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 خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ٌرأس جلسة مجلس الوزراء

 

 سم وا2116أؼسطس  22هـ الموافق  1431ذو القعدة  26جدة 

الجلسة، التً  -حفظه هللا  -الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود  رأس خادم الحرمٌن الشرٌفٌن

 .عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الٌوم االثنٌن، فً قصر السالم بجدة

المجلس على نتائج استقباله لمعالً  -أٌده هللا  -وفً بداٌة الجلسة، أطلع خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

من الحزبٌن الجمهوري والدٌمقراطً، وما جرى وزٌر الخارجٌة األمرٌكً، والوفد األمرٌكً 

 .خاللهما من بحث لمجاالت التعاون الثنائً بٌن البلدٌن الصدٌقٌن فً مختلؾ المجاالت

وأوضح معالً وزٌر الدولة عضو مجلس الوزراء وزٌر الثقافة واإلعالم بالنٌابة الدكتور عصام بن 

الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك، على  سعد بن سعٌد فً بٌانه لوكالة األنباء السعودٌة عقب

تقرٌر عن تطور األحداث ومستجداتها، منوهاً بنتائج االجتماع المشترك الذي عقده أصحاب السمو 

والمعالً وزراء خارجٌة دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة مع كل من معالً وزٌر 

لبرٌطانً لشإون الشرق األوسط توباٌس الخارجٌة األمرٌكً جون كٌري، ومعالً وزٌر الدولة ا

إلوود، بحضور مبعوث األمٌن العام لألمم المتحدة إلى الٌمن إسماعٌل ولد الشٌخ أحمد، ومشاركة 

معالً األمٌن العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطٌؾ بن راشد الزٌانً، وما جرى خالله من 

المبادرة الخلٌجٌة ومخرجات الحوار تركٌز على أهمٌة الوصول إلى حل فً الٌمن مبنً على 

، وتؤكٌد على أهمٌة إدخال المساعدات اإلنسانٌة  2216الوطنً وقرار مجلس األمن الدولً رقم 

للٌمن، ومطالبة للحوثٌٌن بفك الحصار عن المدن الٌمنٌة والسماح بإدخال المساعدات للمحتاجٌن فً 

 .الٌمن

ا الشدٌدٌن للهجمات اإلرهابٌة التً وقعت فً كل من وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكاره

العاصمة الصومالٌة مقدٌشو، والعاصمة األفؽانٌة كابول، وفً مدٌنة عدن، وعبر عن تعازي 

 المملكة ألسر الضحاٌا ولجمهورٌات الٌمن والصومال وأفؽانستان وتمنٌاتها للمصابٌن بالشفاء
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  .العاجل

لكة ومواساتها لجمهورٌة إٌطالٌا رئٌساً وشعباً فً ضحاٌا كما عبر مجلس الوزراء عن عزاء المم

 .الزلزال الذي تعرضت له، وما نتج عنه من وفٌات وأضرار وتمنٌاتها بالشفاء العاجل للمصابٌن
وفً الشؤن المحلً ،أبدى مجلس الوزراء تقدٌره للجهود المتواصلة للجهات األمنٌة فً كشؾ 

لضالة التً تستهدؾ اإلخالل بؤمن الوطن واستقراره وإثارة وإحباط المخططات اإلجرامٌة للفئة ا

الفتن بٌن أبنائه، مشٌراً فً هذا الشؤن إلى تمكن الجهات األمنٌة من إحباط عملٌة إرهابٌة وشٌكة 

التنفٌذ كانت تستهدؾ المصلٌن بمسجد المصطفى فً محافظة القطٌؾ، والسٌطرة على مركبة كان 

عناصر تنظٌم داعش اإلرهابً بالخارج للقٌام بعملٌة انتحارٌة  ٌستقلها شخصان تم تجنٌدهما من

 .تستهدؾ مطعماً ومقهى بمدٌنة تاروت

وبٌن معالٌه أن المجلس نوه بجهود رجال األمن فً مكافحة المخدرات والتً أسفرت خالل الستة 

ٌج متهماً لتورطهم فً جرائم تهرٌب ونقل واستقبال وترو 1461أشهر الماضٌة عن القبض على 

المخدرات والمإثرات العقلٌة والمتاجرة بها عبر شبكات التواصل االجتماعً، حٌث بلػ إجمالً ما 

طناً من  12قرص إمفٌتامٌن مخدر وأكثر من  24ر685ر282تم ضبطه فً العملٌات األمنٌة 

كلٌو جراماً من الهٌروٌن الخام باإلضافة إلى كمٌات من الهٌروٌن المعد للتروٌج  14الحشٌش و 

واألفٌون المخدر، وأسلحة وأموال نقدٌة، كما أعرب المجلس عن تقدٌر المملكة للتعاون البناء مع 

الجهات النظٌرة فً عدد من الدول الشقٌقة والصدٌقة الذي أثمر عن عملٌات استباقٌة أسفرت عن 

متهن ملٌون قرص إمفٌتامٌن إلى المملكة وضبط عدد من الشبكات التً ت 14إحباط تهرٌب أكثر من 

إنتاجها وتهرٌبها والقبض على عدد من عناصرها، ونوه بالتنسٌق والتكامل بٌن مصلحة الجمارك 

العامة والجهات األمنٌة المختصة فً رصد ومتابعة وضبط محاوالت تهرٌب المخدرات إلى 

 .المملكة والقبض على المتورطٌن فٌها ومستقبلٌها

مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة  وأفاد معالً الدكتور عصام بن سعد بن سعٌد أن

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

  :المجلس إلى ما ٌلـــً

 :أوالً 

/  26هـ ، ورقم )1431/  8/  3( وتارٌخ 38/  81بعد النظر فً قرارات مجلس الشورى رقم )

هـ ، قرر مجلس 1431/  2/  11( وتارٌخ 48/  116هـ ، ورقم )1431/  2/  2( وتارٌخ 44

الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمً والتقنً ، وعلى اتفاق تعاون فً مجال الشباب 

والرٌاضة، وعلى مذكرة تعاون علمً وتعلٌمً بٌن المملكة العربٌة السعودٌة و جمهورٌة 

  .هـ1431/  3/  23ٌاض بتارٌخ طاجٌكستان ، الموقعة فً مدٌنة الر

  .وقد أُعدت مراسٌم ملكٌة بذلك
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 :ثانٌاً  

بالتباحث  -أو من ٌنٌبه-وافق مجلس الوزراء على تفوٌض معالً رئٌس هٌئة المساحة الجٌولوجٌة 

مع الجانب الصٌنً فً شؤن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمً الجٌولوجً بٌن هٌئة المساحة 

ٌة ، الجٌولوجٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة وهٌئة المساحة الجٌولوجٌة فً جمهورٌة الصٌن الشعب

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

 :ثالثاً 

بعد االطالع على ما رفعه معالً رئٌس الهٌئة العامة لألرصاد وحماٌة البٌئة ، وبعد النظر فً قرار 

موافقة على هـ ، قرر مجلس الوزراء ال1431/  8/  16( وتارٌخ 41/  85مجلس الشورى رقم )

مذكرة تفاهم بٌن الهٌئة العامة لألرصاد وحماٌة البٌئة فً المملكة العربٌة السعودٌة ووزارة البٌئة 

فً جمهورٌة كورٌا للتعاون فً مجاالت حماٌة البٌئة وتنمٌتها والمحافظة علٌها، الموقعة فً مدٌنة 

  .هـ1436/  12/  3)سٌإول( بتارٌخ 

  .وقد أُعد مرسوم ملكً بذلك

 :رابعاً 

بعد االطالع على ما رفعه معالً رئٌس مدٌنة الملك عبدهللا للطاقة الذرٌة والمتجددة ، وبعد النظر 

هـ ، قرر مجلس الوزراء 1431/  2/  11( وتارٌخ 48/  115فً قرار مجلس الشورى رقم )

تخدامات الموافقة على اتفاقٌة تعاون بٌن حكومة المملكة العربٌة السعودٌة وحكومة المجر لالس

 .هـ1431/  1/  6السلمٌة للطاقة الذرٌة ، الموقعة فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ 

  .وقد أُعد مرسوم ملكً بذلك

 :خامساً 

 :وافق مجلس الوزراء على تعٌٌنات بالمرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالً

تعٌٌن خالد بن عبدالعزٌز بن عبدهللا المقرن على وظٌفة )وكٌل الوزارة المساعد للشإون  1- 

  .االقتصادٌة( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌط

ن محمد الراشد على وظٌفة )الوكٌل المساعد لتخطٌط تعٌٌن عبدالرحمن بن إبراهٌم ب 2- 

  .القطاعات( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌط

تعٌٌن عماد بن محمد بن حامد الؽامدي على وظٌفة )مدٌر عام مكتب الوزٌر( بالمرتبة الرابعة  3- 

  .عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌط

العزٌز المسعود على وظٌفة )مستشار اقتصادي( بالمرتبة تعٌٌن صالح بن جلوي بن عبد 4- 

  .الرابعة عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌط

تعٌٌن سامً بن محمد بن إبراهٌم بن جدٌد على وظٌفة )مستشار إداري( بالمرتبة الرابعة  5- 

  .عشرة بمجلس القضاء اإلداري بدٌوان المظالم

ثنٌان على وظٌفة )مدٌر عام مكتب( بالمرتبة الرابعة تعٌٌن ٌوسؾ بن عبداللطٌؾ بن صالح ال 6- 

  .عشرة بالمحكمة اإلدارٌة العلٌا بدٌوان المظالم

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

االجتماع  التقرٌر السنوي للهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً عن عام مالً سابق ، ونتائج

)الثانً( لوزراء الطاقة لدول مجموعة )العشرٌن( المنعقد فً بكٌن ، وقد أحاط المجلس علماً بما 

  .جاء فٌهما ، ووجه حٌالهما بما رآه
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 د النبويالرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنسق مع قوة أمن المسج

 

 

 
 سم وا 2116أؼسطس  31هـ الموافق  1431ذو القعدة 21المدٌنة المنورة 

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي ممثلة بإدارة العملٌات اجتماعا تنسٌقٌا أمس مع 

قوة أمن المسجد النبوي وذلك لربط نظام البالؼات اإللكترونً بؽرفة عملٌات الشرطة بقوة أمن 

دخل السرٌع المسجد النبوي لتحوٌل جمٌع البالؼات والمالحظات األمنٌة والخدمٌة التً تستدعً الت

من قبل أفراد الشرطة لمتابعتها والوقوؾ علٌها داخل الحرم ومرافقه لٌتم توثٌقها آلٌا عبر النظام 

  .اإللكترونً

أوضح ذلك مدٌر إدارة العملٌات بالوكالة أنس بن أحمد الؽامدي ، مبٌنا أن ربط نظام البالؼات 

وقوة أمن المسجد النبوي على أرض اإللكترونً ٌتم لمتابعة سٌر العمل المشترك بٌن الوكالة 

المٌدان بالعمل المشترك على الخدمات التً تقوم بها إدارات وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد 

 .النبوي لقاصدي مسجد المصطفى صلى هللا علٌه وسلم وعملٌات قوة أمن المسجد النبوي
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   مدٌر األمن العام ٌزور مٌدان التدرٌب التكتٌكً بمنطقة المدٌنة المنورة

 

 

 سم وا 2116أغسطس  22هـ الموافق  1437ذو القعدة  26المدٌنة المنورة 

المحرج الٌوم, بزٌارة مٌدان التدرٌب التكتٌكً  قام معالً مدٌر األمن العام عثمان بن ناصر

الخاص بقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة المدٌنة المنورة, ٌرافقه قائد قوات أمن الحج الفرٌق الركن 

 .خالد بن قرار الحربً, تفقد خاللها سٌر العمل فً المٌدان

قٌد ركن بجاد بن ماجد وكان فً استقباله قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة المدٌنة المنورة الع

الحربً ومدٌر إدارة المشارٌع والصٌانة بشرطة المدٌنة المنورة العقٌد مهندس عبدالرحمن 

 .السالم

  .77الجدٌر بالذكر أن المٌدان سٌستضٌف تمرٌن وطن 
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 مشروع هدٌة المدٌنة المنورة ٌقّدم نصف ملٌون وجبة لضٌوف الرحمن 

   

 

 سم وا2116سطس أغ 31هـ الموافق 1437ذو القعدة  27المدٌنة المنورة 
ٌواصل مشروع "هدٌة المدٌنة المنورة للزائرٌن والحجاج" التابع لجمعٌة مستودع المدٌنة 
المنورة الخٌري, تنفٌذ برامجه الخٌرٌة المتمثلة فً رفادة ضٌوف الرحمن من خالل توزٌع 

الوجبات المتنوعة على الحجاج فً مقر المشروع بطرٌق الهجرة للقادمٌن إلى المدٌنة 
مغادرٌن, ومدٌنة الحجاج بمحافظة خٌبر, ومٌناء ٌنبع اإلسالمً, وفً مطار األمٌر محمد بن وال

 .عبدالعزٌز الدولً
ألف وجبة  511وأوضح المدٌر التنفٌذي للمشروع فاٌز بن طالب األحمدي أنه تم توزٌع أكثر من 

تم توزٌع أكثر من من بداٌة موسم الحج, متوقعاً توزٌع أكثر من ملٌونً وجبة هذا الموسم, كما 
مالٌٌن  3ألف عبوة ماء للحجاج والجهات الحكومٌة العاملة فً الحج فٌما سٌتم توزٌع نحو  711

فرد من أبناء  511عبوة ماء خالل موسم الحج هذا العام, مضٌفاً أن المشروع ٌعمل فٌه أكثر من 
وتجهٌز وتوزٌع ساعة فً خدمة الحجاج والزائرٌن, حٌث ٌقومون بتعبئة  24طٌبة على مدار 

 .الوجبات والهداٌا للقادمٌن إلى المدٌنة المنورة والمغادرٌن منها
لخدمة  -أٌدها هللا  -وعّبر األحمدي عن فخره واعتزازه بالجهود الكبٌرة التً تقدمها الحكومة 

حجاج بٌت هللا الحرام وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه وسلم لٌؤدوا نسكهم بكل ٌسر وراحة 
ن, منوهاً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز واطمئنا

أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ودعمه للمشروعات الخٌرٌة بمنطقة المدٌنة المنورة, كما قّدم شكره 
 .لمؤسسة سلٌمان الراجحً الخٌرٌة الداعم الرئٌس للمشروع

 

 

 



 

 
8 

 ن أمور التصعٌد والنفرة لحجاج بٌت هللا الحرامقٌادات أمن الحج ٌناقشو

 سم وا 2116أؼسطس  31هـ الموافق  1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 
ات أحمد عبدهللا سمباوه الٌوم، اجتماعا مع قٌادات أمن الحج عقد رئٌس عام النقابة العامة للسٌار

برئاسة مساعد قائد قوات أمن الحج وشإون المرور اللواء هادي السبٌعً، لمناقشة أمور التصعٌد 
والنفرة لحجاج بٌت هللا الحرام بمشاركة عدد من قٌادات أمن الحج وقٌادات حجوزات الشركات 

  .ة، بمقر النقابة العامة للسٌاراتالمنفذٌن لخطة التصعٌد والنفر
وجرى خالل االجتماع التنسٌق مع القٌادات األمنٌة لتسهٌل دخول ورش الصٌانة لشركات نقل 

الحجاج وتكثٌؾ أعدادها وأعداد األوناش المطلوبة لسحب الحافالت المتعطلة واعتماد نموذج موحد 
ً االجتماع عدد من األمور منها التؤكٌد على لهذه الفرق الفنٌة لمعرفتها فً نقاط المنع، كما نوقش ف

منع سائقً الحافالت من الحج وفق العقود المبرمة مع الشركات وذلك ال تمام تنقالت ضٌوؾ 
الرحمن وإتمام نسكهم فً سالمة وأمان، ومناقشة تحدٌد وتنفٌذ المهام والمسإولٌات المطلوبة لنقل 

ث ٌبدأ تنفٌذ خطة التصعٌد إلى مشعر منى وعرفات الحجاج خالل األوقات المحددة ألداء النسك حٌ
 ".ذو الحجة بتسلٌم الحافالت لمجموعات الخدمة المٌدانٌة "المطوفٌن 6من 

وتشرؾ لجنة التصعٌد والنفرة فً متابعة وتجهٌزات الحافالت لرحلة التصعٌد والنفرة ومتابعة 
الحج والعمرة واألمن العام (، لتذلٌل التسلٌم بمشاركة )النقابة العامة للسٌارات وبإشراؾ من وزارة 

أي مشاكل أو إعطاالت تحدث لحافالت الشركات وذلك بانتشار الفرق الفنٌة داخل مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة لمساندة الحافالت المتعطلة، بمساندة من رجال المرور وبؤشراؾ مباشر من 

عام لشرح خطة سٌر الحافالت وانطالقها من القٌادات األمنٌة فً المشاعر المقدسة و التنسٌق هذا ال
  .مواقع الشركات بمنطقة الشمٌسً إلى مكة المكرمة لنقل ضٌوؾ الرحمن

ألؾ حافلة فٌما بلػ عدد  16111وبلػ أعداد الحافالت التً تشارك فً نقل ضٌوؾ الرحمن 
ة للسٌارات حافلة، وسخرت النقابة العام 411الحافالت المساندة التً تتمركز فً مشعر عرفات 

ألؾ لتنفٌذ خطة  25لتنفٌذ خطتها مجموعة من العاملٌن واإلدارٌٌن والفنٌٌن السائقٌن ٌصل عدد إلى 
حاج وهو العدد المستهدؾ لنقله  163646111النقابة و شركات نقل الحجاج، لألشراؾ على نقل 

والعمرة الدكتور هذا العام من ضٌوؾ الرحمن وفق الخطة المعتمدة للنقابة من معالً وزٌر الحج 
  .محمد صالح بن طاهر بنتن

حضر االجتماع، قائد مرور منى اللواء علً الدبٌخً، ومساعد قائد مرور منى العمٌد خالد الفدا، 
وقائد مرور مشعر عرفات العمٌد خلد احمد الضبٌب، وقائد حجز الشركات العمٌد خالد حسن 

  .عبدالرحمن الخرصانالعمران، وقائد نقاط المنع وضبط الدراجات العمٌد 
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أمانة العاصمة المقدسة تفعل أنظمة غرفة عملٌة مراقبة النظافة بمكة المكرمة 

 والمشاعر المقدسة خالل موسم الحج

 سم وا 2116أؼسطس  31هـ الموافق  1431ذو القعدة  21مكة المكرمة 
فعلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة فً إدارة التشؽٌل ومتابعة النظافة هذا العام، بشكل أوسع أنظمة 

ل موسم حج هذا العام من خالل ؼرفة عملٌة مراقبة النظافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خال
االستفادة الكاملة من التقنٌة واألنظمة الحاسوبٌة والمعلوماتٌة المتطورة حٌث عمدت على إنشاء 

تطبٌق إلكترونً حدٌث ومتطور لتلقً البالؼات وتحدٌد موقع المبلػ إلى جانب تطبٌق لرصد مكان 
من خالل تركٌب شرائح التتبع على  تكدس النفاٌات، باإلضافة إلى تفعٌل المتابعة فً الضواؼط

  .جمٌع الضواؼط ووضع شرائح فً الحاوٌات لتبٌن خلوها أو امتالءها
وبٌن مدٌر إدارة تشؽٌل ومتابعه النظافة المهندس عاطؾ فٌحان الحكمً، أن هذه الخطوات 
ل البار التطوٌرٌة تؤتً بدعم واهتمام بالػ من معالً أمٌن العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فض

ومتابعة من وكٌل األمٌن للخدمات المهندس عبدالسالم مشاط وتنسجم مع ما تولٌه حكومتنا الرشٌدة 
 2131من عناٌة واهتمام بجمٌع الخدمات المقدمة لحجاج بٌت هللا الحرام وٌتوافق مع رإٌة المملكة 

. 
ونٌا من المواطن أو مشرفً وأفاد أن الشاشة الرئٌسة لنظام البالؼات تعمل على تلقً البالؼات إلكتر

وٌهدؾ النظام إلى سرعة وصول البالغ وتمرٌر  241إدارة النظافة أو البلدٌات الفرعٌة أو نظام 
المالحظة للمقاول والتؤكد من معالجتها بالصور ومراقبة الموقع ومتابعة أداء المقاولٌن وتقٌٌم أداء 

ة وفعالٌة المواطن فً تقٌٌم أعمال النظافة متابعة المقاولٌن من قبل منسوبً األمانة وكذلك مشارك
وسهولة وسرعة وصول بالؼه وضمان تطبٌق ؼرامة تقصٌر المقاول فً إنجاز المالحظات 

 .بحٌادٌة تامة
وأوضح المهندس الحكمً أن تصنٌؾ البالؼات فً النظام تتمثل فً "نظام إدارة العمالة" الهادؾ 
إلى بناء قاعدة بٌانات للعمالة وتصنٌفها وإعداد خطط تشؽٌلٌة للعمالة واعتمادها ومتابعة الحصر 

لى بناء الٌومً وإعداد خطة الراحات واإلحالل المإقت إلى جانب "نظام إدارة المعدات" الهادؾ إ
قاعدة بٌانات للمعدات بسائقٌها وحصرها وبناء قاعدة البٌانات ألعمال الصٌانة الدورٌة ومتابعتها 

ومتابعة دخول وخروج المعدات ومتابعة أعطال وحوادث المعدات عالوة على " نظام إدارة 
  "الخدمات

معدات الخاصة بكل العقود وأشار إلى أن من أهم الشاشات بالنظام شاشة التتبع المباشر لكل أنواع ال
وتعرض هذه الشاشة صورة حٌة لمواقع عمل المعدات بجمٌع أنواعها وٌمكن من خاللها تتبع معدة 

بعٌنها ومعرفة حالة محرك السٌارة وحالة المعدة الملحقة بالسٌارة والسرعة الحالٌة للسٌارة، وشاشة 
تتبع خدمة الكنس اآللً، وشاشة التتبع تتبع عملٌة إخالء الحاوٌات من النفاٌات، عالوة على شاشة 

  .المسجل لخدمة الكنس اآللى
ولفت مدٌر إدارة تشؽٌل ومتابعه النظافة إلى أن هناك شاشة لتتبع خدمة شفط المٌاه تعرض صورة 

  .حٌة لجمٌع صهارٌج الشفط للعقود الخمسة باإلضافة إلى شاشة التتبع المسجل لخدمة شفط المٌاه
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 آالف حاس 301حغضً رسٚة اٌمذَٚ ٚاٌّغادسة بأوزش ِٓ  طٍبت  

حفٌٛش صٍّع اٌحضاس باٌّذٌٕت إٌّٛسة إٌى ِغاوُٕٙ.. رالد دلائك 

 إلٔٙاء اإلصشاءاث

عًهٍاث انًٍذاٍَت نخذيت انحجاج حخابع 

 انعًم

 ٌذيخانذ انضا -انًذٌُت انًُىسة 

سجهج لطاعاث انًؤسست األههٍت نألدالء َجاحاً يًٍضاً فً رسوة لذوو انحجاج نهًذٌُت انًُىسة أيس 

( حاجاً وصهىا عٍ طشٌك 40006( حاجاً يُهى )52415حٍذ بهغ عذد انحجاج انماديٍٍ نهًذٌُت )

كم سالست ( حافهت ولذ حى حفىٌج جًٍع انحجاج إنى يساكُهى ب2221يشكض اسخمبال انهجشة عهى يخٍ )

دوٌ أي حأخٍش حٍذ سجم يعذل رالد دلائك إلَهاء إجشاءاث انحافهت فًٍا لايج يكاحب انخذيت 

 .( حاجاً 52110انًٍذاٍَت بانخُسٍك يع فشق اإلششاف عهى انًغادسة بئَهاء إجشاءاث يغادسة )

ٍذاٍَت وركشانذنٍم كًال خهٍفت عضى يجهس إداسة األدالء أٌ يجهس اإلداسة ححىل نغشفت عًهٍاث ي

( حاجاً وانخأكذ يٍ إَهاء إجشاءاث االسخمبال وانخىدٌع دوٌ 203324نًخابعت حشكت لذوو ويغادسة )

أي حأخٍش يبٍُاً أٌ وكٍم وصاسة انحج وانعًشة نشؤوٌ انضٌاسة يحًذ بٍجاوي حىاجذ بًشكض انهجشة 

ذ أٌ حأكذ يٍ إَهاء نًخابعت اداء انعايهٍٍ فً خذيت انحجاج انكشاو ونى ٌغادس حخى فجش االرٍٍُ بع

إجشاءاث جًٍع انحافالث، ورًٍ خهٍفت كهًاث وكٍم وصاسة انحج انخً وصف فٍها أداء هزا انعاو باَه 

االفضم ورنك فً سسانت عبش انالسهكً شكش فٍها انبٍجاوي جًٍع انعايهٍٍ باالدالء عهى جهىدهى فً 

 .خذيت ضٍىف انشحًٍ

شأحه وصاسة انحج وانعًشة وسبظ جًٍع انجهاث راث ٌزكش اٌ انًساس اإلنكخشوًَ نهحجاج انزي اَ

 .انعاللت بخذيت ضٍىف انشحًٍ ساهى بشكم كبٍش فً اَهاء اجشاءاث حسجٍم انحجاج بىلج لٍاسً
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 ألف حاج ٌستفٌدون من الغذاء اإلستراتٌجً .. وال مساس بحدود المشاعر 700

 الفٌصل : دراسة التطوٌر سترفع لخادم الحرمٌن بعد الحج

 
كشؾ مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة ورئٌس لجنة الحج المركزٌة األمٌر خالد 

الفٌصل عن رفع الدراسة األولٌة لتطوٌر المشاعر المقدسة لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز 
 .أعدتها الهٌئة العلٌا لتطوٌر مكة المكرمةهـ ،والتً 1431بعد انتهاء موسم حج هذا العام 

وقال فً المإتمر الصحفً الذي عقد بمقر إمارة المنطقة فً مشعر مزدلفة عقب جولته التفقدٌة أمس )اإلثنٌن( 
ٌهمنا تطوٌر كافة المنشآت لترقى إلى المستوى »فً المشاعر المقدسة شملت تدشٌن مركز الؽذاء اإلستراتٌجً 

حرمٌن الشرٌفٌن لهذه المشارٌع ، الفتا إلى أن هٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة لدٌها الكثٌر الذي ٌرٌده خادم ال
 .«من الدراسات والمشارٌع

وأضاؾ فً هذا العام جرى إنجاز حزمة من المشارٌع واإلضافات وقامت وزارة النقل بإنجاز مشارٌع كثٌرة 
(مركزا صحٌا وقدمت هٌئة 128نً مستشفٌات و)وكذلك وزارة المالٌة، كما أشرفت وزارة الصحة وهٌؤت ثما

تطوٌر منطقة مكة المكرمة مشروعا للؽذاء وهو خطوة الستبدال الطرق العشوائٌة التً ٌقدم فٌها الؽذاء، 
( ألؾ حاج وفً العام القادم ٌشمل جمٌع الحجاج، إضافة إلى 111موضحا أن المشروع سٌلبً احتٌاجات )

 .والكهرباء المشارٌع الجدٌدة لوزارة المٌاه

وتابع أمٌر مكة أن النقلة الكبٌرة التً قامت بها المدٌرٌة العامة للجوازات ساهمت فً تقلٌص زمن وصول 
الحجاج منذ قدومهم إلى مطار الملك عبدالعزٌز وحتى وصولهم إلى مساكنهم فً مكة المكرمة من ست ساعات 

 .جهود وزارة الحج والعمرة فً هذا الصدد فً العام الماضً إلى ثالث ساعات فً هذا العام، عالوة على

وبٌن أن الحدود الشرعٌة للمشاعر المقدسة ال ٌقررها أحد وهً حدود شرعٌة ومثبتة ال ٌمكن المساس بها، الفتا 
إلى أن جمٌع منسوبً هٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة ٌسعون لالرتقاء بالخدمات فً المستقبل وأن تكون 

ي وراق ٌواكب مستوى القرن الواحد والعشرٌن وأن تكون المشاعر المقدسة من المشارٌع على مستوى حضار
أجمل بقاع العالم ومن أكثرها نظافة وتنظٌما وراحة، متمنٌا سموه أن ٌكون الحج متعة عندما ٌصل الحاج 

 .وٌإدي نسكه وأال تكون مشقة على هذا الحد الذي نراه اآلن

رفقة مستشار أمٌر منطقة مكة المكرمة المشرؾ العام على وكالة التنمٌة وكان األمٌر خالد الفٌصل استقل حافلة ب
باإلمارة وأمٌن الهٌئة العلٌا لتطوٌر منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح وعدد من المسإولٌن فً القطاعات 

حٌة الجدٌدة الحكومٌة والعسكرٌة، وتفقد عددا من المشارٌع المنفذة فً المشاعر المقدسة شملت المراكز الص
ومشروع تهٌئة نزول الحجاج ومحطات قطار المشاعر المقدسة فً كل من عرفات ومزدلفة ومنى واالطالع 

على الخطط التً أعدتها الجهات المختصة لنقل الحجاج كما أطلع سموه على مشروع تركٌب الخٌام على منحدر 
نظٌم الطرق بمشعر منى ومشروع فرز محطة الجمرات وتفقد توسعة الساحات الؽربٌة للجمرات ومشارٌع ت

 .وتوزٌع حركة الحشود فً منطقة وادي محسر بٌن مشعري منى ومزدلفة
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 الٌحٌى ٌشرف على وصول أولى طالئع الحجاج الٌمنٌٌن

 

 

حفمذ يذٌش عاو انجىاصاث انهىاء سهًٍاٌ بٍ عبذانعضٌض انٍحٍى جىاصاث يُفز انىدٌعت انحذودي بًُطمت 

َجشاٌ واششف عهى وصىل أونى لىافم انحجاج انماديٍٍ نهًًهكت عبش يُفز انىدٌعت يٍ انجًهىسٌت 
 . انًٍٍُت انشمٍمت

صة بصالة الحجاج للتؤكد من توفر األجهزة التقنٌة الالزمة واكتمال واطلع على كافة التجهٌزات الخا

التجهٌزات الضرورٌة للكاونترات لضمان إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل ٌسر وسهولة ، 

 وتجّول بصالة الخصائص الحٌوٌة )البصمة( وتفقد جاهزٌة عملها وسرعة إنجازها،

التقنٌة واألمنٌة وأجهزة االتصال المتوفرة لدى  كما تفقد كبائن وبوابات الدخول وعمل األجهزة

جمٌع العاملٌن ، وقد أشاد اللواء الٌحٌى بالجهود المبذولة بالمنفذ، منوهاً بضرورة بذل جهود 

 . مضاعفة لتقدٌم أفضل الخدمات لضٌوؾ الرحمن

 بعد ذلك توجه اللواء الٌحٌى إلى شعبة محافظة شرورة واطلع على سٌر العمل بالشعبة وحث

 العاملٌن بها على تذلٌل كافة الصعوبات والمعوقات التً تواجه سٌر العمل بالشعبة

كما قدم مدٌر جوازات منطقة نجران اللواء سعد بن مفلح الجهنً الذي قدم شرحاً مفصالً عن سٌر 

 .العمل فً جوازات منفذ الودٌعة ومدى جاهزٌته
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 ةالف حاج حركة القدوم والمغادرة بالمدٌن113اكثر من  
 

 

 
 

عضٍج لطاعاث اٌّؤعغت االٍٍ٘ت ٌالدالء ٔضاحاً ٍِّضاً فً رسٚة لذَٚ اٌحضاس ٌٍّذٌٕت إٌّٛسة ٌَٛ 

( 40004( حاصاً ُِٕٙ )23452رٚ اٌمعذة حٍذ بٍغ عذد اٌحضاس اٌمادٍِٓ ٌٍّذٌٕت )  52االحذ 

( حافٍت ٚلذ حُ حفٌٛش صٍّع 3335عٍى ِخٓ )حاصاً ٚصٍٛا عٓ طشٌك ِشوض اعخمباي اٌٙضشة 

اٌحضاس ٌّغاوُٕٙ بىً عالعت دْٚ أي حأخٍش حٍذ عضً ِعذي رالد دلائك إلٔٙاء اصشاءاث اٌحافٍت 

فٍّا لاِج ِىاحب اٌخذِت اٌٍّذأٍت باٌخٕغٍك ِع فشق االششاف عٍى اٌّغادسة بئٔٙاء اصشاءاث 

 . ( حاصاً 23110ِغادسة )

احّذ خٍٍفت عضٛ ِضٍظ اداسة االدالء اٌّخحذد اٌشعًّ ٚاٌزي اضاف  اٚضح رٌه اٌذًٌٍ وّاي بٓ

اْ ِضٍظ االداسة بشئاعت اٌذًٌٍ حاحُ باًٌ ححٛي ٌغشفت عٍٍّاث ٍِذأٍت ٌّخابعت حشوت لذَٚ 

( حاصاً ٚاٌخأوذ ِٓ أٙاء اصشاءاث االعخمباي ٚاٌخٛدٌع دْٚ أي حأخٍش ِبٍٕاً أْ 301134ِٚغادسة )

ٌّخابعت اداء  شة ٌشؤْٚ اٌضٌاسة ِحّذ بٍضاٚي حٛاصذ بّشوض اٌٙضشة ٚوًٍ ٚصاسة اٌحش ٚاٌعّ

اٌعآٍٍِ فً خذِت اٌحضاس اٌىشاَ ٌُٚ ٌغادس حخى فضش االرٍٕٓ بعذ اْ حأوذ ِٓ أٙاء اصشاءاث صٍّع 

اٌحافالث ، ٚرّٓ خٍٍفت وٍّاث ٚوًٍ ٚصاسة اٌحش اٌخً ٚصف فٍٙا اداء ٘زا اٌعاَ بأٗ االفضً ٚرٌه 

اٌالعٍىً شىش فٍٙا اٌبٍضاٚي صٍّع اٌعآٍٍِ باالدالء عٍى صٙٛدُ٘ فً خذِت فً سعاٌت عبش 

 . ضٍٛف اٌشحّٓ

ٌزوش اْ اٌّغاس االٌىخشًٚٔ ٌٍحضاس اٌزي أشأحٗ ٚصاسة اٌحش ٚاٌعّشة ٚسبظ صٍّع اٌضٙاث راث 

 . اٌعاللت بخذِت ضٍٛف اٌشحّٓ عاُ٘ بشىً وبٍش فً أٙاء اصشاءاث حغضًٍ اٌحضاس بٛلج لٍاعً
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 فٍغطًٍٕ ِٓ رٚي اٌشٙذاء ألداء اٌحش 3000اٌحشٍِٓ ٌٛصٗ باعخضافت  خادَ
 ٌٍعاَ اٌزآِ عٍى اٌخٛاًٌ

 اٌشٌاض -ٚاط 

 10/01/5034اٌزالراء 

ّٚصٗ خادَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ اٌٍّه عٍّاْ بٓ عبذاٌعضٌض آي ععٛد باعخضافت أٌف فٍغطًٍٕ ِٓ رٚي اٌشٙذاء 

 .٘ـ ٌٍعاَ اٌزآِ عٍى اٌخٛا3411ًٌٚأعشُ٘، ٚرٌه ألداء ِٕاعه اٌحش ٌٙزا اٌعاَ 

فٍٓ ٌٍحش ٚسفع ٚصٌش اٌشؤْٚ اإلعالٍِت ٚاٌذعٛة ٚاإلسشاد اٌّششف اٌعاَ عٍى بشٔاِش خادَ اٌحشٍِٓ اٌششٌ

ٚاٌعّشة ٚاٌضٌاسة اٌشٍخ صاٌح بٓ عبذاٌعضٌض بٓ ِحّذ آي اٌشٍخ، باٌغ شىشٖ ٌخادَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ ٌحشصٗ 

اٌّغخّش عٍى ِذ صغٛس اٌصٍت، ٚحّخٍٓ عاللاث األخٛة ِع أبٕائٗ ٚإخٛأٗ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ ٌّغاعذحُٙ فً أداء اٌشوٓ 

ش أْ ٌضضٌٗ عُٕٙ خٍش اٌضضاء، ٚأْ ٌباسن فً صٙٛد ٚالة أِش ٘زٖ اٌخاِظ ِٓ أسواْ اإلعالَ، داعٍا هللا اٌعًٍ اٌمذٌ

 .اٌبالد اٌّباسوت عٍى ِا لذِٖٛ، ٌٚمذِٛٔٗ ِٓ خذِاث صٍٍٍت ٌإلعالَ ٚاٌّغٍٍّٓ ٚخاصتً اٌشعب اٌفٍغطًٍٕ

ٍشعب ٚأوذ أْ ٘زٖ اٌٍفخت اٌٍّىٍت، حعبٍش عٓ األخٛة اإلعالٍِت ٚاٌعشبٍت اٌخً ٌحٍّٙا لادة ٘زٖ اٌبالد ٌفٍغطٍٓ ٌٚ

اٌفٍغطًٍٕ اٌعضٌض، ِٛضحا أْ ٘زا اٌخٛصٍٗ اٌىشٌُ اٌزي خص بٗ خادَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ أعش اٌشٙذاء ِٓ األشماء 

اٌفٍغطٍٍٍٕٓ العخضافخُٙ، عٍخشن أرشا وبٍشا فً ٔفٛعُٙ، ٚعٍىْٛ عاِال ِٓ عٛاًِ اٌخخفٍف ِٓ ِعأاحُٙ، ِشٍشا 

اٌٍّّىت اٌخٍشة اٌضٍٍٍت فً دعُ ِٚغأذة اٌشعب اٌفٍغطًٍٕ  إٌى أْ ٘زٖ اٌٍفخت اٌٍّىٍت اِخذاد ٌغٍغٍت ِٓ ِٛافك

 .ٚلضٍخٗ اٌعادٌت

ٚأوذ ِعاٌٍٗ ــ اعخعذاداث اٌٛصاسة اٌّخىاٍِت، ٚصٍّع إداساحٙا اٌّخخصت ٌخىْٛ عٍى لذس اٌّغؤٌٍٚت ٚاٌزمت اٌخً 

فٙا بٙا خادَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ ٌخىْٛ اٌّغؤٚي األٚي عٓ حٕفٍز ٘زٖ االعخضافت ٚإحّا ِٙا عٍى اٌٛصٗ اٌالئك بّا ششَّ

 .ٌٍٍُك بٙزٖ اٌزمت اٌغاٌٍت

ٚأٚضح آي اٌشٍخ، أْ اٌٍّّىت دأبج ِٕز أْ أوشِٙا هللا حعاٌى بخذِت بٍج هللا عٍى حمذٌُ ِا ٌٍٍك بٙزٖ اٌّىأت 

ٚخصٛصٍخٙا، ِٚٓ أصً ٘زا حشصج اٌٍّّىت ِٓ ِٕطٍك اٌّغؤٌٍٚت أْ ٌىْٛ ٌٙا اٌغبك فٍّا حمذِٗ ِٓ أعّاٍي 

 .ت ِٚشاعش أخٌٛت حضاٖ اٌّغٍٍّٓ فً اٌعاٌُاعخزٕائٍ

ٚلاي: إْ اٌشعب اٌفٍغطًٍٕ ٌغخحك وً اٌخمذٌش ٚاالحخشاَ، ٌّا ٌٗ ِٓ حضحٍاث عظٍّت ٌٍحفاظ عٍى اٌمذط اٌششٌف 

ٚأسض فٍغطٍٓ اٌخً ً٘ أسض عشبٍت إعالٍِت، ٚحغخٛصب ِىأت اٌٍّّىت اٌشائذة فً خذِت اإلعالَ أْ ٌىْٛ ٌٙا أرٌش 

ب اٌفٍغطًٍٕ باٌزاث، ِٚٓ ٕ٘ا صاء اال٘خّاَ ِٓ خادَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ اٌٍّه عٍّاْ بٓ عبذاٌعضٌض باسص حضاٖ اٌشع

 .آي ععٛد ـــ حفظٗ هللا ــــ باعخضافت أٌف فٍغطًٍٕ ِٓ رٚي اٌشٙذاء اٌفٍغطٍٍٍٕٓ

 

 

 

 

 

 


