالٌة ، 

مرئٌاته من الجهات العسكرٌة أو ووزارة الخدمة المدنٌة ، ومن ترى اللجنة دعوته لبلستئناس ب
غٌرها ، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف عبلوة مكافحة اإلرهاب ، واآللٌات 
البلزمة لذلك ، وتحدٌد الفئات المستحقة لها على النحو الذي ٌحقق الغرض من إقرارها ، على أن 

لمعتمد لها فً المٌزانٌة العامة للدولة ، تشمل الضوابط تقٌٌد صرف العبلوة بما ال ٌتجاوز المبلغ ا
وأن ترفع اللجنة ـ خبلل خمسة عشر ٌوماً ـ ما تتوصل إلٌه إلى مجلس الوزراء التخاذ ما ٌراه فً 

  .هذا الشؤن
ثالث عشر : ٌعاد النظر فٌما ورد فً البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما ٌستجد ال حقاً 

عبلوة سنوٌة أو بدل أو مكافؤة مالٌة أو مزٌة مالٌة مما أشٌر إلٌه فً هذا  ، وال تمنح بعد ذلك أي
  .القرار ، إال بعد تنفٌذ ما ورد فً هذا البند

رابع عشر : ٌكون احتساب الرواتب واألجور والمكافآت والبدالت الشهرٌة وما فً حكمها بجمٌع 
للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكً  العاملٌن فً الدولة وصرفها ، بما ٌتوافق مع السنة المالٌة

  .هـ 1411/  4/  12( وتارٌخ  6رقم ) م / 
 .هـ1431/  12/  31خامس عشر : ٌعمل بهذا القرار اعتباراً من تارٌخ 

  :وفٌما ٌلً الجداول
  (الجدول ) أ

 البدالت والمكافآت والمزاٌا المالٌة
  :بدل طبٌعة العمل المقرر لوظائف 1- 

، مسجل معلومات ، أمٌن صندوق ، مؤمور صرف ، رئٌس أمانة صندوق ، مؤمور عهد ناسخ آلة  )
  .(، فنً اتصاالت

 .بدل عدوى وضرر 2- 
 .بدل خطر 3- 
 .مكافؤة التفوق التً تصرف للموظف المتفوق فً الدورات التدرٌبٌة بالداخل 4- 
 .بدل مظهر المنصوص علٌه فً الئحة الوظائف الدبلوماسٌة 5- 
 .األجازة السنوٌة المقرر فً بعض المإسسات والهٌئات العامة بدل 6- 
 .بدل الترحٌل للمتدرب المقرر فً الئحة هٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومات 7- 
بدل تكلٌف للموظف المكلف بمهمة رسمٌة خارج مقر عمله ، باإلضافة إلى تؤمٌن وسٌلة السفر  8- 

ما فً الئحة موظفً الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث له ولعائلته المرافقٌن له ، المنصوص علٌه
 .الوطنً

المكافؤة الشهرٌة المضافة على الراتب المقررة فً الئحة موظفً ومستخدمً المإسسة العامة  9- 
 .للتؤمٌنات االجتماعٌة

 .المكافؤة الشهرٌة المقررة لمنسوبً المإسسة العامة للصناعات العسكرٌة 10- 
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راث الوطنً ، والهٌئة العامة ص الوارد فً الئحة الهٌئة العامة للسٌاحة والتبدل ندرة التخص 11- 
 .لبلستثمار

مكافؤة اللجان الدائمة التً تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولٌن بالبلئحة المنظمة  12- 
ة لشإون منسوبً الجامعات السعودٌٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس ومن فً حكمهم والبلئحة المنظم

 .لشإون أعضاء هٌئة التدرٌب بالمإسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً
 .مكافؤة التؤهٌل األكادٌمً للضباط ومكافؤة الشهادات العلمٌة لؤلفراد 13- 
 .مكافؤة األعمال الجلٌلة 14- 
 .بدل التعٌٌن 15- 
 .ٌوماً  31بدل الترحٌل ، لمن ٌنتدب مدة أو مدداً متواصلة تزٌد على  16- 
 .مكافؤة بقاء الموظف المنتهٌة خدمته لتسلٌم ما فً عهدته17 - 
 .مكافؤة الحاسب اآللً 18- 
 .مكافؤة الدارسٌن أثناء عملهم فً الخارج 19- 
 .بدل طبٌعة عمل رإساء كتابات العدل وكتاب العدل 20- 
 . العبلوة اإلضافٌة عند الترقٌة 21- 

  (الجدول ) ب
  :مالٌةالبدالت والمكآفات والمزاٌا ال

 .بدل طبٌعة العمل 1- 
  :التعدٌل- 
ٌكون البدل المقرر لوظائف : محصل إٌرادات أمٌن مستودع ومن ٌقوم بؤمانة المستودعات  1- 

 11الطبٌة من شاغلً الوظائف الصحٌة ،مؤمور اتصاالت، مؤمور بٌت مال ، أمٌن بٌت مال بنسبة 
  .% من راتب الدرجة األولى من المرتبة

لبدل المقرر لوظائف : مدٌر شعبة ضٌافة ، مشرف قصر ، مشرف ضٌافة ، مراقب ٌكون ا 2- 
 15ضٌافة، رئٌس قسم الضٌافة، مراقب قصر، مؤمور قصر ، مؤمور ضٌافة ، مقدم ضٌافة بنسبة 

  .% من راتب الدرجة األولى من المرتبة
  :مكافؤة التدرٌب للموفد فً الداخل فً غٌر البلد الذي ٌعمل فٌه2- 
  :تعدٌلال- 
  %51تخفٌض بنسبة - 
بدل االرتباط بسوق العمل المقرر فً البلئحة المنظمة لشإون أعضاء هٌئة التدرٌب بالمإسسة  3- 

  :العامة للتدرٌب التقنً والمهنً
  :التعدٌل

  .% من الراتب 11ٌكون البدل بنسبة - 
  :بدل الحقل للعاملٌن فً مراكز التنمٌة االجتماعٌة 4- 
  :التعدٌل- 
  .% من الراتب 21ٌكون البدل بنسبة - 
  :مكافؤة األرصاد للعاملٌن فً مجال التنبإ والرصد 5- 
  :التعدٌل- 
  .% من الراتب 21ٌكون البدل بنسبة - 

مكافؤة الملكٌة الصناعٌة ، التً تصرف للعاملٌن فً اإلدارة العامة الملكٌة الصناعٌة بمدٌنة  6- 
  :قنٌةالملك عبدالعزٌز للعلوم والت

  :التعدٌل- 
  .% من الراتب 15ٌكون البدل بنسبة - 
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  : بدل طٌران للمعٌنٌن على سلم رواتب الموظفٌن العام 7- 
  :التعدٌل- 
  .% من الراتب 25ٌكون الحد األعلى للبدل بنسبة - 
  :بدل المناوبة للمعٌنٌن على سلم رواتب الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً 8- 
  :لالتعدٌ- 
  .% من الراتب 5ٌكون البدل بنسبة - 
 366بدل العاملٌن فً المستشفٌات والعٌادات النفسٌة الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم  9- 

  :هـ1411/  11/  14وتارٌخ 
  :التعدٌل- 
ٌعامل غٌر السعودٌٌن من حٌث صرف البدل بمثل ما ٌعامل به السعودٌون بموجب الئحة  1- 

  .لصحٌةالوظائف ا
ٌكون احتساب البدل لئلدارٌٌن والمستخدمٌن والعمال على أساس راتب الدرجة األولى من  2- 

  .المرتبة
  :احتساب أٌام االنتداب أو التدرٌب10- 
  :التعدٌل- 
ٌحتسب ضمن مدة االنتداب أو التدرٌب فً الداخل ، أو فً الخارج إلى أحدى الدول المصنفة - 

ب ( فً جدول تصنٌف الدول حسب فئات التمثٌل الدبلوماسً ، ٌوم واحد ضمن الفئات ) ج ( و ) 
سابق على بداٌة المهمة وٌوم بعدها ، وفً حال االنتداب أو التدرٌب فً إحدى الدول المصنفة 

ضمن الفئة ) أ ( أو الفئة ) مرتفعة المعٌشة ( فً جدول تصنٌف الدول حسب فئات التمثٌل 
  .ة ٌومان سابقان للمهمة وٌومان بعدهاالدبلوماسً، فٌحتسب ضمن المد

بدل ترحٌل لمن ٌنقل من بلد إلى بلد آخر أو ٌوفد للدراسة فً مكان ٌبعد عن مقر عمله مسافة 11- 
  :االنتداب أو ٌعٌن ابتداء خارج المملكة

  :التعدٌل- 
  (ٌكون مقدار البدل ) راتب شهر- 
للمشمولٌن ببلئحة موظفً ومستخدمً  المكافؤة السنوٌة التً تصرف فً أول شهر رمضان12- 

  :المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة
  :التعدٌل- 
  (ٌكون مقدارها ) راتب شهر- 
  :عبلوة التعلٌم الخاص13- 
  :التعدٌل- 
  ( %21% إلى  11ٌكون مقدارها من ) - 
  :بدل الجامعات الناشئة 14- 
  :التعدٌل- 
 المقر لها والتً لم ٌمض على إنشائها أكثر من ثمانً سنواتٌقتصر صرف البدل على الجامعات - 
. 
بدل السكن الذي ٌصرف لبعض منسوبً المإسسات والهٌئات العامة والصنادٌق، والعاملٌن  15- 

  :على بنود وبرامج التشغٌل
  :التعدٌل- 
من وتستحصل أجرة المثل م -باستثناء األطباء  -ٌوقف صرف البدل النقدي لمن ٌصرف لهم - 

% (  15% ( من الراتب الشهري للسكن غٌر المإثث وبنسبة )  11ٌإمن له السكن بنسبة ) 
  .للسكن المإثث



 

 
2 

  : بدل مزاولة الطب الشرعً 16- 
  :التعدٌل- 
 % حسب المستوٌات الوظٌفٌة 31% و  25% و  15ٌكون البدل بنسبة - 

  :بدل العمل فً المستشفٌات والعٌادات النفسٌة 17- 
  :ٌلالتعد- 
  %41ٌخفض البدل بنسبة - 
  :بدل العمل فً أقسام العزل ومستشفٌات الُجذام 18- 
  :التعدٌل- 
  %41ٌخفض البدل بنسبة - 
  :بدل قٌادة سٌارة إسعاف 19- 
  :التعدٌل- 
  .لاير شهرٌاً  311ٌكون مقدار البدل - 
  :بدل إشراف لشاغلً الوظائف الصحٌة20- 
  :التعدٌل- 
لاير فً  2111بالنسبة لرإساء األقسام الصحٌة والمختبرات المركزٌة بمقدار ٌكون البدل - 

  .لاير فً المستشفٌات التخصصٌة والمرجعٌة 4111المستشفٌات العامة و 
  :بدل تهٌإ ونقل أمتعة للمشمولٌن ببلئحة الوظائف الدبلوماسٌة ومن فً حكمهم21- 
  :التعدٌل- 
  .ر شامبلً بدل التمثٌل المقرر للبعثة المنقول إلٌها أو منهاٌكون مقدار البدل راتب ثبلثة أشه- 
  :بدل إنابة لمن ٌقوم بعمل رئٌس البعثة الدبلوماسٌة22- 
  :التعدٌل- 
 .( ٌوماً  31ٌكون صرف البدل عند غٌاب رئٌس البعثة لمدة متصلة ألكثر من ) - 
  :م فً دولة أخرىبدل تمثٌل إضافً لرئٌس البعثة فً حال عمله سفٌراً غٌر مق23ٌ- 
  :التعدٌل- 
  .% من البدل المقرر للدولة األخرى 15ٌكون البدل - 

( من الئحة  51( من المادة )  2صرف بدل التمثٌل فً الحالة المنصوص علٌها فً الفقرة )  24- 
  :الوظائف الدبلوماسٌة

  :التعدٌل- 
  .أشهر(  6ٌكون الحد األقصى لصرف بدل التمثٌل مدة ال تتجاوز ) - 
  :مكافؤة ضبط التستر 25- 
  :التعدٌل- 
  تكون المكافؤة راتب شهرٌن بحد أقصى- 

  (الجدول ) ج
 البدالت والمكافآت والمزاٌا المالٌة

ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولٌن بالبلئحة المنظمة لشإون منسوبً الجامعات 1
، والبلئحة المنظمة لشإون أعضاء هٌئة السعودٌٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس ومن فً حكمهم 

  .التدرٌب بالمإسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً
ـ مكافؤة التمٌز المقررة للمشمولٌن بالبلئحة المنظمة لشإون منسوبً الجامعات السعودٌٌن من 2

أعضاء هٌئة التدرٌس ومن حكمهم ، والبلئحة المنظمة لشإون أعضاء هٌئة التدرٌب بالمإسسة 
  .عامة للتدرٌب التقنً والمهنًال
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  . ـ المكافؤة التشجٌعٌة لمنسوبً الهٌئات والمإسسات العامة والصنادٌق3
  .ـ بدل ندرة للمشمولٌن ببلئحة الوظائف الصحٌة والعاملٌن على بنود وبرامج التشغٌل وما ٌماثلها4
  .مج التشغٌل وما ٌماثلهاـ بدل تمٌز للمشمولٌن ببلئحة الوظائف الصحٌة والعاملٌن على بنود وبرا5
تشكل لجنة فً وزارة الخدمة المدنٌة بمشاركة ممثلٌن من وزارات : المالٌة ، والخدمة المدنٌة ،  *

واالقتصاد والتخطٌط ، تتولى مراجعة نسب البدالت والمكافآت الواردة فً هذا الجدول وضوابط 
ل ستٌن ٌوماً ـ ما تتوصل إلٌه إلى صرفها ، واقتراح ما تراه فً هذا الشؤن ، على أن ترفع ـ خبل

مجلس الوزراء للنظر فٌه واتخاذ ما ٌراه ، وللجنة فً سبٌل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من 
 .ممثلً الجهات األخرى ذات العبلقة

  :ثالثاً 
 11( وتارٌخ 56132بعد االطبلع على المعاملة الواردة بخطاب معالً وزٌر الخدمة المدنٌة رقم ) 

  .هـ فً شؤن تعدٌل بعض األحكام النظامٌة المتعلقة بإجازات العاملٌن فً الدولة1431/  12/ 
/  3/  3( وتارٌخ  13وبعد االطبلع على نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكً رقم ) أ / 

  .هـ1414
 1/  11ٌخ ( وتار43وبعد االطبلع على نظام الخدمة المدنٌة ، الصادر بالمرسوم الملكً رقم ) م / 

  .هـ1331/ 
( 1131/  1وبعد االطبلع على الئحة اإلجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم ) 

  .هـ1426/  2/  16وتارٌخ 
  .هـ1411/  5/  31( وتارٌخ  21وبعد االطبلع على قرار مجلس الوزراء رقم ) 

/  12/  24( وتارٌخ 3654وبعد االطبلع على توصٌة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ) 
  .هـ1431

  :قرر ما ٌلً
  :أوالً : الموافقة على تعدٌل الئحة اإلجازات على النحو اآلتً

تعدٌل المادة ) األولى ( لتكون بالنص اآلتً : ٌستحق الموظف إجازة عادٌة مدتها ستة وثبلثون  1- 
ب تقاضاه وٌجوز صرف ( ٌوماً عن كل )سنة( من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر رات36)

 .( ٌوماً فؤكثر31راتبها مقدماً إذا كانت مدة اإلجازة التً سٌتمتع بها ثبلثون )
  :تعدٌل المادة )الثانٌة( لتكون بالنص اآلتً 2- 
( ٌوماً من نهاٌة سنة 61ٌجب أن ٌتمتع الموظف بإجازته العادٌة خبلل مدة ال تتجاوز ستٌن ) 1- 

( أٌام ، وٌجوز استثناًء 5أو على فترات ، ال ٌقل أي منها عن خمسة ) استحقاقها سواء لفترة واحدة
( أٌام فً السنة ، وإذا لم ٌتقدم بطلب الحصول على 5التمتع بؤقل من ذلك بما ال ٌتجاوز خمسة )

 .إجازته العادٌة سقط حقه فٌها أو ما تبقى منها
تمكٌنه من  -تمتع باإلجازة العادٌة عند تقدمه بطلب ال -ٌجب على الجهة التً ٌتبع لها الموظف  2- 

  :التمتع بها ، وٌجوز للجهة لمتطلبات العمل ما ٌلً
( ٌوماً من التارٌخ الذي ٌحدده 31تؤجٌل بداٌة التمتع باإلجازة العادٌة بما ال ٌتجاوز ثبلثٌن ) -أ 

 .الموظف فً الطلب
ى السنة التالٌة لسنة ترحٌل ما ال ٌتجاوز نصف االستحقاق السنوي لئلجازة العادٌة إل -ب 

 .االستحقاق
 .ٌجوز تمدٌد اإلجازة العادٌة اعتباراً من تارٌخ انتهائها 3- 
تعدٌل المادة )الخامسة( لتكون بالنص اآلتً : " ٌستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدالً نقدٌاً  3- 

افاً إلٌه ما ٌستحقه عن رصٌد إجازاته العادٌة التً لم ٌمّكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مض
عن السنة أو جزء منها التً انتهت خدمته خبللها أو بنهاٌتها دون التمتع بها محسوباً على أساس 

 .آخر راتب ٌتقاضاه
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ال ٌتوافر له رصٌد من  تعدٌل المادة )العاشرة( لتكون بالنص اآلتً : " ٌجوز للموظف الذي 4- 
( أٌام 5براتب كامل ألسباب طارئة مدة أقصاها خمسة )اإلجازة العادٌة بعد موافقة رئٌسه أن ٌتغٌب 

  . "خبلل السنة المالٌة الواحدة
ثانٌاً : دون إخبلل بما ورد فً المادة )الثانٌة( من الئحة اإلجازات ، ٌجب على الموظف تقدٌم طلب 

ماً فً ( ٌو36التمتع برصٌده من أٌام اإلجازة العادٌة قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما ال ٌقل عن )
( ٌوماً فإن لم ٌتقدم بطلب 121السنة الواحدة، على أال ٌتجاوز مجموع ما ٌتمتع به خبلل هذه السنة )

( ٌوماً ، وٌجوز للجهة التً ٌتبعها 36) -التمتع بالحد األدنى خبلل السنة نقص رصٌده تلقائٌاً 
( أشهر من  3ثبلثة )  بما ال ٌزٌد على -بحسب متطلبات العمل  -الموظف تؤجٌل بداٌة تمتعه بها 

التارٌخ الذي حدده فً طلبه ، وفً حالة وجود حاجة لبلستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل 
 .فٌتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامً

  :ثالثاً : ٌعوض الموظف عن رصٌده من أٌام اإلجازة العادٌة قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً لآلتً
 .سبب الوفاة أو العجز الصحً فٌعوض عن كامل الرصٌدإذا انتهت خدمته ب 1- 
( ٌوماً من  121إذا انتهت خدمته ألي سبب آخر فٌعوض بما ال ٌزٌد على مائة وثمانٌن )  2- 

الرصٌد ، بما فً ذلك رصٌده المستحق وفقاً للمادة ) الخامسة ( من الئحة اإلجازات المعدلة 
 .بموجب هذا القرار

جهزة الحكومٌة بما فً ذلك المإسسات والهٌئات العامة والصنادٌق وغٌرها رابعاً : على جمٌع األ
تعدٌل األحكام المتعلقة  -كل فٌما ٌخصه  -من األشخاص ذوي الصفة المعنوٌة العامة األخرى 

باإلجازات العادٌة لمنسوبٌها بما ٌتفق مع المبادئ واألسس الواردة فً هذا القرار ، والرفع عما 
 .راءات نظامٌة فً شؤنه ، وذلك فً مدة ال تتجاوز ستٌن ٌوماً من تارٌخ صدورهٌستلزم اتخاذ إج

  :خامساً 
تخفٌض مدة اإلجازة السنوٌة للوزٌر ، ومن فً مرتبته ، وما ٌعادلها : لتكون ستة وثبلثٌن ٌوماً  1- 

 .بدالً من اثنٌن وأربعٌن ٌوماً 
لممتازة ، أو ما ٌعادلهما : عن رصٌد ٌعوض الوزٌر ، ومن فً مرتبته ، والمعٌن بالمرتبة ا 2- 

 .( ٌوماً  31أٌام إجازاته السنوٌة البلحقة لصدور هذا القرار بما ال ٌزٌد على ) 
 .هـ 1432/  1/  1سادساً : ٌعمل بهذا القرار اعتباراً من 

  :رابعاً 
 11ٌخ ( وتار56132بعد االطبلع على المعاملة الواردة بخطاب معالً وزٌر الخدمة المدنٌة رقم )

 .هـ فً شؤن تعدٌل القواعد المنظمة لتؤمٌن الخدمة الهاتفٌة الرسمٌة 1431/  12/ 
 135وبعد االطبلع على القواعد المنظمة للهواتف الرسمٌة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) 

 .هـ 1412/  11/  12( وتارٌخ 
تنقلة الرسمٌة ، الصادر بقرار مجلس وبعد االطبلع على القواعد المنظمة لتؤمٌن الخدمة الهواتف الم

 .هـ 1423/  4/  22( وتارٌخ  121الوزراء رقم ) 
/  12/  24( وتارٌخ  3654وبعد االطبلع على توصٌة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ) 

 .هـ 1431
  :قرر ما ٌلً

على تؤمٌن الهواتف أوالً : ال ٌتجاوز الحد األعلى لما تتحمله الجهة الحكومٌة من مستحقات مترتبة 
( من البند ) أوالً ( من القواعد  2الثابتة والمتنقلة للمسإولٌن فً الدولة ، الواردة فً الفقرة ) 

المنظمة للهواتف الرسمٌة ، والواردة كذلك فً البندٌن ) أوالً ( و ) ثانٌاً ( من القواعد المنظمة 
 .( لاير شهرٌاً ، لجمٌع الهواتف 1111لتؤمٌن الخدمة الهاتفٌة المتنقلة الرسمٌة ، مبلغ ) 

 .هـ 1432/  1/  1ثانٌاً : ٌعمل بهذا القرار من تارٌخ 
  :خامسا



 

 
11 

( وتارٌخ  56132رقم ) بعد االطبلع على المعاملة الواردة بخطاب معالً وزٌر الخدمة المدنٌة 
 .ٌٌنهـ ، فً شؤن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغٌر السعود1431/  12/  11

/  3/  3( وتارٌخ  13وبعد االطبلع على نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكً رقم ) أ / 
  .هـ1414

/  11( وتارٌخ  43وبعد االطبلع على نظام الخدمة المدنٌة ، الصادر بالمرسوم الملكً رقم ) م / 
 .هـ1331/  1

/  12/  24( وتارٌخ  3654) وبعد االطبلع على توصٌة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 
  .هـ1431

  :قرر
 :قٌام جمٌع الوزارات واألجهزة الحكومٌة األخرى بما ٌؤتً

إعداد بٌان ٌتضمن حصراً لجمٌع الوظائف الشاغرة لدٌها فً غٌر نشاطها األساسً التً مضى  1- 
نوات على شغورها أكثر من ) ثبلث ( سنوات ، أو التً مضى على شغورها أكثر من ) ست ( س

فً النشاط األساس، وذلك للمرتبة ) العاشرة ( فما دون أو ما ٌعادلها فً جمٌع السبللم الوظٌفٌة 
التً تصرف اعتماداتها من الخزٌنة العامة للدولة ، وٌشمل ذلك وظائف بنود التشغٌل وما هو معتمد 

 وفق سبللم المإسسات والهٌئات والصنادٌق ذات األنظمة الخاصة

خبلل مدة ال  -( من هذا القرار إلى وزارة المالٌة  1إرسال البٌانات التً أعدتها وفقاً للفقرة )  - 
لمراجعة ما ورد فٌها من لجنة تشكل لهذا  -تتجاوز ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ صدور هذا القرار 

اإلضافة إلى الغرض من ممثلٌن من وزارات : ) المالٌة ، والخدمة المدنٌة ، واالقتصاد والتخطٌط( ب
الوزارة أو الجهة الحكومٌة المعنٌة ، على أال تقل مراتبهم عن المرتبة ) الرابعة عشرة ( أو ما 

ٌعادلها ، وتعد اللجنة تقرٌراً شهرٌاً بالوظائف التً توصً بعدم شغلها ، مع مراعاة عدم انقطاع 
كل وحدة تنظٌمٌة ، وترفع  السلسلة الوظٌفٌة للوظائف التً تكون فً ذات النشاط األساس للجهة فً

ما تنتهً إلٌه إلى وزٌر المالٌة  -خبلل مدة ال تتجاوز تسعٌن ٌوماً من تارٌخ تشكٌلها  -اللجنة 
 . لغرض اعتماده

إٌقاف التعٌٌن أو التعاقد على جمٌع الوظائف والبنود والبرامج ) الشاغرة فعبلً ( فً جمٌع  3- 
من الخزٌنة العامة للدولة ، وذلك حتى نهاٌة العام المالً  السبللم الوظٌفٌة التً تصرف اعتماداتها

الحالً ، وٌستعاض عن ذلك باالستفادة من القوى العاملة الزائدة فً الجهات الحكومٌة األخرى عن 
طرٌق برنامج تدوٌر ، وفً حالة ظهور حاجة ملحة وضرورٌة تملٌها حاجة العمل الفعلٌة للتعٌٌن 

ف فٌتم الرفع إلى المقام السامً بعد إٌضاح مسوغات ذلك للتوجٌه فً أو التعاقد على بعض الوظائ
 . شؤنها ، على أن ٌنظر مجلس الوزراء فً استمرار ذلك بعد صدور المٌزانٌة العامة للدولة

عدم التعاقد مع غٌر السعودٌٌن أو تجدٌد عقودهم أو تمدٌدها فً غٌر النشاط األساس حتى  4- 
  . ، على أن ٌنظر فً استمرار ذلك بعد صدور المٌزانٌة العامة للدولة نهاٌة العام المالً الحالً

  :سادساً 
بعد االطبلع على ما رفعه معالً وزٌر االقتصاد والتخطٌط ، وبعد االطبلع على توصٌة اللجنة 

هـ 1431/  11/  26/ د( وتارٌخ  5 - 42/  31الدائمة لمجلس الشإون االقتصادٌة والتنمٌة رقم ) 
لس الوزراء الموافقة على تطبٌق قرار المجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج ، قرر مج

 2/  24العربٌة ، المتخذ خبلل اللقاء التشاوري )السادس عشر( الذي عقد فً محافظة جدة بتارٌخ 
هـ ، والمتضمن تشكٌل هٌئة عالٌة المستوى من الدول األعضاء تسمى )هٌئة الشإون 1431/ 

ة والتنموٌة( وتحدٌد مهماتها ، ومستوى التمثٌل فٌها والتحضٌر الجتماعاتها ، واعتماد االقتصادٌ
  .نظامها الداخلً

  :سابعاً 
بعد االطبلع على ما رفعه معالً وزٌر الخدمة المدنٌة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة 
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  . قواعد السلوك الوظٌفً وأخبلقٌات الوظٌفة العامة
إلى تنمٌة روح المسإولٌة لدى الموظف العام، ونشر القٌم والمبادئ األخبلقٌة  وتهدف المدونة

المهنٌة لدٌه وتعزٌزها وااللتزام بها ، و تعزٌز ثقة المواطن بالخدمات التً تقدمها الدولة ، ومكافحة 
فً الفساد بكل صوره، وتنمٌة ثقافته بؤهمٌة الدور الذي ٌضطلع به ، واألطر األخبلقٌة التً ٌعمل 

سٌاقها ، وتعزٌز القٌم المهنٌة واألخبلقٌة فً عبلقة الموظف العام مع رإسائه ومرإوسٌه وزمبلئه 
  .ومتلقً الخدمة

 :ثامناً 
بعد االطبلع على ما رفعه معالً وزٌر الخدمة المدنٌة رئٌس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة ، 

 - 32 - 31االقتصادٌة والتنمٌة رقم ) وبعد االطبلع على توصٌة اللجنة الدائمة لمجلس الشإون 
ٌُنشؤ فً معهد اإلدارة 1431/  3/  15/ د ( وتارٌخ  11 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن 

 ."العامة مركز إلعداد القٌادات اإلدارٌة وتدرٌبها ، ٌسمى "مركز إعداد وتطوٌر القٌادات اإلدارٌة

  :تاسعاً 
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعٌٌنات بالمرتبتٌن الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على 

  :النحو التالً
تعٌٌن صالح بن علً بن محمد اللحٌدان على وظٌفة )مستشار زراعً( بالمرتبة الخامسة  1- 

  .عشرة بوزارة البٌئة والمٌاه والزراعة
تعٌٌن عبدهللا بن علً بن صالح القرٌشً على وظٌفة )مدٌر عام األمانة العامة لمجلس  2- 

 .الوزراءالوزراء( بالمرتبة الخامسة عشرة باألمانة العامة لمجلس 
تعٌٌن خالد بن محمد بن عبدالعزٌز الحامد على وظٌفة )مستشار إداري( بالمرتبة الرابعة  3- 

  .عشرة بوزارة الداخلٌة
نقل محمد بن سعٌد بن عبدهللا الحجري من وظٌفة )محافظ أبو عرٌش فئة )أ( بالمرتبة الرابعة  4- 

  .بؤمارة منطقة جازان عشرة إلى وظٌفة )وكٌل اإلمارة المساعد( بذات المرتبة
تعٌٌن نجٌب بن محمود بن بدٌوي الناصر على وظٌفة )مدٌر عام فرع الوزارة بالمنطقة  5- 

  .الغربٌة( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌط
تعٌٌن المهندس/ إبراهٌم بن صالح بن علً الزامل على وظٌفة )مدٌر عام الشإون اإلدارٌة  6- 

  .بالمرتبة الرابعة عشرة بؤمانة منطقة الرٌاضوالمالٌة( 
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بٌنها 

( االستثنائً للجنة التعاون المالً واالقتصادي بدول مجلس التعاون لدول 113محضر االجتماع )
جارة والصناعة )سابقاً( ، عن عام مالً سابق، وقد الخلٌج العربٌة ، والتقرٌر السنوي لوزارة الت

  .أحاط المجلس علماً بما جاء فً العروض سالفة الذكر ، ووجه حٌالها بما رآه
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 حاجاً إلى المدٌنة المنورة أمس 26312وصول 

 

 سم وا 2116سبتمبر  27هـ الموافق  1437ذو الحجة  25المدٌنة المنورة 
ى المدٌنة المنورة أمس, قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن مّن هللا بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إل

حاجاً, وفق اإلحصائٌة الٌومٌة التً تصدرها المؤسسة  26312علٌهم بأداء فرٌضة الحج 
 .األهلٌة لإلدالء بالمنطقة

وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة, أن إجمالً عدد الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة 
 165512حاجاً, فٌما بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه  311426أمس وصل حتى 

مسافراً. حٌث أظهرت اإلحصائٌة أن الحجاج من إندونٌسٌا ٌشّكلون أكثر الجنسٌات تواجداً 
حاجاً, فً حٌن بلغ إجمالً عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة  25323بالمدٌنة المنورة, بواقع 

 .حاجاً  145565س المنورة حتى مساء أم
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وكٌل وزارة الحج والعمرة ٌقف على خدمات مركز مراقبة تفوٌج الحجاج 

 بطرٌق مكة المكرمة / جدة السرٌع

 

 سم وا 2116سبتمبر  27هـ الموافق  1437ذو الحجة  25مكة المكرمة 
ن بن ناصر الشرٌف, على الخدمات وقف وكٌل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسٌ

التً ٌقدمها مركز مراقبة تفوٌج الحجاج بطرٌق مكة المكرمة / جدة السرٌع, واستمع إلى شرح 
من مدٌر عام المركز خالد بن محمود علوي, عن سٌر العمل وما ٌقدم من خدمات تدار عبر تقنٌة 

ا لمغادرتهم المملكة عبر مطار إلكترونٌة لتفوٌج الحجاج عبر الحافالت إلى محافظة جدة تمهٌد
الملك عبدالعزٌز الدولً ومٌناء جدة اإلسالمً, من خالل التأكد من مناسبة وقت السفر مع مسافة 

الطرٌق بٌن مكة المكرمة / جدة, وفً حالة اكتشاف ضٌق فً وقت المسافر ٌجرى التواصل مع 
معنٌة تشمل وزارة الحج  جهة 13الجهات المعنٌة بالمطار لتسهٌل ذلك, وسط خدمات تقدمها 

مؤسسات طوافة, ومكتب 6والعمرة, ووزارة الصحة, والخطوط السعودٌة, وطٌران ناس, و 
 .الزمازمة, والنقابة العامة للسٌارات, ومكتب هدٌة الحاج بمكة المكرمة

وأكد وكٌل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج فً تصرٌح له أن خطة وزارة الحج والعمرة لهذا 
ققت وهلل الحمد مجمل أهدافها بنجاح منقطع النظٌر ووفق ما هو مرسوم لها عبر مختلف العام ح

مواقع تنفٌذها, مشٌدا بجهود العاملٌن فً مرافق خدمة الحجاج المغادرٌن وحرصهم على تقدٌم 
أفضل الخدمات وتوفٌر التسهٌالت لهم بتوجٌهات من معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد 

 ,ر بنتنصالح بن طاه
حجاج  367611هـ بلغ نحو 1437/12/25ٌذكر أن إجمالً عدد الحجاج المغادرٌن حتى ٌوم 

 .حافلة 2132تم نقلهم عبر 
مسارات إلكترونٌة لفرز  6وٌشتمل مركز مراقبة الحجاج على خدمات إدارٌة ومساندة منظم وفق 

ٌة تفوٌج الحجاج , إلى جانب الحافالت بها جمٌع التجهٌزات التقنٌة واآللٌة المقدمة لتسهٌل عمل
مصل من الرجال والنساء مزود بجمٌع الخدمات  511استراحة للحجاج ومسجد ٌتسع لحوالً 

 .والتجهٌزات
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 كادراً ٌنّفذون خطة هٌئة األمر بالمعروف بالمدٌنة المنورة لموسم ما بعد الحج 315

 

 سم وا 2116سبتمبر  27هـ الموافق  1437ذو الحجة  25المدٌنة المنورة 
نّفذ فرع الرئاسة العامة لهٌئة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر بمنطقة المدٌنة المنورة, خطته 

هـ, الهادفة إلى توعٌة الزوار بالحكمة 1437التشغٌلٌة للمرحلة الثانٌة لموسم الحج لهذا العام 
 .والموعظة الحسنة

كادراً مكلفاً من منسوبً الهٌئة ذوي الخبرة والمنتدبٌن  315وٌشارك فً تنفٌذ الخّطة 
والمترجمٌن, بمتابعة مدٌر عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج 

الفرعٌة بالمنطقة سالم بن حاج الخامري,ضمن منظومة الخدمات التً تقدمها المملكة لضٌوف 
 .دٌنة المنورةالرحمن والزوار خالل تواجدهم فً الم

مادة توعوٌة متنوعة, لتوزٌعها على  204110111ٌذكر أن فرع الهٌئة بالمدٌنة المنورة أعد 
  .زوار مدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم عبر المراكز المتخصصة وعن طرٌق حافلة متنقلة
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 «تنمٌة المجتمع»أمٌر المدٌنة ٌعتمد خطة 

 

 ()المدٌنة المنورة« عكاظ» 

  

المنورة، الخطة التنفٌذٌة لمإسسة المدٌنة اعتمد األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز، أمٌر منطقة المدٌنة 

هـ، وضم مجلس األمناء الجدٌد فً عضوٌته: رئٌس البنك 1432المنورة الخٌرٌة لتنمٌة المجتمع للعام القادم 

اإلسبلمً للتنمٌة الدكتور بندر حجار، ووكٌل إمارة منطقة المدٌنة المساعد للشإون التنموٌة المهندس محمد 

ارة الغرفة التجارٌة الصناعٌة بالمدٌنة منٌر ناصر، وٌوسف المٌمنً، وٌوسف عباس، ورئٌس مجلس إد

 .األحمدي، وبدر الدٌحانً، ومحمد الجهنً، والدكتور خالد الدقل، وماجد األٌوبً

 

 


