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 أدالء المدٌنة تودع آخر أفواج الحجاج المغاربة

   

 

     

 سم وا2116أكتوبر  1هـ الموافق 1437ذوالحجة  29المدٌنة المنورة 

ودعت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة آخر أفواج حجاج المملكة المغربٌة الشقٌقة 

الحج لهذا العام وهً تغادر المدٌنة المنورة عائدٌن إلى بالدهم بعد أن من هللا علٌهم أداء فرٌضة 

هـ وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الدلٌل فٌصل سندي ومدٌر العالقات العامة 1437

  .واإلعالم تركً إلٌاس ورئٌس مكتب خدمة حجاج دول المغرب العربً عمر شفٌق سندي

وأوضح سندي أن أدالء المدٌنة المنورة التً تشرفت بتودٌع مجموعة من آخر أفواج حجاج بٌت 

 الحرام من المملكة المغربٌة الشقٌقة الذٌن حلوا بٌننا إخوة أعءاء نتمنى لهم السالمة فً هللا

رحلتهم إلى بالدهم داعٌن هللا عء وجل أن ٌتقبل حجهم ونسكهم وان نلتقٌهم كرات ومرات فً 

  .األعوام القادمة ، قدمت لهم الهداٌا والورود

حكومة المملكة العربٌة السعودٌة ، مشٌدٌن وأعرب الحجاج المغاربة عن شكرهم وتقدٌرهم ل

بالخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن فً كل المجاالت التً ٌلمسها الجمٌع من تطور كبٌر وملحوظ 

   .عاما بعد عام
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 حاًجا إلى المدٌنة المنورة أمس 16111وصول 

 سم وا 2116أكتوبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  22المدٌنة المنورة 

بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس, قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن مّن هللا 

حاًجا, وفق اإلحصائٌة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة  16111علٌهم بأداء فرٌضة الحج 

 .لإلدالء فً المنطقة

ج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل وأظهرت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة, أن إجمالً عدد الحجا

مسافًرا, 234511حاًجا, فً حٌن بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه  321122حتى أمس 

حاًجا, وأن عدد الحجاج المتبقٌن فً 42513مبٌنًة أن أكثر جنسٌة متواجدة األندونٌسٌة وعددهم 

متبقٌن لنفس الٌوم من حج العام حاًجا, مقارنة مع ال151116المدٌنة المنورة حتى مساء أمس بلغ 

 .حاًجا214121هـ, وعددهم 1436الماضً 
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 القسم النسائً بمطوفً حجاج الدول العربٌة ٌشارك فً تودٌع الحجاج

 

 

 سم وا 2116بر أكتو 11هـ الموافق  1431ذو الحجة  22مكة المكرمة 

شاركت المؤسسة األهلٌة لمطوفً حجاج الدول العربٌة ممثلة فً القسم النسائً بتودٌع حجاج بٌت 

هللا الحرام بمركز تفوٌج الحجاج بالزائدي, موزعة العدٌد من الهداٌا وباقات الورود , بحضور نائب 

  .رئٌس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد بن حسن معاجٌنً

ٌنً أن هناك مبادرة برعاٌة معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن , وأوضح معاج

بتودٌع لضٌوف بٌت هللا الحرام بمنافذ ومواقع عودة الحجاج إلى بالدهم, مشٌراً أن الفتٌات 

عنصر نسائً بالمؤسسة من المطوفات وبناتهن, مثمناً الدعم  121المشاركات فً الفعالٌات 

وم بها رئٌس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس قطان وأعضاء والجهود التً ٌق

 .المجلس ومطوفً ومطوفات المؤسسة على ما بذلوه فً حج هذا العام
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 تكرٌم الكشافة المشاركٌن فً خدمة قاصدي المسجد النبوي

 

  

 سم وا2116أكتوبر  1هـ الموافق 1431ذوالحجة  22المدٌنة المنورة 

كرمت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة فً إدارة الساحات أمس جمعٌة الكشافة العربٌة 

جد رسول هللا السعودٌة بالمدٌنة المنورة للجهود التً بذلوها فً خدمة ضٌوف الرحمن زائري مس

 .صلى هللا علٌه وسلم

وأوضح مدٌر إدارة الساحات بالمسجد النبوي محمد التمٌمً أن هذا التكرٌم ٌأتً عرفانا بالدور 

البارز ألفراد الكشافة فً خدمة ضٌف الرحمن ولمساهمتهم فً إنجاح موسم الحج األول واستمراراً 

ضمن منظومة الخدمات التطوعٌة المقدمة للعمل خالل الموسم الثانً وظهورهم بالمظهر المشرف 

لضٌوف الرحمن زائري المسجد النبوي وتعاونهم المستمر مع الوكالة فً تنظٌم الحشود , منوهاً 

بالخدمات التطوعٌة التً قدموها ومشاركتهم فً التٌسٌر على الزوار ألداء عبادتهم براحة 

 .واطمئنان

المسجد النبوي الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا الفالح  من جانبه أكد معالً نائب الرئٌس العام لشؤون

فً كلمته خالل حفل التكرٌم ,أن ما ٌقوم به أفراد الكشافة من أعمال تطوعٌة وخدمتهم لزائري 

مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هو محل فخر واعتزاز وشرف عظٌم اختصهم هللا به, مقدماً 

تولٌه للحرمٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهما من كرٌم العناٌة وفائق  شكره وتقدٌرة للقٌادة الرشٌدة على ما

الرعاٌة ,كما قدم شكره لصاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان أمٌر منطقة المدٌنة المنورة 

رئٌس لجنة الحج بالمنطقة على متابعته المستمرة لألعمال المقدمة بالمسجد النبوي لٌنعم زائرٌه 

 نبالراحة واالطمئنا
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 و / أدالء انًذٌُح ذىدع آخز أفىاج انحجاج انًغارتحعا

 د / عام / أدالء المدٌنة تودع آخر أفواج الحجاج المغاربة 0132

 م واس2116أكتوبر  1هـ الموافق 1437ذوالحجة  29المدٌنة المنورة 

غربٌة الشقٌقة وهً ودعت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة آخر أفواج حجاج المملكة الم

هـ 1437تغادر المدٌنة المنورة عائدٌن إلى بالدهم بعد أن من هللا علٌهم أداء فرٌضة الحج لهذا العام 

وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الدلٌل فٌصل سندي ومدٌر العالقات العامة واإلعالم تركً 

 . ديإلٌاس ورئٌس مكتب خدمة حجاج دول المغرب العربً عمر شفٌق سن

وأوضح سندي أن أدالء المدٌنة المنورة التً تشرفت بتودٌع مجموعة من آخر أفواج حجاج بٌت هللا 

الحرام من المملكة المغربٌة الشقٌقة الذٌن حلوا بٌننا إخوة أعءاء نتمنى لهم السالمة فً رحلتهم إلى 

فً األعوام القادمة ،  بالدهم داعٌن هللا عء وجل أن ٌتقبل حجهم ونسكهم وان نلتقٌهم كرات ومرات

 . قدمت لهم الهداٌا والورود

وأعرب الحجاج المغاربة عن شكرهم وتقدٌرهم لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة ، مشٌدٌن 

بالخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن فً كل المجاالت التً ٌلمسها الجمٌع من تطور كبٌر وملحوظ 

 . عاما بعد عام
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 حاًجا إنى انًذٌُح انًُىرج أيس 80161وصىل 

 6102 أكرىتز1 

 حاًجا إلى المدٌنة المنورة أمس 16111د / حج / وصول  0006

 م واس 2116أكتوبر  11هـ الموافق  1437ذو الحجة  29المدٌنة المنورة 

مّن هللا بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس، قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن 

حاًجا، وفق اإلحصائٌة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة  16111علٌهم بأداء فرٌضة الحج 

 .لإلدالء فً المنطقة

وأظهرت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة، أن إجمالً عدد الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل 

مسافًرا، 234571رٌن حتى تارٌخه حاًجا، فً حٌن بلغ المجموع الكلً للمغاد 391799حتى أمس 

حاًجا، وأن عدد الحجاج المتبقٌن فً 42513مبٌنًة أن أكثر جنسٌة متواجدة األندونٌسٌة وعددهم 

حاًجا، مقارنة مع المتبقٌن لنفس الٌوم من حج العام 157176المدٌنة المنورة حتى مساء أمس بلغ 

 .حاًجا214791هـ، وعددهم 1436الماضً 

 // انتهى //

 NNNN ت م09:07
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 حاجاً إنى انًذٌُح انًُىرج 81281وصىل 

 
 (العمٌد العقٌلً خالل جولته فً صالة الحج لمتابعة سفر الحجاج )واس

 واس -المنورة المدٌنة

بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس األول, قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن مّن هللا علٌهم 
 .حاجاً, وفق اإلحصائٌة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة لإلدالء فً المنطقة 11224بأداء فرٌضة الحج 

الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل حتى أمس وبٌنت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة, أن إجمالً عدد 
مسافراً, موضحًة أن أكثر 211232حاجاً, فً حٌن بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه  314221

حاجاً, وأن عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة المنورة حتى مساء 31511جنسٌة موجودة هً اإلندونٌسٌة وعددهم 
هـ, وعددهم 1436مع المتبقٌن لنفس الٌوم من حج العام الماضً  حجاج, مقارنة164114أمس بلغ 

 .حاجاً 224144

وكان مدٌر جوازات منطقة المدٌنة المنورة المكلف العمٌد ولٌد بن سلٌمان العقٌلً تفقد أمس األول, مطار األمٌر 
حج ومتابعة تنفٌذ محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة لإلشراف المباشر على سٌر العمل بصاالت ال

 .خطة مغادرة ضٌوف الرحمن

وأكد العقٌلً عقب الجولة أن إجراءات مغادرة حجاج بٌت هللا تتم بكل ٌسر وانسٌابٌة, حاثاً كافة منسوبً 
 .جوازات المطار ببذل مزٌد من الجهد لخدمة المغادرٌن والحرص على الدقة فً تنفٌذ اإلجراءات
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أنفاً  291416أنفاً وانًغادروٌ  988188انًجًىع   

حجاج إنى انًذٌُح انًُّىرج أيس 80161وصىل   

 

 

ٍّ هللا  تهغ عذد انحداج انذٌٍ وصهىا إنى انًذٌُح انًُّىرج، أيش، قاديٍٍ يٍ يكح انًكّزيح تعذ أٌ ي

حداج، وفق اإلحصائٍح انٍىيٍح انرً أعهُرها انًؤصضح األههٍح  02111عهٍهى تأداء فزٌضح انحح 

 .نًُطقحنألدالء فً ا

  

وأظهزخ وحذج اإلحصاء وانرقارٌز تانًؤصضح، أٌ إخًانً عذد انحداج انقاديٍٍ نطٍثح انطٍثح وصم 

يضافزاً،  695411حاخاً، فً حٍٍ تهغ انًدًىع انكهً نهًغادرٌٍ حرى ذارٌخه  930133حرى أيش 

انًرثقٍٍ فً حاخاً، وأٌ عذد انحداج  56409يثٍُحً أٌ أكثز خُضٍح يىخىدج اإلَذوٍَضٍح وعذدهى 

حاخاً، يقارَح يع انًرثقٍٍ نهٍىو َفضه يٍ حح انعاو 041012انًذٌُح انًُّىرج حرى يضاء أيش تهغ 

 .حاخاً  605130هـ، وعذدهى 0592انًاضً 
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 حاجا إلى المدٌنة المنورة أمس 16111وصول 

 

 المدينة المنورة : واس

ّن هللا علٌهم بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس، قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن م
حاًجا، وفق اإلحصائٌة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة لإلدالء فً  16111بأداء فرٌضة الحج 

 .المنطقة

وأظهرت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة، أن إجمالً عدد الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل حتى 
 حاًجا، فً حٌن بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه 391799أمس 

حاًجا، وأن عدد الحجاج 42513مسافًرا، مبٌنًة أن أكثر جنسٌة متواجدة األندونٌسٌة وعددهم 234570
حاًجا، مقارنة مع المتبقٌن لنفس الٌوم من 157176المدٌنة المنورة حتى مساء أمس بلغ  المتبقٌن فً

 .حاًجا214791هـ، وعددهم 1436حج العام الماضً 
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 حاخاً إنى انًذٌُح انًُىرج 02111وصىل 

 

 واس -انًذٌُح انًُىرج 

ٍّ هللا تهغ عذد انحداج انذٌٍ وصهىا إنى انًذٌُح انًُىرج أيش، قا ديٍٍ يٍ يكح انًكزيح تعذ أٌ ي

حاًخا، وفق اإلحصائٍح انٍىيٍح انرً أعهُرها انًؤصضح األههٍح  02111عهٍهى تأداء فزٌضح انحح 

 .نإلدالء فً انًُطقح

وأظهزخ وحذج اإلحصاء وانرقارٌز تانًؤصضح، أٌ إخًانً عذد انحداج انقاديٍٍ نطٍثح انطٍثح وصم 

يضافًزا، 695411ٍٍ تهغ انًدًىع انكهً نهًغادرٌٍ حرى ذارٌخه حاًخا، فً ح 930133حرى أيش 

حاًخا، وأٌ عذد انحداج انًرثقٍٍ فً 56409يثٍُحً أٌ أكثز خُضٍح يرىاخذج األَذوٍَضٍح وعذدهى 

حاًخا، يقارَح يع انًرثقٍٍ نُفش انٍىو يٍ حح انعاو 041012انًذٌُح انًُىرج حرى يضاء أيش تهغ 

 .حاًخا605130هـ، وعذدهى 0592انًاضً 
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 آخز أفىاج انحداج انًغارتح ذغادر انًذٌُح انًُىرج

 داخم انحافالخ 

 خانذ انزاٌذي -انًذٌُح انًُىرج 

ٍّ هللا  عهٍهى تأداء تذأخ آخز أفىاج حداج انًًهكح انًغزتٍح انشقٍقح ذغادر انًذٌُح انًُىرج تعذ أٌ ي

يُاصك انحح تكم ٌضز وصهىنح تفضم اإليكاَاخ واندهىد انكثٍزج انرً تذنرها انًًهكح نخذيح ضٍىف 

 .انزحًٍ

وكاٌ فً وداعهى عضى يدهش إدارج انًؤصضح األههٍح نألدالء فٍصم صُذي، ويذٌز انعالقاخ انعايح 

واالعالو ذزكً انٍاس، ورئٍش يكرة خذيح حداج دول انًغزب انعزتً عًز شفٍق صُذي، وقذ 

 .قذيد انهذاٌا وانىرود نهحداج انًغادرٌٍ

حزاو يٍ انًًهكح انًغزتٍح انشقٍقح، انذٌٍ وقال صُذي: ذشزفُا ترىدٌع آخز افىاج حداج تٍد هللا ان

حهىا تٍُُا إخىج أعزاء، َرًُى نهى انضاليح فً رحهرهى إنى تالدهى، داعٍٍ هللا عز وخم أٌ ٌرقثم 

 .حدهى وَضكهى، وأٌ َهرقٍهى كزاخ ويزاخ فً األعىاو انًقثهح

ذيح نضٍىف انزحًٍ يٍ خهرهى قذو انحداج انًغارتح شكزهى نحكىيح انًًهكح يشٍذٌٍ تانخذياخ انًق

 .انرً ٌهًش اندًٍع ذطىرها عاياً تعذ عاو

 

 آخز أفىاج انحداج انًغارتح ذغادر انًذٌُح
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 حاًجا للمدٌنة المنورة 11294وصول 
 المنورة المدٌنة - واس

حاجا إلى المدٌنة المنورة أمس االول، قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن  294ألفا و 11وصل 
 .مّن هللا علٌهم بأداء مناسك فرٌضة الحج

سة األهلٌة لإلدالء فً منطقة المدٌنة المنورة أن إجمالً عدد وكشفت اإلحصائٌة الٌومٌة للمؤس
حاجا، فٌما بلغ  991الفا و 374الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل حتى أمس االول 

 .مسافرا 939آالف و 211المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه 

حاجا، وأن  511و  الفا 31واوضحت االحصائٌة أن أكثر جنسٌة متواجدة األندونٌسٌة وعددهم 
حجاج،  4ألفا و 164عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة المنورة حتى مساء أمس االول، بلغ 

 744الفا و  224هـ وعددهم 1436مقارنة مع المتبقٌن بالٌوم نفسه من حج العام الماضً 
 .حاجاً 
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 انثذء فً إصذار ذصارٌح إسكاٌ انحجاج نهًىسى انًقثم
 يكح انًكزيح -واس 

 68/86/2680انسثد 

دعد نجُح إسكاٌ انحجاج تانعاصًح انًقذسح جًٍع انًىاطٍٍُ انزاغثٍٍ فً ذأجٍز يُاسنهى خالل يىسى انحج 

هـ إنى ضزورج انثذء فً إَهاء إجزاءاخ إصذار أو ذجذٌذ انرصارٌح انخاصح تًُاسنهى حٍث ذقزر أٌ ذثذأ 8191

 .ًز حرى شهز رجة يٍ َفس انعاوهـ وذسر8191انهجُح فً اسرقثال انطهثاخ اعرثاًرا يٍ تذاٌح شهز يحزو 

 

وأوضح رئٍس نجُح إسكاٌ انحجاج تانعاصًح انًقذسح انًهُذس ياسٌ انسُاري أٌ هُاك انعذٌذ يٍ انًكاذة 

انهُذسٍح انرً اعرًذذها انهجُح وانرً ًٌكٍ نهًىاطٍٍُ يزاجعرها واالطالع عهى االشرزاطاخ انًطهىتح، ويٍ ثى انثذء 

 .انًكاذة انهُذسٍح انًعرًذجفً إصذار ذصارٌحهى عٍ طزٌق 

 

وقال انسُاري: إٌ انهجُح ذهٍة تجًٍع أصحاب انًثاًَ انذٌٍ ٌزغثىٌ فً ذأجٍزها ترطثٍق االشرزاطاخ واسرٍفاء 

 . جًٍع عُاصز انساليح واألياٌ انًطهىب

 

 

 

 

 


