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دراسة إنشاء
مسارات لتقبيل
الحجر األسود
ألول مرة..
تفويج الحجاج
من مساكنهم
إلى الحرم

بقيمة تتجاوز الـ 11ملياراً  ..خطة لتطوير العاصمة المقدسة

هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر

قناديل جمالية في بهو برج مطوفي العرب
عدسة :عاطف هوساوي

معاً لنكون األفضل

افتتاحية

ال مبوسم احلصاد والنماء ..أه ً
ال مبوسم العطاء ..أه ً
أه ً
ال مبوسم الوفاء والوالء..
إنّه (موسم احلج) ،وما يحمله للمملكة العربية السعودية ،من مت ّيز وخصوصية ،وللسعوديني من

شرف وفخر بتحمل املسؤولية..

واالستعداد لهذا املوسم العظيم ،ولهذا اللقاء املبارك الكرمي ،من مختلف القطاعات املشاركة
ويف مقدمتها وزارة احلج والعمرة ومؤسسات الطوافة ،يتواصل طوال العام ،وله األولوية يف
االهتمام ..فما أن ينتهي موسم ،إال وتبدأ االستعدادات للموسم الذي يليه ،عبر إعداد اخلطط
التشغيلية ،وعقد ورش العمل والدورات التدريبية والتأهيلية ..ومن خالل اللقاءات مع رؤساء
وأعضاء مكاتب شؤون احلجاج للتنسيق والترتيب املسبق ،والتعريف باإلمكانات التي توفرها
اململكة ،واملستجدات يف األنظمة املتصلة بترتيبات مناسك احلج ..مع األخذ بعني االعتبار
رغبات احلجاج واملسؤولني عنهم ،لتوفير أقصى درجات الراحة واالطمئنان لضيوف الرحمن..
وتنطلق املشروعات املقامة ،واخلدمات املقدمة ،حلجاج بيت اهلل احلرام من سياسة التطوير يف
األداء ،واالرتقاء يف العطاء ،التي تبذلها اململكة ليكون كل موسم من مواسم احلج أفضل مما
سبقه ،على مختلف املستويات ،ومبا يحقق الكثير من الطموحات ،والتطلعات ..
ويف إطار هذه االستعدادات تستعد املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية ،الستقبال
ضيوفها من احلجاج العرب ،بهمم عالية ،وبنفوس متشوقة ،وبرغبات مخلصة ،لتقدمي أفضل
اخلدمات ،وتوفير أكبر التسهيالت ،لتواصل هذه املؤسسة العريقة ركضها الطموح يف مضمار
الشرف واملسؤولية ،إرضاء هلل تعالى يف خدمة ضيوفه مبا يستحقونه من حفاوة وتكرمي،
وتسهيل وتيسير ،وتلبية لنداء الواجب وتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده األمني األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما اهلل.. -
وقيادتنا الرشيدة ،أيدها اهلل( ..وقل اعملوا فسيري اهلل عملكم ورسولُه واملؤمنون).

م .عباس بن عبد الغني قطان
رئيس مجلس اإلدارة
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فرق نسائية إلبراز الموروث

الوطني للحجاج

املقاالت والبحوث املنشورة تعبر عن رأي أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اإلصدار
جميع الحقوق
محفوظة:

وال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه املطبوعة أو اختزانه يف نظام حفظ املعلومات أو نقله وإرساله بأي صورة أو بأي

وسيلة إلكترونية كانت أو التسجيل أو خالفه بدون إذن مسبق من املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

هيئة ملكية

بقيمة تتجاوز الـ 11ملياراً  ..خطة لتطوير العاصمة المقدسة

بأمر الملك سلمان ..هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر

امللك سلمان خالل جولة سابقة على املشاعر املقدسة

نعيم تميم الحكيم  -النسك

وجه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء
هيئة ملكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة يرأسها ولي العهد
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبالعزيز وذلك
بهدف االرتقاء باخلدمات املقدمة فيها مبا يتناسب مع قدسيتها
ومكانتها ،ويسهل خدمة ضيوف بيت اهلل احلرام
من احلجاج واملعتمرين.
وتسعى رؤية اململكة  2030إلى
تطوير وتوسعة مدينة مكة املكرمة
واملشاعر املقدسة ،وذلك لتقدمي
كافة سبل الراحة لضيوف بيت
اهلل احلرام من حجاج ومعتمرين
وزوار ،وتأتي الهيئة امللكية ملدينة
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مكة املكرمة لإلشراف على الكثير من املشاريع التي ستخدم هذه
الرؤية.
وصدر أمر خادم احلرمني الشريفني بتعيني أعضاء مجلس إدارة
الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،وهم كل من :أمير
منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل ،ووزير الداخلية األمير
عبدالعزيز بن سعود بن نايف ،ونائب أمير منطقة مكة املكرمة األمير
عبداهلل بن بندر ،والدكتور ماجد القصبي،
ووزير احلج والعمرة الدكتور محمد
بننت ،ووزير االقتصاد والتخطيط
محمد التويجري ،وياسر بن عثمان
الرميان ،واملهندس إبراهيم بن
محمد السلطان ،والدكتور فهد
بن عبداهلل تونسي.
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هيئة ملكية

هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
رئيس مجلس إدارة الهيئة:

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

مشاريع العشوائيات:

تطوير املناطق العشوائية ،وذلك ضمن  65حياً يف مكة املكرمة.
العمل على  5مشاريع كبرى لتطوير أحياء «قوز النكاسة ،والكدوة ،وحي الزهور،
ومنطقة جبل الشراشف».
مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف سيغطي حوالي  1.63مليون م 2تقريبا
المشاريع التي تشرف عليها الهيئة:

أعضاء الهيئة:

أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل
وزير الداخلية األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
نائب أمير منطقة مكة املكرمة األمير عبداهلل بن بندر
وزير التجارة واالستثمارالدكتور ماجد القصبي
وزير احلج والعمرة الدكتور محمد بننت
وزير االقتصاد والتخطيط محمد التويجري
املشرف على صندوق االستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان
املستشار يف الديوان امللكي املهندس إبراهيم بن محمد السلطان
املستشار يف الديوان امللكي الدكتور فهد بن عبداهلل تونسي.
تطوير األحياء العشوائية في مدينة مكة المكرمة:

عددها

65
حيا

إجمالي املساحات

6116.81
هكتارا

أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
في المشاعر المقدسة:

توسعة احلرمني الشريفني
توسعة املطاف ليصل إلى  6أدوار تستوعب أكثر من  130ألف
شخص يف الساعة
وصول الطاقة االستيعابية للتوسعة اجلديدة للحرم املكي نحو
مليوني مصل يف وقت واحد

مشروع مطار امللك عبدالعزيز الدولي اجلديد يف جدة
مشروع توسعة احلرم املكي
املشاريع التوسعية يف املياه والكهرباء والصحة
مشاريع تطوير قطاع الحج والعمرة:

تعمل وزارة احلج والعمرة على حتسني وتطوير خدمات نقل احلجاج
باملشاعر املقدسة
توسعة جسر الطريق  62سوق العرب فوق وادي عرنة غرب عرفات،
وربطه بطريق املشاة الشمالي القائم رقم 6
توسعة جسر الطريق  56اجلوهرة فوق وادي عرنة غرب عرفات ،وربطه
بطريق املشاة اجلنوبي القائم رقم 1
تنفيذ جسر علوي وأربع منحدرات مبشعر مزدلفة ،ومتديد طريق
الطوارئ مبزدلفة وعمل ربط إضايف بجسور املشاة
تقوية التيار الكهربائي للمخيمات مبشعر عرفات ،والوقوف على
املشروعات ميدانيا ضمن خطة اجلوالت امليدانية
مشروع قطار المشاعر المقدسة:

يربط بني املشاعر املقدسة «عرفات ،مزدلفة ،منى» ثم إلى املدينة
املنورة ومزاراتها
البدء يف إنشاء شبكة مترو مكة املكرمة لربط األماكن املقدسة
أبرز مرتكزات رؤية  2030لتطوير
منظومة الحج والعمرة:

زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن املعتمرين من 8
ماليني إلى  15مليون مسلم بحلول عام 2020
زيادتهم إلى  30مليون معتمر بحلول عام 2030
تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وتطوير اخلدمات
اإللكترونية املتعلقة برحالت احلجاج واملعتمرين
العمل على زيادة الطاقة االستيعابية ملنظومة اخلدمات املقدمة لهم من
نقل وإقامة وإعاشة
توفير اخلدمات وسبل الراحة لهم وعائالتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة
االرتقاء بجودة اخلدمات بالشكل املطلوب والتأكد من ذلك
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 23توصية لملتقى أبحاث الحج والعمرة الـ 18

دراسة إنشاء مسارات لتقبيل الحجر األسود

األمير خالد الفيصل يتوسط مدير جامعة أم القرى وأمني هيئة تطوير مكة املكرمة يف افتتاح ملتقى أبحاث احلج والعمرة الـ ١٨

شريف بن أحمد  -النسك

خرج ملتقى أبحاث احلج والعمرة والزيارة
الـ 18بـ 23توصية ،تهدف إلى تطوير منظومة
احلج والعمرة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
واملشاعر املقدسة ،وتساهم يف زيادة قدرة
اجلهات العاملة يف موسم احلج على إجنازا
املعامالت اخلاصة باحلجاج بوقت قياسي.
حيث أوصى ملتقى أبحاث احلج والعمرة
والزيارة ،بضرورة دراسة إنشاء مسارات
لتقبيل احلجر األسود ،أو إيجاد حلول
أخرى ،مع األخذ بجميع اجلوانب الشرعية
والهندسية واإلدارية ،والتنسيق مع اجلهات
ذات العالقة ،كما أوصى امللتقى بدراسة
تظليل املطاف والساحات احمليطة ،وزيادة
عدد الرشاشات الرذاذية يف الساحات،
وإنشاء أنظمة حتكم آلي لتجنب ارتفاع
الرطوبة ،وإيقاف دفن مخلفات املجازر يف
وادي فج احلرمان وإعادة تأهيله ،وإنشاء
وحدات تبخير للتخلص من املخلفات
السائلة الناجتة عن املجازر خالل موسم
احلج ،واالستفادة من املخلفات الصلبة.
وأكد امللتقى يف اجللسة اخلتامية ،التي
ترأسها مدير جامعة أم القرى واملشرف
العام على معهد خادم احلرمني الشريفني

6

ألبحاث احلج والعمرة والزيارة الدكتور
عبداهلل بن عمر باحسني بافيل على أهمية
استحداث إدارة خاصة بالتطوع يف وزارة
احلج والعمرة؛ لتنظيم العمل التطوعي،
وإعداد البرامج اإلرشادية والتدريبية لتنمية
املهارات املختلفة لدى املتطوعني.

المواقع السياحية

باإلضافة إلى وضع منظومة متكاملة
ملؤشرات أداء مرافق وخدمات احلج
والعمرة ،وزيادة االهتمام باألوقاف يف
احلرمني الشريفني ،وتفعيل العمل اخليري
يف مواسم احلج والعمرة ،واستكشاف
وتطوير املواقع السياحية واألثرية يف
اململكة ،واآلثار اإلسالمية يف املدينتني
املقدستني ،وتنظيم رحالت سياحية لها
وفق معايير عاملية.
وتطوير مناذج لقياس وإدارة األداء املتوازن
يف مؤسسات أرباب الطوائف ،مع تطوير
برامج حاسوبية لرصد األداء وعرض نتائج
القياس آنياً .واالعتماد على التطبيقات
اإللكترونية يف املعامالت اإلدارية؛ لتسريع
معامالت احلجاج واملعتمرين والزوار،
وتعزيز املسار اإللكتروني لوزارة احلج
والعمرة والتوسع يف تطبيقه.

تقنية النانو

واستخدام تطبيقات تقنية النانو يف مجاالت
التغذية وإدارة املخلفات واملنسوجات
املستخدمة يف صناعة مالبس اإلحرام،
وغيرها من اخلدمات املقدمة لضيوف
الرحمن .كما أوصى امللتقى بتحديث
املواصفات القياسية ملالبس اإلحرام؛ لتكون
صديقة للبيئة ،وحتافظ على صحة احلجاج
واملعتمرين ،والعمل على زيادة التوعية
الصحية للحجاج من بالدهم ،وتوفر التقرير
الصحي اإللكتروني للتاريخ املرضي للحاج،
وتدريب رؤساء حمالت احلج على التثقيف
الصحي للحجاج ،واالعتماد على زيادة
التشجير وخفض مستوى ملوثات الهواء
داخل مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
واالستفادة من تقنية االستشعار عن بعد
يف مكافحة ناقالت األمراض ،وتطوير
املواقع اإللكترونية اإلسالمية التي تقدم
محتوى عن احلج والعمرة والزيارة ،وتفعيل
اللوحات اإلرشادية اإللكترونية ،واعتماد
التعليمات اإلرشادية التصويرية للحجاج يف
املشاعر املقدسة.
وإعادة دراسة آلية عمل اجلهات الرقابية
على مباني إسكان احلجاج ،وتوحيد
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اجتاهات حركة املركبات يف املناطق
املزدحمة ،وتوفير نقاط لإلركاب على
حدود مناطق املشاة ،وتقليل املسافات
بني نقاط اخلدمة واملواقع داخل األماكن
املقدسة ،ووضع استراتيجية شاملة إلدارة
املخاطر للحد من وقوع الكوارث أثناء موسم
احلج ،واعتماد املبادئ العامة لتحقيق أمن
وسالمة احلشود يف التجمعات الكبرى.

ال حج بال تصريح

وشدد امللتقى على أهمية اإلعداد املبكر

حلملة «ال حج بال تصريح» ،وعقد
لقاءات دورية للتعرف على سلوك احلجاج
القادمني ،ومعرفة الظروف السياسية
واألمنية واالجتماعية والثقافية والدينية
التي متر بها مجتمعاتهم.
وإطالق حمالت توعية مجتمعية بني
احلجاج واملعتمرين للتعريف بخطر
النفايات الطبية وطرق التعامل معها،
وتدريب األسر املنتجة وتوعيتها بالطرق
الصحيحة للحفاظ على سالمة وجودة
الغذاء املقدم لضيوف الرحمن.

وكان مستشار خادم احلرمني الشريفني
أمير منطقة مكة املكرمة نائب رئيس
جلنة احلج العليا ورئيس جلنة احلج
املركزية ،األمير خالد الفيصل قد دشن
امللتقى العلمي الـ 18ألبحاث احلج والعمرة
والزيارة واملعرض املصاحب له الذي استمر
ملدة يومني ونظمه معهد خادم احلرمني
الشريفني ألبحاث احلج والعمرة بجامعة
أم القرى مبقر املدينة اجلامعية بالعابدية
مبكة املكرمة.

توصيات خرج بها مؤتمر أبحاث الحج الـ:18
دراسة إنشاء مسارات لتقبيل احلجر األسود
دراسة تظليل املطاف والساحات احمليطة ،وزيادة عدد الرشاشات الرذاذية يف الساحات ،وإنشاء أنظمة حتكم آلي لتجنب ارتفاع الرطوبة
إيقاف دفن مخلفات املجازر يف وادي فج احلرمان وإعادة تأهيله
إنشاء وحدات تبخير للتخلص من املخلفات السائلة الناجتة عن املجازر خالل موسم احلج ،واالستفادة من املخلفات الصلبة
استحداث إدارة خاصة بالتطوع يف وزارة احلج والعمرة؛ لتنظيم العمل التطوعي
وضع منظومة متكاملة ملؤشرات أداء مرافق وخدمات احلج والعمرة
زيادة االهتمام باألوقاف يف احلرمني الشريفني
تفعيل العمل اخليري يف مواسم احلج والعمرة
استكشاف وتطوير املواقع السياحية واألثرية يف اململكة ،واآلثار اإلسالمية يف املدينتني املقدستني ،وتنظيم رحالت سياحية لها وفق معايير عاملية
تطوير مناذج لقياس وإدارة األداء املتوازن يف مؤسسات أرباب الطوائف ،مع تطوير برامج حاسوبية لرصد األداء وعرض نتائج القياس آنياً
االعتماد على التطبيقات اإللكترونية يف املعامالت اإلدارية؛ لتسريع معامالت احلجاج واملعتمرين والزوار
تعزيز املسار اإللكتروني لوزارة احلج والعمرة والتوسع يف تطبيقه.
استخدام تطبيقات تقنية النانو يف مجاالت التغذية وإدارة املخلفات واملنسوجات املستخدمة يف صناعة مالبس اإلحرام
حتديث املواصفات القياسية ملالبس اإلحرام؛ لتكون صديقة للبيئة ،وحتافظ على صحة احلجاج واملعتمرين
زيادة التوعية الصحية للحجاج من بالدهم
توفر التقرير الصحي اإللكتروني للتاريخ املرضي للحاج
تدريب رؤساء حمالت احلج على التثقيف الصحي للحجاج
االعتماد على زيادة التشجير وخفض مستوى ملوثات الهواء داخل مكة املكرمة واملشاعر املقدسة
االستفادة من تقنية االستشعار عن بعد يف مكافحة ناقالت األمراض
تطوير املواقع اإللكترونية اإلسالمية التي تقدم محتوى عن احلج والعمرة والزيارة
تفعيل اللوحات اإلرشادية اإللكترونية ،واعتماد التعليمات اإلرشادية التصويرية للحجاج يف املشاعر املقدسة
إعادة دراسة آلية عمل اجلهات الرقابية على مباني إسكان احلجاج
توحيد اجتاهات حركة املركبات يف املناطق املزدحمة ،وتوفير نقاط لإلركاب على حدود مناطق املشاة
وضع استراتيجية شاملة إلدارة املخاطر للحد من وقوع الكوارث أثناء موسم احلج

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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ورشة

كشف عن تطبيق إلكتروني لرصد الحجاج في منى خالل ورشة بالمؤسسة ..الشريف:

ألول مرة تفويج الحجاج من مساكنهم إلى الحرم

وكيل وزارة احلج ورئيس مجلس اإلدارة ومستشاري الوزارة أثناء الورشة

محمد سميح  -النسك

كشف وكيل وزارة احلج والعمرة الدكتور
حسني الشريف عن اجتاه الوزارة ألول مرة
إلى تفويج احلجاج من مساكنهم إلى احلرم
املكي ،بعد أن مت رصد مواقع سكن احلجاج
يف مكة املكرمة.
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها
املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول
العربية لشرح خطط التفويج وإدارة
احلشود لرؤساء مكاتب اخلدمة امليدانية
ومسؤولي التفويج بالقاعة الكبرى مبقر
املؤسسة بحي أم اجلود.
وأشار الشريف إلى أن اكتمال نزول

احلجيج من منى إلى مكة املكرمة يوافق
يوم اجلمعة ،وسيتم وضع خطة للتفويج من
أجل سالمة وراحة ضيوف الرحمن.
وأبان أن الوزارة تعكف على دراسة مشروع
إلكتروني لتطبيقه يف املستقبل مبؤسسات
الطوافة وربطه مبكاتب اخلدمة امليدانية
ميكن من خالله رصد حركة احلجيج
لعملية التفويج إلكترونياً من املخيمات إلى
جسر اجلمرات والعكس ،إلى جانب إصدار
تقارير فورية لرؤساء املكاتب بالكثافة
البشرية يف مسارات طرق املشاة.
مطالباً مؤسسات الطوافة باحلرص على
التوعية والتواصل مع حجاجهم خالل
فترة تواجدهم يف مكة املكرمة قبل عملية

التصعيد للمشاعر املقدسة ،وقال »:مت
رصد تخلف بعض احلجاج عن أفواج
التفويج بجسر اجلمرات وعلى مؤسسات
الطوافة التحرك ملعاجلتها مع مسؤولي
التفويج مبكاتب اخلدمة امليدانية».
وثمن حرص واهتمام حكومة خادم
احلرمني الشريفني مبنظومة خدمات
حجاج بيت اهلل احلرام وزوار املسجد
النبوي ،منوهاً مبتابعة وإشراف وزير
احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بننت
خلدمات احلج والعمرة مبا يتوافق مع
رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة جتاه خدمة
ضيوف الرحمن.

قطان :مقترحان لزيادة الطاقة االستيعابية بمشعر منى
قدم رئيس مجلس إدارة املؤسسة املهندس املطوف عباس بن
عبدالغني قطان ،مقترحني يساهمان يف االستفادة من املساحات
املوجودة يف مشعر منى بشكل أكبر؛ مما يساعد على زيادة عدد
احلجاج يف اخليام .وقال قطان »:ميكن حتويل نظام املطابخ مبشعر
منى إلى 3ادوار لالستفادة املثلى من املساحة الفائضة الستيعاب
احلجاج ،إلى جانب حتويل سرر النوم إلى نظام الدورين؛ مما
سيؤدي الى التوسعة على احلجاج مبشعر منى وتيسير حركتهم
داخل املخيمات».
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وأكد أن املؤسسة أنهت كافة الترتيبات مع مكاتب شؤون احلجاج
الذين تتشرف بخدمتهم ،الستقبال  380الف حاج عربي.
وقال »:مت االنتهاء من تسجيل جميع املطوفني وأبناء املطوفني
الراغبني يف العمل يف موسم حج هذا العام ،كما بدأت إدارة
املشاعر املقدسة يف جتهيز ودراسة جميع املتطلبات التي ترغب
يف تنفيذها مكاتب شؤون احلجاج».
وشدد على أن جميع حجاج الدول العربية ملزمني بالتسجيل يف
نظام املسار اإللكتروني ألداء فريضة احلج هذا العام.

إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

ورشة

املطوفون يستمعون حلديث وكيل وزارة احلج يف ورشة خطط التفويج

اللواء الزهراني 3 :مهام لمؤسسات الطوافة
طالب مستشار وزارة احلج والعمرة اللواء يحيى الزهراني،
مؤسسات الطوافة بتنفيذ  3مهام ضرورية لتسير مراحل التفويج
بكل يسر وسهولة .وقال »:البد على مؤسسات الطوافة توضيح
أعداد احلجيج املتعجلني ،وحتديد مساكن احلجاج مبكة لدراسة

كثافتهم وعمل خطط تفويج لها» .الفتاً إلى أن هناك بعض
احلجاج يؤدون الطواف بعد كل صالة مما يتسبب يف ازدحام
صحن الطواف خصوصاً يف أوقات الذروة.

ورشة خطط التفويج وإدارة الحشود لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية
الشخصيات الحاضرة
وكيل وزارة
الحج والعمرة

مستشار وزير الحج
للطوارئ والعمليات
رئيس وحدة التفويج

مستشار وزارة
الحج والعمرة

رئيس مجلس إدارة
المؤسسة

نائب رئيس مجلس
إدارة المؤسسة

د .حسني الشريف

اللواء محمد القرني

اللواء يحيى الزهراني

م .املطوف عباس قطان

املطوف محمد معاجيني

مستقبال:
ماذا سيقدم تطبيق وزارة الحج الذي سيطبق
ً

أعضاء
مجلس
إدارة
المؤسسة

مطالبات وزارة الحج والعمرة من مؤسسات الطوافة:

رصد حركة احلجيج لعملية التفويج بشكل مباشر

توضيح أعداد احلجيج املتعجلني

من املخيمات إلى جسر اجلمرات والعكس

حتديد مساكن احلجاج مبكة لدراسة كثافتهم

إصدار تقارير فورية لرؤساء املكاتب بالكثافة

عمل خطط تفويج للحجاج

البشرية يف مسارات طرق املشاة
مقترحات مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية:

رؤساء
مكاتب
الخدمة
الميدانية

استعدادات المؤسسة الستقبال ضيوف الرحمن :

االنتهاء من تسجيل جميع املطوفني وأبناء املطوفني الراغبني يف العمل

حتويل نظام املطابخ مبشعر منى إلى  3ادوار

يف موسم احلج

حتويل سرر النوم الى نظام الدورين

بدأت إدارة املشاعر املقدسة يف جتهيز ودراسة جميع املتطلبات التي
ترغب يف تنفيذها مكاتب شؤون احلجاج
إلزام احلجاج بالتسجيل يف نظام املسار اإللكتروني
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مصادقة

( )4آالف مساهم من الجنسين أيدوها

مطوفو الدول العربية يصادقون على حساباتها الختامية

نائب رئيس املؤسسة أثناء اإلعالن عن احلسابات اخلتامية للمؤسسة

أحمد العبدهللا  -النسك

صادق مساهمو ومساهمات مؤسسة
مطويف حجاج الدول العربية على
احلسابات اخلتامية التي تضمنتها
بنود اجلمعية العمومية للمؤسسة
والتي عقدت للمرة الثانية للعام املالي
1439-1438هـ ،بحضور نائب رئيس
مجلس اإلدارة املطوف محمد بن حسن
معاجيني ،يف مقر املؤسسة بحي أم
اجلود .وأكد معاجيني إلى أن مجلس
اإلدارة يحظى بتأييد وثقة مساهمي
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ومساهمات املؤسسة الذين يزيد عددهم
عن  4اآلف مطوف ومطوفة للمضي يف
حتقيق برامجه وخططه وتطويرها ،ومت
خالل االجتماع اعتماد امليزانية العمومية
للعام املالي 1439-1438هـ ،واملنتهية يف
29صفر .1439وأشار إلى أن مؤسسة
مطويف حجاج الدول العربية تتشرف
سنوياً بخدمة نحو  380ألف حاج عربي
يفدون إلى اململكة من  19دولة عربية،
من خالل تخصيص  138مكتباً ميدانياً،
والتي تبدأ بالعمل الفعلي مطلع شهر ذو
القعدة للعام اجلاري.

حسابات المساهمين
عدد
المساهمين
والمساهمات

عدد حجاج
الدول
العربية

اآلف مطوف ومطوفة

ألف حاج

عدد الدول
التي تخدمها

عدد مكاتب
الخدمة
الميدانية

دولة

مكتباً

4

19

380

138

إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

لقاء

مطوفو الدول العربية يتعاونون مع هيئة السياحة في المجالين السياحي واالجتماعي

فرق نسائية إلبراز الموروث الوطني لضيوف الرحمن

نائب رئيس املؤسسة ومدير فرع هيئة السياحة والتراث يتوسطان أعضاء مجلس اإلدارة

محمد سميح  -النسك

حددت املؤسسة األهلية ملطويف حجاج
الدول العربية مجالني للتعاون مع الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني ،سعياً
ملواكبة رؤية اململكة  2030وفق خطط
التحول الوطني  .2020جاء ذلك خالل
لقاء نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة
املطوف محمد بن حسن معاجيني مبدير
عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني الدكتور فيصل الشريف .وأشار
املطوف محمد معاجيني إلى أن التعاون
بني املؤسسة والهيئة سينحصر يف
املجالني السياحي واالجتماعي ،مثمناً
خطوة الهيئة يف سعيها لفتح آفاق التعاون
املشترك مع املؤسسة خالل الفترة املقبلة.

وشدد معاجيني على أهمية إبراز
التراث الوطني من خالل مختلف
القطاعات واملؤسسة يف اململكة ،مبيناً
إلى أن املؤسسة تعمل سنوياً من خالل
الفرق النسائية على إبراز املوروث
الوطني والتعريف بقيم املجتمع املكي
جتاه خدمه ضيوف الرحمن .وأشاد
مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة
بجهود املؤسسة من خالل اخلدمات
التي تقدمها بجانب خدماتها األساسية
من خالل تقدمي برامجها التوعوية
للمناطق السياحية مبكة املكرمة
واملعالم األثرية باململكة .مؤكداً على
أهمية العمل على تعزيز هذه البرامج
بالتعاون مع املؤسسة بصفتها تخدم
شريحة كبيرة من ضيوف الرحمن.
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مجاالت التعاون مع هيئة السياحة
مجاالت التعاون بين المؤسسة
والهيئة العامة للسياحة

االجتماعي

السياحي

بنود تفعيل التعاون

تطوير هذا التعاون ليتوافق مع رؤية اململكة 2030
تعزيز خدمات املؤسسة يف اجلوانب التوعوية
للمناطق السياحية مبكة املكرمة
تشكيل فرق نسائية إلبراز املوروث الوطني
والتعريف بقيم املجتمع املكي جتاه خدمة
ضيوف الرحمن
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اجتماعات

قطاع (مصر)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون اإلدارية

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

اللواء محمد عمرو لطفي

الدولة

العاصمة

عدد السكان

مصر

القاهرة

104.000.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

78.138

78.138

62.511

لطفي :نعمل مع المؤسسة على تجويد خدمات الحجاج المصريين
أشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون اإلدارية اللواء محمد عمرو

-حفظهم اهلل .-مؤكداً على أن احلجاج املصريني يجدون كل وسائل

لطفي باجلهود املبذولة لتذليل كافة العقبات أمام احلجاج املصريني

الراحة يف املشاعر املقدسة ،ويؤدون فريضة احلج بكل يسر وسهولة.

ألداء فريضة احلج لهذا العام 1439هـ .وقال« :لقد وجدنا تعاوناً
متكام ً
ال من املسؤولني يف مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية للحجاج

املصريني ألداء مناسك احلج بكل يسر وسهولة» .وأشار إلى أن هناك
تطوراً متواص ً
ال يف اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل احلرام بشكل

سنوي ،معتبراً أن هذه اجلهود تأتي بدعم من خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي عهده األمير محمد بن سلمان
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إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

اجتماعات

قطاع شمال الجزيرة العربية (العراق)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

الشيخ الدكتور خالد العطية

الدولة

العاصمة

عدد السكان

العراق

بغداد

33.417.476

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

38.000

33.690

25.172

العطية :حجاجنا مندهشون من تطور المشاعر المقدسة
أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية الشيخ الدكتور خالد

مؤكداً على أن هيئة احلج والعمرة استعدت لهذا املوسم بإنهاء

العطية أن اململكة تقدم يف كل عام موسم استثنائي من خالل موسم

إجراءات احلجاج العراقيني.

احلج ،خالل خدماتها املميزة وتطويرها للمشاعر املقدسة.

وأشار العطية إلى أن احلجاج العراقيني يندهشون سنوياً بحجم
التطوير الذي تقدمه احلكومة السعودية للمشاعر املقدسة ،والتي
تساعد على أداء احلجاج فريضتهم بكل يسر وسهولة ،إلى جانب
سهولة تنقلهم منذ دخولهم احلدود السعودية حتى انتهاء املناسك
ومغادرة البالد.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

قطاع شمال الجزيرة العربية (لبنان)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

مدير هيئة رعاية شؤون احلج والعمرة بجمهورية لبنان

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

إبراهيم العيتاني

الدولة

العاصمة

عدد السكان

لبنان

بيروت

4.259.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

5.000

5.500

4.400

العيتاني :اجتماعاتنا مع المؤسسة للتجهيز والتنسيق
وصف مدير هيئة رعاية شؤون احلج والعمرة بجمهورية لبنان إبراهيم

حكومة خادم احلرمني الشريفني يف املشاعر املقدسة لتمكني احلجاج

العيتاني االجتماعات واللقاءات التي تسبق موسم احلج بني املؤسسة

من أداء مناسك احلج بكل يسر وسهولة.

األهلية ملطويف حجاج الدول العربيةومكاتب شؤون احلجاج بالهادفة؛
ملا متثله من تنسيق وجتهيز للحجاج قبل القدوم للمشاعر املقدسة
وأداء فريضة احلج .وقال »:تساهم هذه اللقاءات يف معرفة التجهيزات
والتنسيق لقدوم احلجاج إلى اململكة ،إلى جانب التعرف على التعليمات
التي سوف يسير وفقها احلجاج يف املشاعر املقدسة ليتمكنوا من أداء
الفريضة بكل يسر وسهولة» .وأشاد العيتاني باخلدمات التي تقدمها
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إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

اجتماعات

قطاع شمال الجزيرة العربية (سوريا)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس جلنة احلج العليا السورية

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

الدكتور محمد احلكيم

الدولة

العاصمة

عدد السكان

سوريا

دمشق

18.270.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

19.000

15.000

12.000

الحكيم :آلية لتقييم الخدمات المقدمة للحجاج السوريين
كشف رئيس جلنة احلج العليا السورية الدكتور محمد احلكيم عن

مبشاعر احلج ،وتوعية متواصلة على مدار الساعة ليتمكنوا من أداء

الوصول إلى اآلليات التي سيتم من خاللها تقدمي اخلدمات للحجاج

الفريضة دون أي متاعب أومشاكل ميكن أن تواجههم".

السوريني يف حج هذا العام مع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول
العربية .وقال« :نسعى إلى تقدمي كل اخلدمات التي ستساهم يف أداء
احلاج السوري مناسك احلج بكل يسر وسهولة ،منذ وصولة إلى مطار
امللك عبدالعزيز مروراً بتنقله بني املشاعر وصو ً
ال إلى املدينة املنورة
ومغادرته األراضي املقدسة».
وأضاف ":كما نحرص على أن يكون هناك تثقيف لكافة احلجاج

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

قطاع شمال الجزيرة العربية (فلسطين)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة

وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني

املطوف محمد بن حسن معاجيني

الشيخ يوسف أدعيس

الدولة

العاصمة

عدد السكان

فلسطين

القدس

11.900.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

7.600

6.600

5.280

ادعيس :وزارة الحج سهلت حج  ٧االف فلسطيني
أكد وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس
أن وزارة احلج والعمرة تساهم على أداء فريضة احلج مساعدة أكثر
من  ٧أالف حاج فلسطيني؛ على الرغم مما يعانيه الشعب الفلسطيني
من التضييق املتواصل من الكيان الصهيوني .وأثنى على جهود حكومة
خادم احلرمني الشريفني يف تطوير خدمات احلج ،واملشاعر املقدسة

سنوياً ،وآلية صعود احلجاج إلى اململكة من خالل إنهاء األوراق
اخلاصة باحلجاج إلكترونياً .معتبراً أن كل هذه اخلدمات متنح احلاج

قدرة على أداء الفريضة بكل سهولة.
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إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

اجتماعات

قطاع شمال الجزيرة العربية (األردن)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية باألردن

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

الدكتور وائل عربيات

الدولة

العاصمة

عدد السكان

األردن

عمان

10.053.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

11.500

11.500

9.200

عربيات :االجتماعات تسهم في معرفتنا ألبرز التعليمات الجديدة
شدد وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية مبملكة األردن
الدكتور وائل عربيات على أن مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية
تقوم بجهود مضاعفة لتحسني اخلدمات للحجاج األردنيني يف كل
موسم .وأشار إلى أن االجتماعات التي تعقد بني الوفد األردني
واملسؤولني يف املؤسسة تساهم يف معرفة أبرز التعليمات التي سيسير
وفقها احلجاج يف املوسم اجلاري .معتبراً أن اخلطوات التي تقوم بها

املؤسسة يف املشاعر املقدسة تساهم يف أداء احلجاج للفريضة بكل
سهولة دون مواجهة أي صعاب أو مشاكل.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

قطاع شمال أفريقيا (ليبيا)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية الليبية

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

عباس أبوبكر القاضي

الدولة

العاصمة

عدد السكان

ليبيا

طرابلس

6.733.620

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

7.500

7.000

5.600

القاضي :قدمنا أكثر من  10دورات تدريبية لحجاج ليبيا
كشف رئيس هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية الليبية عباس أبوبكر
القاضي عن تقدمي أكثر من  10دورات تدريبية وورش عمل للحجاج
الليبيني قبل أشهر من التوجه إلى اململكة ألداء مناسك احلج.

مشيراً إلى االلتزام الشديد من احلجاج بالتعليمات الصادرة من وزارة
احلج والعمرة ،واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية ،والتي
تساهم يف إعطائهم صورة متكاملة عن آلية أداء احلج وحركة التنقل

بني املشاعر والتفويج من عرفات إلى مزدلفة ،والتنقل يف مشعر منى.
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إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

اجتماعات

قطاع شمال أفريقيا (تونس)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

وزير الشؤون الدينية باجلمهورية التونسية

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

أحمد عظوم

الدولة

العاصمة

عدد السكان

تونس

تونس

11.304.500

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

10.982

10.374

8.300

عظوم :البرامج التوعوية تسهم في رفع مستوى وعي الحجاج
شدد وزير الشؤون الدينية باجلمهورية التونسية أحمد عظوم على
أهمية تقدمي التوعية املتواصلة للحجاج قبل قدومهم إلى املشاعر
املقدسة ،إلى جانب برامج تعليمية وتطبيقية تساهم يف رفع مستوى

الوعي لدى احلاج التونسي .مؤكداً على أن هذه البرامج تعطي احلاج
صورة متكاملة عن الشعيرة العظيمة وكيفية أدائها بكل يسر وسهولة

دون مواجهة أي مصاعب ،أو إشكاليات تعكر صفوهم ،منوهاً بدور
املؤسسة يف سعيها إلى التأكيد على مكاتب شؤون احلجاج بتقدمي
برامج توعية متواصلة حلجاجها.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

قطاع شمال أفريقيا (الجزائر)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة اجلزائري

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

يوسف عزوزة

الدولة

العاصمة

عدد السكان

الجزائر

الجزائر

37.900.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

37.000

36.000

28.800

عزوزه :حرصنا على توعية حجاجنا قبل القدوم
شدد مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة اجلزائري يوسف
عزوزة على أهمية تقدمي التوعية حلجاج بيت اهلل الرحمن قبل القدوم
لألراضي املقدسة؛ ليتمكنوا من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.
وأشار عزوزة إلى مناقشة آلية استقبال حجاج اجلزائر مع مؤسسة
مطويف حجاج الدول العربية ،لنتمكن من تاليف كل ما ميكن أن يؤثر
على طمأنينة احلاج وأداء املناسك.
وأكد على أنهم يقدمون الكثير من الدورات وورش العمل التدريبية
للحجاج اجلزائرين قبل قدومهم للمشاعر املقدسة.
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إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

اجتماعات

قطاع شمال أفريقيا (المغرب)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس مكتب شؤون احلجاج

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

الدكتور أحمد القسطاس

الدولة

العاصمة

عدد السكان

المغرب

الرباط

33.848.242

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

32.000

32.000

25.600

القسطاس :نسعى لتعريف الحجاج بما يستجد من تنظيمات في الحج سنوياً
أكد رئيس مكتب شئون حجاج املغرب الدكتور أحمد القسطاس أن

يسر وسهولة".

الهدف من االجتماع مع املسؤولني يف مؤسسة مطويف حجاج الدول

وأشاد بالتطوير املتواصل خلدمات احلج والعمرة ،وما تقدمه حكومة

العربية مناقشة اخلدمات املقدمة حلجاج اململكة املغربية واالطالع

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه

على املستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من اجلهات ذات

اهلل ،-من تطوير متواصل ملنظومة خدمات احلج.

العالقة للتقيد بها وإبالغها للحجاج .وقال ":يؤدي هذا العام  32ألف

الفتاً أن اململكة املغربية تقدم برامج توعوية للحجاج عن طريق وسائل

حاج مغربي مناسك احلج ،لذا نسعى إلى التعرف على التنظيمات

اإلعالم املختلفة باإلضافة إلى ورش العمل والبرامج التوعوية قبل

اجلديدة حلج هذا العام لتعريف احلجاج بها حتى يؤدوا نسكهم بكل

القدوم للحرمني الشريفني.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م

21

اجتماعات

قطاع شمال أفريقيا (موريتانيا)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

-نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس مكتب شؤون حجاج موريتانيا

املطوف محمد بن حسن معاجيني

محمد املختار أمسيعيد

الدولة

العاصمة

عدد السكان

موريتانيا

نواكشوط

3.537.368

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

3.200

3.200

2.692

المختار :المؤسسة حريصة على تذليل الصعوبات لحجاجنا
أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج موريتانيا محمد املختار أمسيعيد

مشدداً على أهمية توعية احلجاج من الدول قبل أن يلتحقوا ببعثات

بجودة اخلدمات املقدمة من املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول

احلج ،ليتمكنوا من أداء الركن اخلامس دون إزعاج اخوانهم املسلمني.

العربية لضيوفها سنوياً ،وخصوصاً حجاج موريتانيا الذين سيتوافدون
هذا العام للمشاعر املقدسة.
وأشار إلى أن املؤسسة حترص على تذليل كافة الصعوبات أمام احلجاج
املوريتانيني إلمتام املناسك بكل يسر وسهولة ،من خالل اخلدمات
اإللكترونية التي تبدأ مع احلاج من بالده حتى وصوله إلى األراضي
املقدسة.
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اجتماعات

قطاع ساحل البحر االحمر (السودان)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس مكتب شؤون حجاج السودان

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

الشيخ املطيع محمد أحمد

الدولة

العاصمة

عدد السكان

السودان

الخرطوم

39.578.828

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

35.000

32.000

25.600

أحمد :جهود المؤسسة في الحج عظيمة
وصف رئيس مكتب شؤون حجاج السودان الشيخ املطيع محمد أحمد
اجلهود التي تقدمها املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية
بـ»العظيمة» .وقال أحمد« :يف كل عام ترتقي املؤسسة بخدماتها

املقدمة للحجاج السودانيني انطالقاً من تسهيل إجراءات األراضي
املقدسة ،والتنقل بني مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وصوالً إلى أداء
الفريضة بكل يسر وسهولة» .وقدم شكره حلكومة خادم احلرمني
الشريفني وملنسوبي مؤسسة مطويف الدول العربية على اجلهود
الكبيرة التي تقدم بشكل سنوي للحجاج العرب.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

قطاع ساحل البحر األحمر (الصومال)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

وزير األوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

ورئيس وفد مكتب احلج عبد احلكيم حسن إبراهيم

الدولة

العاصمة

عدد السكان

الصومال

مقديشو

10.495.583

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

9.300

8.000

6.400

إبراهيم  :رسمنا خارطة طريق لخدمات لحجاجنا
أكد وزير االوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال ورئيس وفد
مكتب احلج عبد احلكيم حسن إبراهيم أن االجتماعات الدورية التي
تقام مع املسؤولني يف املؤسسة؛ تهدف إلى رسم خارطة طريق لقدوم
احلجاج الصوماليني ،وتقدمي التعليمات الالزمة لهم ليتمكنوا من أداء
فريضة احلج .وشدد على ارتفاع مستوى الوعي يف السنوات األخيرة
لدى احلجاج الصوماليني بعد البرامج وورش العمل التوعوية التي

تقدم لهم سنوياً ،باإلضافة إلى سعينا إلى تأهيلهم بشكل جيد قبل
السفر إلى املشاعر املقدسة.
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اجتماعات

قطاع ساحل البحر األحمر (اليمن)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

وزير األوقاف واإلرشاد اليمني رئيس مكتب شؤون احلجاج

املطوف محمد بن حسن معاجيني

القاضي الدكتور أحمد عطية

الدولة

العاصمة

عدد السكان

اليمن

صنعاء

26.737.317

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

24.755

24.255

19.404

عطية  :المؤسسة تقدم أجود الخدمات لـ  24ألف حاج يمني
اعتبر وزير األوقاف واإلرشاد اليمني رئيس مكتب شؤون احلجاج

وبني أن  24755ألف حاج ميني سيقدمون هذا العام ألداء الفريضة،

القاضي الدكتور أحمد عطية أن اللقاءات التي تسبق موسم احلج

بعد أن مت إنهاء اجراءات قدومهم إلى املشاعر املقدسة ألداء الفريضة.

تساهم يف حتديد مسار احلجاج اليمنيني يف املشاعر املقدسة ،ومعرفة
أهم التعليمات التي يجب عليهم أن يلتزموا بها.

مشيراً إلى أن مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية تقدم سنوياً أفضل
اخلدمات للحجاج اليمنيني ،وحترص يف كل عام على االرتقاء مبستوى

وجودة اخلدمات يف مشعر عرفات ومنى إلى جانب خدمات اإلسكان
يف مكة املكرمة.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

قطاع ساحل البحر األحمر (جيبوتي)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس مكتب شؤون حجاج جيبوتي

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

علي نور جامع

الدولة

العاصمة

عدد السكان

جيبوتي

جيبوتي

864.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

1.500

1.100

880

بامخرمة :نسعى إلى إنهاء ترتيبات الحجاج بوقت قياسي
لفت رئيس مكتب شؤون حجاج جيبوتي علي نور جامع إلى أن املسؤولني

بشكل مناسب قبل السفر إلى املشاعر املقدسة.

يف وزارة احلج والعمرة يواصلون دعم بعثات احلج بالتعليمات وتسهيل
كافة االجراءات ألدائهم فريضة احلج.

وقال »:جند يف كل موسم حج تسهي ً
ال كبيراً من كافة املسؤولني سوا ًء يف
وزارة احلج والعمرة أو املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية،

ليتمكن حجاج جيبوتي من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة ،إلى جانب
سعيهم إلنهاء كافة الترتيبات يف وقت قياسي» .وبني أن اجلانب التوعوي
يشغل املسؤولني يف جيبوتي بشكل سنوي ،ونحرص على توعية احلجاج
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اجتماعات

قطاع ساحل البحر األحمر (جزر القمر)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس مكتب شؤون احلجاج

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

عبدالفتاح سيد محمد

الدولة

العاصمة

عدد السكان

جزر القمر

موروني

600.000

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

1.200

850

850

عبدالفتاح :تحويل إجراءات الحجاج إلكترونيا سرعت إنجارها
أثنى رئيس مكتب شؤون احلجاج عبدالفتاح سيد محمد بجزر القمر،

على حتويل إجراءات احلج للحجاج إلى اجلانب اإللكتروني ،معتبراً
أن هذه اخلطوة ساهمت يف سرعة إجناز املعامالت .وقال« :هناك
تطور كبير ومتواصل يف املشاعر املقدسة سوا ًء اخلدمات املقدمة

للحجاج ،أو آلية اإلجراءات التي أصبحت إلكترونية ،وساهمت يف
سرعة إجناز معامالت احلجاج ،وشكل هذا تطوراً كبيراً يف مستوى
اخلدمات املقدمة» .وبني أن كل هذا التطور يصب يف صالح احلجاج
الذين يؤدون فريضة احلج يف كل عام.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

قطاع ساحل البحر األحمر (إريتريا)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيس مكتب شؤون احلجاج

املطوف محمد بن حسن معاجيني

عمر عبداهلل محمد

الدولة

العاصمة

عدد السكان

ارتيريا

أسمرة

5.291.370

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

400

400

400

محمد :التطور الكبير في البنية التحتية للمشاعر مذهل
أكدرئيس مكتب شؤون احلجاج عمر عبداهلل محمد أن حجاج إرتيريا

يؤدون شعيرة احلج سنوياً بكل يسر وسهولة دون مواجهة مصاعب.

مشيداً باخلدمات اجلليلة التي تقدمها حكومة خادم احلرمني
الشريفني ،والتطور يف البنية التحتية وخدمات احلجاج املختلفة بداية
من دخولهم ألراضي اململكة حتى مغادرتها.
وأشار إلى أن املسؤولني يف إرتيريا يحرصون على تقدمي برامج
التوعية واإلرشاد إلى احلجاج قبل قدومهم اململكة ألداء فريضة احلج.
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اجتماعات

وحدة عرب الخليج (الكويت)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتي

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

املهندس فريد عمادي

الدولة

العاصمة

عدد السكان

الكويت

الكويت

4.504.073

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

9.304

8.000

6.400

عمادي :ناقشنا مشروع المسار االلكتروني لحجاج الكويت
كشف وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتي املهندس
فريد عمادي عن مناقشة موضوع املسار اإللكتروني للحجاج
الكويتيني قبل قدومهم للمشاعر املقدسة .مشيراً إلى أن االجتماع
شمل جوانب االستقبال والتفويج والنقل والتصعيد واإلسكان يف
املشاعر املقدسة والتوعية واإلرشاد الديني .مؤكداً على أهمية
توعية احلجاج وااللتزام بجداول التفويج ملنشأة اجلمرات والطواف،

منوهاً إلى أن اللقاءات املبكرة مع مكاتب شؤون احلجاج ستسهم يف
االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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اجتماعات

وحدة عرب الخليج (عمان)

إعداد :نعيم احلكيم  -شريف بن أحمد

المجتمعون:
مكتب شؤون الحجاج

المؤسسة

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

مدير عام املديرية العامة للوعظ واإلرشاد بسلطنة عمان

املطوف املهندس عباس بن عبدالغني قطان

الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي

الدولة

العاصمة

عدد السكان

عمان

مسقط

4.600.498

عدد الحجاج

عدد الحجاج

عدد الحجاج

1439

1438

1437

13.725

13.645

11.200

الهنائي :أخضعنا الحجاج العمانيين لدورات تدريبية توعوية
أكد مدير عام املديرية العامة للوعظ واإلرشاد بسلطنة عمان الشيخ

التي تقدمها مؤسسات الطوافة يف االجتماعات وورش العمل ،ليتمكن

سلطان بن سعيد الهنائي أن مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية

كافة احلجاج من أداء النسك دون أن أي صعوبات.

تسعى إلى تذليل الصعاب أمام احلجاج العمانيني يف موسم احلج ،لذا
يتم مناقشتنا بأهم التعليمات التي سيسير وفقها موسم حج هذا العام.
وبني أن احلجاج العمانيني يخضعون لدورات تدريبية وتأهيليه قبل
قدومهم إلى املشاعر املقدسة يتعرفون من خاللها على مناسك احلج
عبر برامج نظرية وتطبيقات عملية على أرض الواقع ،ليكونوا جاهزين
ألداء الفريضة بكل يسر وسهولة .وطالب احلجاج بااللتزام بالتعليمات
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زيارة

نائب رئيس المؤسسة زاره في مقر الغرفة التجارية ..معاجيني:

 3رسائل مجتمعية تحققت من زيارة معرض مكيات

نائب رئيس املؤسسة يستمع لشرح من إحدى السيدات يف معرض مكيات

إبراهيم جبريل  -النسك

زار نائب وأعضاء مجلس إدارة املؤسسة
املطوف محمد بن حسن معاجيني
معرض مكيات  ،3الذي نظمته الغرفة
التجارية والصناعية يف مكة املكرمة
مبقرها بحي الزايدي.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز  3رسائل
مجتمعية ضمن أهداف املؤسسة
للتواصل

مع

البرامج

واألنشطة

املجتمعية ،إلى جانب استقطاب األسر
املنتجة التي تقدم منتجات لها عالقة

بخدمات احلج والعمرة؛ لالستفادة منها
وتقدميها كهدايا لضيوف بيت الرحمن،
كما حترص املؤسسة على دعم األسر
املنتجة واملساهمة يف ترويج منتجاتها
بصفتها صنعت يف مكة املكرمة.
وأكد معاجيني أن هذه الزيارة تأتي
ضمن رسالة املؤسسة نحو املشاركة
املجتمعية مع املجتمع احمليط بها ،مثمنا
دعوة غرفة مكة للمؤسسة للتواجد يف
املوسم الثالث ملعرض مكيات ،وأثنى على
املنتجات التي قدمتها األسر املنتجة.

أهداف زيارة معرض مكيات
أوال :املشاركة املجتمعية
ثانيا :استقطاب األسر املنتجة التي تقدم خدمات لها عالقة بخدمات احلج والعمرة
ثالثا :دعم األسر املنتجة

العدد ( )٧٤السنة ( ٢٠ )١٩ذو القعدة ١٤٣٩هـ املوافق  ١أغسطس ٢٠١٨م
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ختام

املطوف /م .محمد بن إبراهيم بانه
رئيس التحرير
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العود أحمد
نعود ..والعود أحمد ..نعود لنط ّل عليكم من خالل هذه النافذة اإلعالمية (النسك)،
لنحتفي مبوسم احلج العظيم ..الذي أكرمنا اهلل به ،وشرفنا بتحمل مسؤولياته ،وجعلنا
قادرين على تلبية متطلباته..
من هذه النافذة نط ّل على ما تقدمه (املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية )،
حلجاجها من خدمات ..وما توفر لهم من تسهيالت  ..ونتع ّرف على الكثير من النصائح
والتعليمات واإلرشادات ..وأه ّم من ذلك كله ما سخرته اململكة العربية السعودية لضيوف
الرحمن من مشروعات جبارة ،وخدمات غير مسبوقة ،وتيسير حظي من اجلميع باإلشادة
والتقدير حتى صارت رحلة احلج رحلة خشوع وإميان ،مبتعة وأمان..
إن اهتمام قيادتنا الرشيدة ،أيدها اهلل ،مبكة املكرمة واملدينة املنورة ،واملشاعر املقدسة،
وبكل وسائل راحة وسالمة احلجاج واملعتمرين ،اهتمام سيسجل بصحائف التاريخ مبداد
من ذهب أل ّنه االهتمام األعظم ،والعطاء األكرم..
ويأتي إنشاء الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،الذي أصدره خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -يف شهر رمضان املبارك،
رغبة يف االرتقاء باخلدمات املقدمة يف مدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،مبا يتناسب
مع قدسيتها ومكانتها ،ويسهل خدمة ضيوف بيت اهلل احلرام من احلجاج واملعتمرين،
كما جاء يف نص األمر السامي ،تأتي هذه اخلطوة املباركة لتت ّوج جهد اململكة املتم ّيز يف
خدمة احلرمني الشريفني وضيوفهما من جميع املسلمني..
وال شك أن رئاسة صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي
العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع ومهندس رؤية اململكة - 2030حفظه
اهلل -رئاسة سموه الكرمي لهذه الهيئة تأكيد على الدور الكبير الذي ستقوم به يف خدمة
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وقاصديهما ،مما يتجاوز األمنيات إلى أغلى الطموحات..
نسأل اهلل العظيم لهذه الهيئة املباركة التوفيق والسداد ..واهلل ولي التوفيق .
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