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خادم احلرمني ال�سريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري
مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 
امل�ست�سار واملبعوث اخلا�س خلادم احلرمني ال�سريفني
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�ساحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�سل بن  عبدالعزيز 

اأمري منطقة مكة املكرمة 
رئي�س جلنة احلج املركزية

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري
في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

اأمري منطقة املدينة املنورة 
رئي�س جلنة احلج باملدينة املنورة

�ساحب ال�سمو امللكي
حممد بن نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية رئي�س جلنة احلج العليا

�ساحب املعايل الدكتور
بنــدر بن حمـمد حـّجار

وزير احلــــــــج
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املحتويــــــات

رقم ال�سفحةاملو�ســـــــــــــوع
ة 11)مقدمة( بقلم رئي�س الهيئة التن�سيقيَّ

ة 13)توطئة( بقلم الأمني العاّم للهيئة التن�سيقيَّ
14الروؤية والر�سالة والقيم

الباب االأول الهيئة التن�سيقيَّة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف يف �سطور
17الن�ساأة والتاأ�سي�س

الرتباط التنظيمي والخت�سا�سات
اأجهزة الهيئة

روؤ�ساء الهيئة منذ اإن�سائها
جمل�س الهيئة احلايل

تواريخ اإن�ساء موؤ�س�سات اأرباب الطوائف
الهيكل التنظيمي للهيئة

البــاب الــثاين املُنجزات ال�سنويَّة 1434هـ
اللقاءال�سنوي مع القيادة الر�سيدة
الجتماعات مع معايل وزير احلج

حفل املتميزون ال�سنوي
امللتقى ال�سنوي الثامن

اللقاءات وامل�ساركات واللجان
الباب الثالث اجلهود التوعويِّة واالإر�ساديِّة واالإعالميِّة

جملة الرفادة
ة  املطويات التوعويِّ

دليل املر�سد 
احلج وال�سحافة
احلج يف اأرقام 

ة  الأخبار واملقالت التي ُن�سرت يف ال�سحف واملواقع الإلكرتونيَّ
الباب الرابع امل�رشوعات الت�سغيليِّة

مكتب اإر�ساد حافالت نقل احلجاج 
م�سروع امل�سار اللكرتوين
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رقم ال�سفحةاملو�ســـــــــــــوع
م�سروع مركز مراقبة احلجاج الفرادى

م�سروع مراكز احلجاج التائهني 
الباب اخلام�س اإح�ساءات عاّمة

ة: الإح�ساءات الإداريِّ
اأوًل: القوى العاملة 

ثانيًا: اأعداد احلجاج 
ثالثًا: اأعداد جمموعات اخلدمة امليدانية

رابعًا: اأعداد امل�ساهمني وامل�ساهمات يف املوؤ�س�سات 
خام�سًا: قيمة عائد الأ�سهم واملبلغ املوزع بالت�ساوي يف املوؤ�س�سات

ة: الإح�ساءات املاليِّ
اأوًل: الإيرادات 

ثانيًا: امل�سروفات
الباب ال�ساد�س موؤ�س�سات اأرباب الطوائف

مكتب الوكالء املوحد
يف ُحّجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ

يف ُحّجاج اإيران ة ملطوِّ املوؤ�س�سة الأهليَّ
مكتب الزمازمة املوّحد

يف ُحّجاج دول جنوب اآ�سيا املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
ة ة غري العربيَّ يف ُحّجاج الدول الإفريقيَّ املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ

يف ُحّجاج دول جنوب �سرق اآ�سيا املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء

ة يف ُحّجاج الدول العربيَّ املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
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»�رشف اخلدمة«

منَّ الله �سبحانه وتعاىل على هذا البلد، حكومة و�سعبًا ب�سرف خدمة بيته العتيق، 
خادم  �سيدي  حكومة  فاأولت  عميق،  فج  كل  من  قدموا  الذين  الكرام،  و�سيوفه 
احلرمني ال�سريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �سعود – حفظه الله – كل اجلهود 
نبيه  م�سجد  وزوار  ومعتمرين  حجاج  من  الرحمن،  �سيوف  خلدمة  والإمكانات 

الكرمي �سلى الله عليه واآله و�سلم.
حيث ت�سافرت جهود اجلهات املعنية لت�سكيل لوحة رائعة ت�سمو بالعمل اجلماعي، 
ومن تلك اجلهات الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف التي قدمت خدماتها 
ل�سيوف الرحمن ومنذ وقت مبكر قبل بدء مو�سم حج 1434هـ، من برامج وخطط 
اخلدمة،  هذه  ب�سرف  يليق  مبا  وتاأهيلهم  الب�سرية  كوادرها  وتطوير  ت�سغيلية 
واأنطمة  ات�سالت  واأجهزة  حوا�سيب  من  التقنية  و�سائل  اأعلى  بذلك  وا�ستخدمت 
اجلهات  مع  العمل  ور�س  يف  و�ساركت   GPS املواقع  حتديد  واأنظمة  حوا�سيب 

املعنية، وقدمت الدرا�سات، واللقاءات، لتحظى وفود الرحمن بحج راق.
يف تقريرنا ال�سنوي ملو�سم حج 1434هـ مت ر�سد اأهم الفعاليات واملتابعات بالأرقام 

والتي ت�سري اإىل تطور هذه املنظومة.
ويف هذا ال�سياق نرفع اأ�سمى عبارات ال�سكر والتقدير والعرفان ملعايل وزير احلج 
الدكتور بندر بن حممد جنار، لهتمامه وتوجيهاته الكرمية ومتابعته ال�سخ�سية على 

جاهزية اخلدمات.
ختامًا نهنئ اأنف�سنا ))حكومة و�سعبًا(( اأن كلل الله لنا اأعمالنا بنجاح مو�سم احلج.

قال تعاىل :)وقل اأعملوا ف�سريى الله علملكم ور�سوله واملوؤمنون(.. �سدق الله العظيم
والله ويل التوفيق،،،

ف عبدالواحد بن برهان �سيف الدين املطوِّ
ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف رئي�س الهيئة التن�سيقيَّ

 مقدمة
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االإجنازات الرتاكمية

عقب مو�سم حج كل عام جنتهد لن�سدر تقريرنا ال�سنوي الذي يتحدث دائما بالأرقام 
الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقة  الهيئة  منظومة  اإجنازات  عن  والتحليالت 
حماولني الرتقاء بالعمل وتقدمي معلومات حقيقية بني �سفحاته، والتي كانت وفق 
خطط مو�سوعة ومدرو�سة منبثقة عن خطة احلج العامة، والتي تف�سل معايل وزير 
احلج د. بندر بن حممد حجار بالوقوف على جاهزيتها واعتماد براجمها يف �سيغتها 
النهائية لتقدمي اأرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام، مبا ميكنهم من اأداء ن�سكهم 

بي�سر وطماأنينة.
لتكمل  ال�سابقة  الأعوام  تراكمية مع الجنازات يف  الإجنازات  كانت  العام  هذا  يف 

م�سرية الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف من التطوير والتحديث.
لقاءات  من  الجنازات  اأهم  1434هـ  حج  مو�سم  العام  هذا  تقريرنا  ي�سم  حيث 
وم�ساريع واأحدث الإ�سادرات الإعالمية والتوعوية والدرا�سات العلمية والتنظيمية 
بالإ�سافة اإىل الإح�ساءات الإدارية واملالية، ويف ختام التقرير كعادته ملحة موجزة 
اأ�سهمت يف جناح مو�سم حج  والتي  الطوائف وم�ستجداتها  اأرباب  عن موؤ�س�سات 

1434هـ، وحتقيق تطلعات القيادة احلكيمة وطموحات امل�سوؤولني.
�سائلني الله تعاىل التوفيق وال�سداد،،،

حممد بن ح�سن قا�سي
الأمني العاّم 

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف للهيئة التن�سيقيَّ

توطئة
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الروؤيــــــة

ن�سيِق نتكامُل لتقدمِي اأق�سى الرعايِة ل�سيوِف الرحمن. بالتَّ

الر�ســــــالة
ء – الوكالء - الزمازمة(  فون - الأدلَّ ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف )املطوِّ نحن الهيئة التن�سيقيَّ
ا وبروِح الفريِق الواحِد نحو تن�سيٍق فاعٍل بني موؤ�س�ساتنا، وفيما بيننا وبني اجلهات  نعمُل �سويًّ
احلكومية واخلا�سة، التي تهتمُّ ب�سوؤوِن خدمِة �سيوِف الرحمِن حجاِج بيِت اللِه احلراِم، مبا 
عّز وجّل،  الله  وابتغاء مر�ساة  لهم،  الرعايِة  اأق�سى  تقدمِي  من   - متكاملٍ  وب�سكٍل   - ميّكننا 
والعمل على رعايِة م�سالِح املوؤ�س�ساِت، وامل�ساهمني فيها، م�ستلهمني توجيهاِت امل�سوؤولني يف 
حكومتنا الر�سيدة. مواكبني للتطّوراِت التقنيِة احلديثِة يف كلِّ جمالِت اخلدماِت، واأ�ساليِب 
اإدارتها، مع املحافظِة على اأ�سالِة وعراقِة املهن، ومراعاِة خ�سو�سيِة كلِّ موؤ�س�سٍة، �ساكرين 
نا بهذا ال�سرِف، ومّيزنا بهذه الهبِة، وحمققني الأهداَف العظيمَة يف رعايِة �سيِف  اللَه اأْن خ�سّ
الرحمن، والهتماِم به منذ و�سوله اإىل الأرا�سي املقد�سة، وحتى مغادرته �ساملـًا غامًنا اإىل 

بالده -باإذن الله-. 

القـــــيم
وجل.  عز  الله  مر�ساة  ابتغاء  • العمل 

التعامل.  يف  وال�سدق  • الأمانة 
الهتمام.  حمور  احلجاج  • رعاية 

الفريق.  بروح  • العمل 
بالتن�سيق.  • التكامل 

املقدمة.  اخلدمات  تطوير  يف  • الإبداع 
بها.  والعاملني  واملوؤ�س�سات  امل�ساهمني  م�سلحة  • احرتام 

املهن. وعراقة  اأ�سالة  على  • املحافظة 
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الباب االأول
الهيئة التن�سيقيَّة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف
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الهيئة التن�سيقيَّة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف يف �سطور
الن�ساأة والتاأ�سي�س:

تاأ�س�ست الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف بهدف متثيل امل�سالح امل�سرتكة ملوؤ�س�سات اأرباب 
اليوم والتي تعترب كيانات خدمية �ساخمة تنت�سر يف كل من مكة املكرمة،  القائمة  الت�سع  الطوائف 
واملدينة املنورة، وجدة، مع وجود اأذرع واأياد لبع�سها يف كثري من منافذ القدوم واملغادرة الربية 
وت�سهرها  جهودها  وتن�سق  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  لتمثل  الهيئة  ووجدت  والبحرية.  واجلوية 
اأجلها  من  اأن�سئت  التي  والأهداف  باملهام  للقيام  ودعمها  تطويرها  على  والعمل  واحدة،  بوتقة  يف 
اأق�سى  والتن�سيق بني جميع املوؤ�س�سات بهدف توحيد القواعد والإجراءات الكفيلة بتطوير وتوفري 

الرعاية واخلدمات ل�سيوف الرحمن، ح�سب النظم املرعية لأع�سائها. 
ة  وال�سخ�سيَّ ة  بالأهليَّ يتمتع  احلج،  وزارة  باإ�سراف  م�ستقل،  نظامي  ككيان  »الهيئة«  واأُن�سئت 
القرار الوزاري رقم 266قم، املوؤرخ يف 1408/09/25هـ، و�سدر  ة امل�ستقلة، ومبوجب  العتباريَّ
اأدائها  وتطوير  دورها،  تفعيل  باإعادة  1414/11/19هـ،  وتاريخ  127قم،  رقم  الوزاري  القرار 
وفق اخت�سا�ساتها، لت�سعى طوال م�سريتها لتاأهيل امل�سائل امل�سرتكة يف اإطاٍر موّحد، ي�سمن عدم 
وقوع اأّي ت�سارب يف مناهج العمل الرئي�سة بني موؤ�س�سة واأخرى، ومبا ي�سهم يف بناء التوا�سل بني 
تنظيمات اأرباب الطوائف، ويحقق تقدمي اأجود واأف�سل اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام، وزّوار 

م�سجد ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم. 

االرتباط التنظيمي واالخت�سا�سات:

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف مبعايل وزير احلج مبا�سرة، وتتلقى ما يرد لها من  ترتبط الهيئة التن�سيقيَّ
خماطبات وتوجيهات من ِقبل معاليه، اأو من �سعادة وكيل وزارة احلج، ويكون مقرها الدائم مبكة 
املكرمة، وتعقد اجتماعاتها يف مقرها الدائم، ولأي من اأجهزتها عند القت�ساء اأن جتتمع يف اأّي مكان 

اآخر مبوافقة رئي�سها، وتوّجه كل خماطباتها ومرا�سالتها على عنوانها الدائم.
وتخت�س بتمثيل املوؤ�س�سات عند قيام اجلهات احلكومية املعنية بو�سع التعليمات وال�سوابط واللوائح 
اأجور  حتدد  التي  املوؤ�س�سات  باأن�سطة  املرتبطة  واللوائح  التعليمات  وتلك  احلج،  لأعمال  املنظمة 
اخلدمات املُقّدمة من تلك املوؤ�س�سات ل�سيوف الرحمن القادمني من اخلارج، اأو عند احلاجة ملراجعة 
تعرفة اأجور تلك اخلدمات. واإعداد البحوث والدرا�سات امليدانية الالزمة لتطوير العمل املهني، و�سبل 
املوحدة  النماذج  واقرتاح  تقدميها.  وو�سائل  للحجاج،  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير 
اأو  جلميع التعاقدات التي تتم بني املوؤ�س�سات، اأو تلك التي تتم فيما بني املوؤ�س�سات وبعثات احلج، 
فيما  والرتابط  للتكامل  واملوؤ�س�سات حتقيًقا  الهيئة  اأع�ساء  بني  فيما  والتن�سيق  من اجلهات.  غريها 
بينها، وا�ستهداًفا لتقوية عوامل املناف�سة، وتوثيق ُعرى الروابط فيما بينها، مع الأخذ يف العتبار 
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خ�سو�سية كل جهة. والعمل على امل�ساركة بف�س النزاعات التي قد تن�ساأ فيما بني جميع اأبناء ال�سلك، 
توثيق  والعمل على  الغر�س،  لهذا  الهيئة  تن�سئها  التي  الأجهزة  الواحدة من خالل  الطائفة  اأبناء  اأو 
باأبناء  اخلا�سة  البيانات  وكذلك  احلج،  واأعمال  املوؤ�س�سات  باأن�سطة  اخلا�سة  والبيانات  املعلومات 

الطائفة، والتن�سيق مع املوؤ�س�سات اأع�ساء جمل�س الهيئة يف هذا ال�سدد.
ووفًقا للعديد من الخت�سا�سات واملهام، وانطالًقا من: )روؤية، ور�سالة، وقيم(، وفقت الهيئة  – ولله 

احلمد – يف القيام بكثري من املهام، وحتقيق كثري من م�سارات اأهدافها التي تتلخ�س يف:
والإدارية.  املالية  الإجراءات  يف  الطوائف  اأرباب  موؤ�س�سات  بني  ال�سامل  • التن�سيق 

الطوائف. اأرباب  موؤ�س�سات  لقيام  الأ�سا�سية  الأهداف  لتحقيق  الأعمال  • امل�ساركة يف توحيد 
عّما  احلجاج  ر�سا  حتقق  التي  ال�سريفة  املناف�سة  وحتقيق  اجلماعي،  العمل  بدعم  • الهتمام 

ُيقّدم لهم من خدمات. 
الطوائف.  اأرباب  ملهنة  املنظمة  اخلا�سة  والأبحاث  الدرا�سات  وتوثيق  بن�سر  • العتناء 

الطوائف. اأرباب  مهنة  وعراقة  واأ�سالة  برتاث  يّت�سل  ما  كل  على  • املحافظة 
وكذلك اإجناز كثري من مهامها الرئي�سة التي تتمثل يف: 

وزّوار  احلرام،  الله  بيت  حلجاج  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  الإمكانات  ت�سخري  على  العمل   •
م�سجد الر�سول �سلى الله عليه و�سلم من اأرباب الطوائف. 

اخلطط  تنفيذ  يف  للبدء  ال�ستعداد  درجة  ورفع  ة،  التن�سيقيَّ والإجراءات  الأمور  مناق�سة   •
الت�سغيلية للموؤ�س�سات، التي يعتمدها معايل وزير احلج. 

وفروع  املوؤ�س�سات  بني  التن�سيق  و�سائل  ودعم  الطوائف،  اأرباب  موؤ�س�سات  تقارير  • درا�سة 
واإدارات وزارة احلج. 

التطويرية،  والندوات  التدريبية،  الدورات  يف  الطوائف  اأرباب  موؤ�س�سات  مع  امل�ساهمة   •
وامللتقيات التي تنظمها وزارة احلج، وامل�ساركة يف املعار�س اخلا�سة باحلج واحلجاج. 

الطوائف.  اأرباب  موؤ�س�سات  بني  امل�سرتكة  لالأمور  املهّمة  املو�سوعات  • درا�سة 
ُت�سّكل بحقٍّ رائعة  اأرباب الطوائف -التي تقّدم خدمات متوالية ومتتابعة-  اأن منظومة  لتوؤكد بذلك 
ن�سيج فريد يعتّز به �سموخ الوطن، بل ت�سهم بعزمية واإ�سرار دوؤوب اأن تظل خدماتها عرب املدى منار 
ة ال�سعودية، وقادتها امليامني، قدرها يف احلج ذلك التحّدي  ال�سرف والإباء لكيان الأمة اململكة العربيَّ
الذي عناية الله ترعاه، ورحمته ب�سيوفه ت�سمله، ولتحقيق التناغم بني منظومات عمل َمن �سّرفهم الله 

بخدمة احلجيج، لتكون �سناعة احلج.. خ�سو�سية اإبداع وعاملية روؤى.

اأجهزة الهيئة:

وتتكّون الهيئة من جهازين رئي�سني هما:  جمل�س الهيئة، والأمانة العامة للهيئة. 



19

- جمل�س الهيئة:
واأعمال  مبهام  القيام  بها  ُيناط  متخ�س�سة،  اإ�سافية  فرعية  ووحدات  جلان  ت�سكيل  الهيئة  ملجل�س 
اأغرا�سها واأهدافها.  فنية وا�ست�سارية وتنفيذية حمددة، وفًقا ملا تقت�سيه حاجة الهيئة، ومبا يحقق 
اإدارة كل  للهيئة، وي�سم يف ع�سويته روؤ�ساء جمال�س  العليا  ال�سلطة  الهيئة ورئا�سته، هو  وجمل�س 
املنورة،  باملدينة  لالأدلء  الأهلية  واملوؤ�س�سة  املكرمة،  مبكة  للطوافة  الأهلية  املوؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة 
ومكتب الوكالء املوحد بجدة، ومكتب الزمازمة املوحد. ومتتد ع�سوية اأع�ساء املجل�س با�ستمرارية 
�سفة كل ع�سو كرئي�س ملجل�س اإدارة املوؤ�س�سة التي ميثلها، وعند ا�ستقالته عن رئا�سة جمل�س اإدارة 
املوؤ�س�سة، اأو تعيني اأو انتخاب رئي�س جمل�س اإدارة جديد، ت�سقط ع�سويته يف املجل�س، ويحل حمله 
املوؤ�س�سة. وتكون رئا�سة  تلك  اإدارة  املكّلف برئا�سة جمل�س  اأو  املُنتخب،  اأو  املعنّي،  الرئي�س اجلديد 
املجل�س دورية كل �سنة من بني اأع�ساء املجل�س، ويختار اأع�ساء املجل�س من بينهم الرئي�س، ونائًبا 
لرئي�س املجل�س عن كل دورة يف اأول اجتماع للمجل�س، ويعتمد تعيني الرئي�س ونائبه مبوافقة وزير 
احلج، ويكون اختيار الرئي�س ونائب الرئي�س مبوافقة ثالثة اأرباع اأع�ساء املجل�س على الأقل، ويكون 
الت�سويت بالقرتاع ال�سّري، ويف حالة تقدمي الرئي�س ل�ستقالته، اأو فقدانه لع�سوية املجل�س -وفًقا 
ملا اأ�سري اإليه باملادة اأعاله- يحل حمله َمن يليه من اأع�ساء جمل�س الهيئة لرئا�سة الدورة التالية، ويعتمد 

ذلك من الوزير. ويجوز اإعادة انتخاب الرئي�س لدورة ثانية فقط.

اخت�سا�سات  جمل�س الهيئة: 

وغاياتها.  الهيئة  اأهداف  حتقق  التي  والربامج،  العليا  ال�سيا�سات  • اقرتاح 
ها اأجهزة الهيئة، ويرفعها  • النظر يف التو�سيات والتقارير والدرا�سات وامل�سروعات التي ُتعدُّ

رئي�س املجل�س. 
الوزارة.  اإىل  بذلك  والرفع  املقرتحة،  الإدارية  والهياكل  والأنظمة  اللوائح  • اعتماد 

وامليزانية  اخلتامية،  احل�سابات  على  والت�سديق  للهيئة،  القانوين  املحا�سب  تقرير  • النظر يف 
باإعدادها  يكلف  والتي  للهيئة،  التقديرية  وامليزانية  الت�سغيلية  اخلطة  ومناق�سة  لها.  ال�سنوّية 

الأمانة العامة.
• اعتماد تعيني جلان متخ�س�سة يوكل اإليها املجل�س اإجناز مهاّم واأعمال تنفيذية وا�ست�سارية 

حمّددة. 
املنظورة  اخلالفات  يف  املنازعات  ت�سوية  جلنة  ت�سدرها  التي  القرارات  على  امل�سادقة   •

اأمامها، ورفع التو�سيات التي تو�سلت اإليها ملعايل وزير احلج. 
الهيئة.  على  عر�سها  احلج  وزير  يرى  التي  واملو�سوعات  امل�سائل  يف  النظر  وجهة  • اإبداء 

لوزير احلج  لرفعه  توطئة  للهيئة،  العاّم  الأمني  ُيعّده  الذي  ال�سنوي  التقرير  واعتماد  • مناق�سة 
ب�ساأن اأعمال لهيئة ومنجزاتها، والتو�سيات التي يقرتحها املجل�س.
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اأع�ساء املجل�س : وت�سم الهيئة يف ع�سويتها كاًل من:

يف حجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا. • رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
اإيران. حجاج  يف  ملطوِّ الأهلية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

اآ�سيا. جنوب  دول  حجاج  يف  ملطوِّ الأهلية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
ة. العربيَّ غري  ة  الإفريقيَّ الدول  حجاج  يف  ملطوِّ الأهلية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

اآ�سيا. �سرق  جنوب  دول  حجاج  يف  ملطوِّ الأهلية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
ة. العربيَّ الدول  حجاج  يف  ملطوِّ الأهلية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

املنورة. باملدينة  ء  لالأدلَّ الأهلية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
بجدة. املوحد  الوكالء  مكتب  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

املكرمة. مبكة  املوحد  الزمازمة  مكتب  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
الطوائف. اأرباب  ملوؤ�س�سات  ة  التن�سيقيَّ للهيئة  العاّم  • الأمني 

روؤ�ساء الهيئة التن�سيقيَّة منذ اإن�سائها:

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف منذ اإن�سائها يف عام 1408هـ، وحتى الوقت  توىّل رئا�سة الهيئة التن�سيقيَّ
احلايل، نخبة من روؤ�ساء جمال�س اإدارات موؤ�س�سات اأرباب الطوائف، وهم على التوايل:

ة  الأهليِّ املوؤ�س�سة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الله-  يرحمه   - جمال  بن حممد  �سالح  الأ�ستاذ  ف  • املطوِّ
ة )اآنذاك(، وملدة عامني. يف ُحّجاج الدول العربيَّ ملطوِّ

الوكالء  اإدارة مكتب  الله - رئي�س جمل�س  يرحمه  اأبوزيد -  بن �سالح  الأ�ستاذ حممود  • الوكيل 
املوحد )اآنذاك(، وملدة ثالثة اأعوام.

ُحّجاج  يف  ملطوِّ ة  الأهليِّ املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بياري،  حممد  بن  فائق  الأ�ستاذ  ف  • املطوِّ
ة )اآنذاك(، وملدة عام. الدول العربيَّ

ة  الأهليِّ املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدين،  �سيف  برهان  بن  عبدالواحد  الأ�ستاذ  ف  املطوِّ  •
ة وملدة خم�سة اأعوام، خالل الفرتة من 1416 وحتى  ة غري العربيَّ يف ُحّجاج الدول الإفريقيَّ ملطوِّ

1420هـ.
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   - الله  يرحمه   - الدين  عالء  عمر  بن  عبدالله  الأ�ستاذ  ف  • املطوِّ
)اآنذاك( وحتى وفاته بتاريخ  اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا  يف ُحّجاج تركيا وم�سلمي  ة ملطوِّ الأهليِّ

1431/08/14هـ. 
ُحّجاج  يف  ملطوِّ ة  الأهليِّ املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بياري،  حممد  بن  فائق  الأ�ستاذ  ف  • املطوِّ

ة )اآنذاك(، يف عام 1431هـ، وملدة عامني. الدول العربيَّ
ة  الأهليِّ املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدين،  �سيف  برهان  بن  عبدالواحد  الأ�ستاذ  ف  املطوِّ  •
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ة، من تاريخ 1433/01/10هـ، وحتى الوقت الراهن. ة غري العربيَّ يف ُحّجاج الدول الإفريقيَّ ملطوِّ
النائب والأمني العاّم

لرئي�سها،  نائٍب  تعيني  مت   - تاأ�سي�سها  ومنذ  الهيئة  تاريخ  يف  مرة  ولأّول   - 1433هـ  عام  ويف   -
ف الأ�ستاذ زهري بن  حيث �سدر قرار معايل وزير احلج الدكتور بندر بن حممد حجار بتعيني املطوِّ
نائًبا  اآ�سيا،  يف حجاج جنوب �سرق  اإدارة املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ عبداحلميد �سدايو، رئي�س جمل�س 

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف. لرئي�س الهيئة التن�سيقيَّ
ة ملوؤ�س�سات اأرباب  - ويتوىّل الأ�ستاذ حممد بن ح�سن قا�سي، من�سب الأمني العام للهيئة التن�سيقيَّ

الطوائف.
 

املطوف

اأ. �سالح بن حممد جمال
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج الدول العربية

)رحمه الله(

املطوف

اأ. فائق بن حممد بياري
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج الدول العربية

الوكيل

اأ. حممود بن �سالح اأبو زيد
رئيس مجلس إدارة مكتب

 الوكالء املوحد

)رحمه الله(

املطوف

اأ. حممد بن ح�سن قا�سي
األمني العام للهيئة التنسيقية

ملؤسســــــات أرباب الطوائف

املطوف

اأ. زهري بن عبداحلميد �سدايو
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا

)نائب رئيس الهيئة التنسيقية(

املطوف

اأ. عبدالواحد بن برهان �سيف الدين
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

)رئيس الهيئة التنسيقية(

املطوف

اأ. االأ�ستاذ عبداهلل بن عمر عالء الدين
في  رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهليِّة ملطوِّ

ُحّجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا 

وأستراليا )رحمه الله(
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اأع�ساء جمل�س الهيئة التن�سيقيَّة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 

)املطوِّفون - االأدالَّء - الوكالء - الزمازمة( احلايل

الوكيل

اأ. فاروق بن �سالح اأبو زيد
رئيس مجلس إدارة مكتب

 الوكالء املوحد

املطوف

اأ. عبدالواحد بن برهان �سيف الدين
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

)رئيس الهيئة التنسيقية(

املطوف

اأ. زهري بن عبداحلميد �سدايو
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا

)نائب رئيس الهيئة التنسيقية(

الدليل

د. يو�سف بن اأحمد حواله
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

 لألدالء باملدينة املنورة

املطوف

د. طالل بن �سالح قطب
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

 ملطوفي حجاج إيران

املطوف

اأ. طارق بن حممد عنقاوي
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

 ملطوفي تركيا ومسلمي أوروبا

وأمريكا وأستراليا

الزمزمي

اأ. �سليمان بن �سالح اأبو غليه
رئيس مجلس إدارة 

مكتب الزمازمة املوحد

املطوف

د. راأفت بن اإ�سماعيل بدر
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج جنوب آسيا

املطوف

اأ. حممد بن ح�سن قا�سي
األمني العام للهيئة التنسيقية

ملؤسســــــات أرباب الطوائف

املطوف

اأ. في�سل بن حممد نوح
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية

 ملطوفي حجاج الدول العربية
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الأمانة العامة للهيئة:
ا للهيئة، يوافق على تعيينه جمل�س  تختار الهيئة من بني م�ساهمي املوؤ�س�سات الأع�ساء فيها اأميًنا عامًّ
ة وال�سوؤون الإدارية  الهيئة، ويخت�س الأمني العام للهيئة باإدارة �سوؤون الأمانة العامة للهيئة التن�سيقيَّ
واملالية فيها، ويجب توافر �سروط الكفاءة واخلربة والتاأهل لتويل مهاّم الأمني العام فيمن يتم تر�سيحه 

لهذا املن�سب، ويتم تعيينه ملدة ثالث �سنوات، ويجوز اإعادة تعيينه بناًء على تر�سيح جمل�س الهيئة. 

ة باملهاّم التالية: )اإعداد جدول  اخت�سا�سات االأمانة العامة : تخت�سُّ الأمانة العامة للهيئة التن�سيقيَّ

و�سياغة  لجتماعاته،  والتح�سري  الطوائف،  اأرباب  ملوؤ�س�سات  ة  التن�سيقيَّ الهيئة  جمل�س  اأعمال 
حما�سره، مع تزويد اأع�ساء املجل�س بن�سخ من قراراته. واإعداد م�سروعات القرارات والتو�سيات 
ح�سب  واملرا�سالت  الأعمال  وتوزيع  الهيئة  اأجهزة  خمتلف  بني  والتن�سيق  املجل�س.  ي�سدرها  التي 
واملكاتب  الطوافة،  موؤ�س�سات  مع  الهيئة  خماطبات  جميع  باإعداد  والقيام  فيها.  املخت�سة  اجلهة 
املوحدة، ووزارة احلج، واجلهات الر�سمية، وال�سركات، واملوؤ�س�سات، وغريها. والإعداد مل�ساركات 
ال�سنوي  التقرير  واإعداد  وغريها.  الر�سمية  واملنا�سبات  والندوات  واملعار�س  الفّعاليات  يف  الهيئة 
ة وامليزانية والتقديرية  لأعمال الهيئة، توطئة لعتماده من قبل جمل�س الهيئة. واإعداد اخلطة الت�سغيليَّ
للهيئة. والإ�سراف اليومي على اأعمال الهيئة الإدارية واملالية وح�سن اأداء املوظفني. واإعداد التقارير 
والدرا�سات التي يكّلف املجل�س الأمني العام بها. وتر�سيح موظفي الهيئة، واإعداد العقود اخلا�سة 
املحا�سب  مع  بالتن�سيق  اخلتامية  امليزانية  واإعداد  ومكافاآتهم.  خم�س�ساتهم  ومتابعة  بتعيينهم، 
الهيئة  ملناق�ستها. ومتثيل  املجل�س  اإىل  امليزانية  مقرتح  ورفع  بالهيئة،  املخت�سة  والأجهزة  القانوين 
ة -بناًء على تكليف املجل�س، اأو رئي�س املجل�س- يف الأمور التي يرى املجل�س اأو الرئي�س  التن�سيقيَّ
ة(. تفوي�سه للقيام بها. واأخريًا متابعة تنفيذ وتطبيق القرارات التي ي�سدرها جمل�س الهيئة التن�سيقيَّ

تواريخ اإن�ساء موؤ�س�سات اأرباب الطوائف )مرتبة ح�سب االأقدمية(

اهتم القادة ال�سعوديون، ومنذ عهد املوؤ�س�س الباين امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود – طيب 
الله ثراه -، بقيام كيانات موؤ�س�سية خلدمة �سيوف الرحمن يف كل مكان تطاأه اأقدامهم يف ثرى هذه 
البالد الطيبة، ف�سدر اأمٌر �ساٍم كرمٌي بتاريخ 1399/06/13هـ، باملوافقة على اإقامة موؤ�س�سات طوافة 
خلدمة احلجاج مبكة املكرمة، وموؤ�س�سة لالأدلء باملدينة املنورة، ومكتٍب للوكالء املوحد بجدة، واآخر 
اإن�ساء هذه املوؤ�س�سات ليبلغ عددها يف الوقت الراهن ت�سع  للزمازمة مبكة املكرمة. وتتابعت اأوامر 
موؤ�س�سات، ما فتئت تقدم خدماتها، وتوؤّدي اأعمالها حتت اإ�سراف مبا�سر من وزارة احلج، يف ظل 
توجيهات حكومة خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه الله ورعاه -، الهادفة لتقدمي اأق�سى اخلدمات 

واأرقاها حلجاج البيت العتيق. 
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وقد بداأ عقد موؤ�س�سات اأرباب الطوائف يف النتظام قبل نحو )40( عامًا من تاريخ اإعداد هذه التقرير، 
وحتديًدا يف عام 1395هـ، ب�سدور قرار تاأ�سي�س مكتب الوكالء املوحد بجدة، ثم توالت القرارات 
الوزارية بتاأ�سي�س بقية املوؤ�س�سات واملكاتب، ليكتمل قيامها يف عام 1405هـ، وهو العام الذي �سهد 

ة.  يف حجاج الدول العربيَّ اإن�ساء املوؤ�س�سة الأهلية التجريبية ملطوِّ
�سون جهودهم، ويخ�س�سون كل  ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه.. ظل اأبناء هذه الطوائف الأربع ُيكرِّ
رون اإمكاناتهم املادية والتقنية لتقدمي اأرقى واأف�سل اخلدمات  اأوقاتهم، ويح�سدون طاقاتهم، وي�سخِّ
ج هذا الهتمام الكبري، وهذه الرعاية الكرمية من القيادة الر�سيدة - اأيدها  ل�سيوف الرحمن. وقد توِّ
بتاريخ 7 �سفر 1428هـ،  املوقر  الوزراء  قرار جمل�س  ب�سدور  الطوائف،  اأرباب  الله- مبوؤ�س�سات 
اأرباب الطوائف بتق�سيماتها احلالية، واإلغاء ال�سفة  املوافق 25 فرباير 2007م، بتثبيت موؤ�س�سات 
التجريبية عنها، ليمثل هذا القرار التاريخي قمة الهتمام بهذه الكيانات اخلدمية، وليعد نقطة حتول 
هذه  ولتقدمي  النبيلة،  املجالت  هذه  يف  ُقدمًا  لنطالقها  كبري  ودافع  احلافلة،  م�سريتها  يف  كربى 
املنظم  املوؤ�س�ساتي  العمل  عرب  عقود،   )4( لنحو  بتقدميها  اأبناوؤها  ت�سرف  التي  ال�سريفة،  اخلدمات 

واملقنن، من خالل هذه املوؤ�س�سات. 
وقد جاء اإن�ساء هذه املوؤ�س�سات الت�سع كالتايل: 

1- �سدر القرار الوزاري رقم 265 قم، وتاريخ1375/08/07هـ، باإن�ساء مكتب الوكالء املوحد، 
تنفيًذا لقرار جلنة احلج العليا رقم 60 وتاريخ 1395/04/15هـ، الذي يق�سي باإن�ساء مكتب 
واحد با�سم طائفة الوكالء للقيام باخلدمات نف�سها التي كان يوؤّديها اأفراد الطائفة متفّرقني، 

حتت م�سّمى: »مكتب الوكالء املوحد بجدة«.
الأهلية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  وتاريخ 1402/11/18هـ،  قم،  رقم 444  الوزاري  القرار  2- �سدر 

يف حجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا. ملطوِّ
الأهلية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  وتاريخ 1403/09/14هـ،  قم،  رقم 363  الوزاري  القرار  3- �سدر 

يف حجاج اإيران. ملطوِّ
الزمازمة  مكتب  باإن�ساء  1403/09/21هـ،  وتاريخ  قم،   367 رقم  الوزاري  القرار  �سدر   -4

املوحد يف مكة املكرمة.
الأهلية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  1403/09/25هـ،  وتاريخ  377قم،  رقم  الوزاري  القرار  �سدر   -5

يف حجاج جنوب اآ�سيا. ملطوِّ
الأهلية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  وتاريخ 1404/05/03هـ،  قم،  رقم 124  الوزاري  القرار  6- �سدر 

ة. ة غري العربيَّ يف حجاج الدول الإفريقيَّ ملطوِّ
الأهلية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  وتاريخ 1404/05/03هـ،  قم،  رقم 125  الوزاري  القرار  7- �سدر 

يف حجاج جنوب �سرق اآ�سيا. ملطوِّ
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الأهلية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  وتاريخ 1405/08/05هـ،  قم،  رقم 324  الوزاري  القرار  8- �سدر 
لالأدلء يف املدينة املنورة.

الأهلية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  وتاريخ 1405/08/05هـ،  قم،  رقم 325  الوزاري  القرار  9- �سدر 
ة. يف حجاج الدول العربيَّ ملطوِّ

ة التي تنفذها، اأو تن�سقها، اأو ت�سارك يف تن�سيقها الهيئة  قائمة مرجعيَّة باأبرز املنجزات ال�سنويَّ
التن�سيقيَّة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف )1433هـ( وفق عدد �سنوات التنفيذ.

اأوًل: اللقاءات ال�سنويَّة مع القيادة الر�سيدة: 
عدد ال�سنواتاجلهة املنفذة الرئي�سةاملو�ســـوع

ة مع القيادة الر�سيدة الثالثة ع�سرةوزارة احلّجاللقاءات ال�سنويَّ

ثانًيا: امل�ساركات الر�سميِّة:
عدد ال�سنواتاملو�ســـــــوع

ع�سروناللقاءات مع معايل وزير احلج
ع�سرون امللتقيات

ة ع�سروناجتماعات جمل�س الهيئة التن�سيقيَّ
ة ع�سرونالجتماعات التي ا�ست�سافتها الهيئة التن�سيقيَّ
ة ع�سرونالجتماعات التي �ساركت فيها الهيئة التن�سيقيَّ

ع�سرونور�س العمل. اللجان. املوؤمترات. املعار�س. التقارير. اأوراق العمل
ع�سرونالفعاليات التنظيمية

العا�سرةاحلفل ال�سنوي لتكرمي املتمّيزين واملتمّيزات
 

ثالًثا: املطبوعات الوثائقيَّة:
عدد ال�سنواتاملطبوعــــــــة

ع�سروناملطبوعات املهنية 
ع�سرونالدرا�سات العلمية 

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف  ع�سرونالتقرير ال�سنوي للهيئة التن�سيقيَّ
الثانية ع�سرةالإ�سدارات املهنية: ن�سرة الرفادة 
الرابعةالإ�سدارات املهنية: جملة الرفادة 

الأوىلالإ�سدارات املهنية: كتاب ذاكرة املهنة 
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عدد ال�سنواتاملطبوعــــــــة
ال�ساد�سة ع�سرةالإ�سدارات املهنية: امللف ال�سحفي )احلج وال�سحافة( 

العا�سرةال�سجل الوثائقي لتكرمي املتمّيزين واملتمّيزات
ة:  رابًعا: امل�سروعات الت�سغيليِّ

عدد ال�سنواتامل�ســــــــــــــــروع
الثالثة ع�سرةمكتب اإر�ساد احلافالت الناقلة للحجاج

الثالثة ع�سرةمركز ترحيل احلجاج الفرادى بكدي )مكة املكرمة(
الثامنةمراكز اإر�ساد احلجاج التائهني يف امل�ساعر املقد�سة

الأوىلم�سروع امل�سار الإلكرتوين حلجاج اخلارج

الهيكل التنظيمي للهيئة التن�سيقية
ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف
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الباب الثاين

املنجزات ال�سنوية لعام 1434هـ
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اأهم املنجزات ال�سنوية لعام 1434هـ
 

اللقاء ال�سنوّي مع القيادة الر�سيدة

توليه  الذي  الكبري  الهتمام  املعنية باحلج، وذلك �سمن  ال�سريفني اجلهات  ا�ستقبل خادم احلرمني 
الطوائف مع �سمو �سيدي خادم احلرمني  اأرباب  ملوؤ�س�سات  ال�سنوي  اللقاء  ، كان  الر�سيدة  القيادة 
املكرمة  مبكة  ال�سفا  ق�سر  – يف  الله  – حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�سريفني 

بتاريخ:1434/09/24 هـ.

التوا�سل مع اإمارة منطقة مكة املكرمة

تعمل موؤ�س�سات اأرباب الطوائف حتت مظلة وزارة احلج وباإ�سرافها، جاهدة على تنفيذ كل التعاميم 
والتعليمات والتوجيهات التي ترد من مقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز، 
اأمري منطقة مكة املكرمة، رئي�س جلنة احلج املركزية، رئي�س الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج، لوزارة 
ما  من  ن�سخًا  الهيئة  تتلقى  والتي  احلج،  باأعمال  العالقة  ذات  والقطاعات  اجلهات  وملختلف  احلج، 
يخ�سها ويتعلق باأعمالها منها، لتفعيلها وتعميمها على جميع موؤ�س�سات اأرباب الطوائف، وت�سكيل 
 ،- الأمر  دعا  – اإذا  تنفيذها  حول  تقارير  ورفع  التنفيذ،  ومتابعة  لتنفيذها،  العمل  وفرق  اللجان 
وذلك من منطلق التعاون والتوا�سل الإيجابي مع مقام اإمارة منطقة مكة املكرمة، ويف �سبيل �سعي 
جميع اجلهات والقطاعات – احلكومية والأهلية – لالإ�سهام يف حتقيق مالحم النجاحات، واخلروج 

مبوا�سم حج حتقق التطلعات، وتر�سي الطموحات، وتلبي الرغبات. 
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االجتماعات مع وزير احلج

بتوجيه من معايل وزير احلج الدكتور بندر بن حممد حجار ، تراأ�س معاليه بتاريخ 1435/01/03هـ 
اإدارة  روؤ�ساء جمال�س  مع  اجتماعًا  املكرمة  الطوائف مبكة  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة  مبقر 
املوؤ�س�سات الأهلية للطوافة ملناق�سة ال�سلبيات التي ح�سلت يف امل�ساعر املقد�سة داخل مواقع املخيمات 
امل�سلمة من قبل اجلهة املخت�سة )�سندوق ال�ستثمارات العامة( التابع لوزارة املالية ، ملوؤ�س�سات الطوافة 
الأهلية ومكاتبها امليدانية والتي كانت على �سبيل املثال ) م�ساكل يف التكييف ـ �سيق م�ساحة املطابخ 
ـ انقطاع املاء ـ انقطاع الكهرباء ـ �سيانة الطفايات ـ طفح ال�سرف ال�سحي ـ �سواغط النفايات( واطلع 
معاليه على عر�س مرئي مثبت بال�سور املرئية واملحا�سر املثبتة التي توؤكد وجود تلك ال�سلبيات التي 
تخت�س بها بع�س اجلهات احلكومية مثل وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية ، ووزارة املياه والكهرباء ، 

و�سندوق ال�ستثمارات العامة ، ولي�س ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف اأدنى عالقة بهذه ال�سلبيات.
يف  لتفاديها  ال�سلبيات  هذه  مثل  ملعاجلة  واملقرتحة  املنطقية  احللول  اإىل  اللقاء  يف  معاليه  وا�ستمع 
مو�سم حج 1435هـ باإذن الله تعاىل ، ومت طرح العديد من وجهات النظر واملقرتحات ذات العالقة 

باملو�سوع من قبل روؤ�ساء املوؤ�س�سات واأع�ساء جمال�س الإدارة امل�سوؤولني عن امل�ساعر املقد�سة .

حفل املتميزون

رعى معايل وزير احلج الدكتور بندر بن حممد حجار يف1434/03/25هـ احلفل ال�سنوي التكرميي 
التا�سع الذي تقيمه الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف لتكرمي 111 جمموعة خدمة ميدانية 
و15 اإداريا و 14 مطوفة ووكيلة ودليلة وزمزمية ممن قدموا خدمات متميزة حلجاج بيت الله احلرام 
خالل مو�سم حج 1433 هـ بح�سور وكالء وزارة احلج وروؤ�ساء جمال�س اإدارات موؤ�س�سات اأرباب 
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الطوائف واجلهات ذات العالقة باأعمال احلج وذلك بقاعة فندق هيليتون مبحافظة جدة.
وبدئ احلفل اخلطابي الذي اأقيم بهذه املنا�سبة بتالوة اآيات من القران الكرمي .

ثم األقى رئي�س الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف املطوف عبدالواحد بن برهان �سيف الدين 
كلمة اأكد فيها اأن خدمة احلجاج نعمة من نعم الله على هذه البالد وقيادتها ومواطنيها وهي �سرف 
عظيم واأمانة كربى وم�سوؤولية عظمى تلم�ست اأهميتها قيادة اململكة عقب ذلك األقيت ق�سيدة �سعرية 
بعد ذلك األقى املطوف عاطف بن ح�سني اأ�سفر من موؤ�س�سة مطويف حجاج جنوب اآ�سيا كلمة املتميزين 
واملتميزات اأكد فيها اأنه ما كان لأحد اأن يحقق التميز ما مل يكن من وراءه قيادة توجه وتدعم وتذلل 
اأوًل ثم ما كان  الله  ليتحقق لول ف�سل  التميز ما كان  الت�سهيالت واأن هذا  ال�سعوبات وتقدم كافة 
ي�سود جو العمل لدى خدام �سيوف الرحمن من اأرباب الطوائف من روح التعاون والبذل والعطاء 
لتقدمي كل ما من �ساأنه اإدخال البهجة وال�سرور والراحة على قلوب �سيوف الرحمن اإر�ساء لله اأوًل 

ثم حتقيقًا لتوجيهات ولة الأمر حفظهم الله.
طريق  لكل  وت�سجيعه  لدعمه  احلج  وزير  ملعايل  �سكره  عن  املتميزين  كافة  عن  ونيابة  با�سمه  وعرب 
يقود لتطوير الأداء وحت�سني العطاء ورقي اخلدمات، اإثر ذلك كرم معايل وزير احلج الدكتور بندر 
بن حممد حجار وكيل وزارة احلج ل�سوؤون العمرة الدكتور عي�سى روا�س مبنا�سبة نيله جلائزة مكة 
املكرمة من اإمارة منطقة مكة املكرمة يف جمال التميز يف خدمات احلج والعمرة لعام 1433ه كما 
اإدارة موؤ�س�سة  اأرباب الطوائف رئي�س جمل�س  التن�سيقية ملوؤ�س�سات  الهيئة  كرم معاليه نائب رئي�س 
مطويف حجاج �سرق اآ�سيا املطوف زهري بن عبداحلميد �سدايو مبنا�سبة ح�سوله على و�سام - القائد 

املخل�س - من ملك ماليزيا يف هذا العام 1434هـ.
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املباركة  البالد  هذه  توليه  مبا  فيها  نوه  كلمة  حجار  بندر  الدكتور  احلج  وزير  معايل  األقى  عقبها 
منذ تاأ�سي�سها على يد جاللة امللك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى عهدنا الزاهر عهد خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - من عناية واهتمام بقا�سدي بيت الله 
البالغ  الطوائف  اأرباب  املتميزة من موؤ�س�سات  امليدانية  ثم كرم معاليه جمموعات اخلدمات  احلرام 
عددها 111 جمموعة خدمة ميدانية كما كرم 15 اإداريًا من موؤ�س�سات اأرباب الطوائف و14 مطوفة 

ودليلة ووكيلة وزمزمية.
اإىل ذلك اأكد معايل وزير احلج الدكتور بندر بن حممد حجار على م�سي الوزارة يف تنفيذ توجيهات 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب الثاين يف 
تنفيذ م�سروع بناء وتطوير تطبيقات وقواعد البيانات املكانية ملدن احلج وامل�ساعر املقد�سة بالتعاون 

مع القطاعات احلكومية املختلفة.
ومت عقب احلفل اإ�سدار �سجل وثائقي يت�سمن فعاليات احلفل من الكلمات التي األقيت وجمموعة من 

ال�سور التذكارية بهذه املنا�سبة.
امللتقى ال�سنوي الثامن

بعنوان ) تبادل ونقل اخلربات املهنية الناجحة بني موؤ�س�سات اأرباب الطوائف (، ونيابة عن معايل وزير 
احلج رعى �سعادة وكيل وزارة احلج ل�سوؤون احلج الأ�ستاذ حامت بن ح�سن قا�سي، بح�سور رئي�س 
اإدارات موؤ�س�سات  الطوائف، وروؤ�ساء ونواب واأع�ساء جمال�س  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة 

اأرباب الطوائف، امللتقى ال�سنوي الثامن لأع�ساء جمال�س اإدارة موؤ�س�سات اأرباب الطوائف.
وبدئ امللتقى بتالوة اآيات من القراآن الكرمي ثم األقى رئي�س الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 
املطوف عبدالواحد بن برهان �سيف الدين كلمة اأكد فيها اأن امللتقى يهدف اإىل تالقح الأفكار وتبادل 
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الروؤى حيال اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام مبا ي�سهم بعون من الله وتوفيقه يف الرتقاء 
بها والو�سول بها اإىل اأف�سل امل�ستويات مبا يحقق توجيهات القيادة الر�سيدة الرامية اإىل تقدمي كل 
ما من �ساأنه توفري جميع �سبل الراحة وال�ستقرار لوفود الرحمن، ومتكينهم من اأداء الركن اخلام�س 

من اأركان الإ�سالم بكل ي�سر و�سهولة واأمان.
واأو�سح اأن مثل هذه امللتقيات ت�سهم يف تعزيز م�سرية العمل املقدم من موؤ�س�سات اأرباب الطوائف 
وتنمي روح الإبداع والتميز يف اخلدمات والإمكانات املقدمة من القائمني عليها مبا ينعك�س اإيجابا 
اخلدمي  ال�سامل  التطويري  احلراك  مع  يتواكب  مبا  للحجاج  املقدمة  اخلدمة  �سرف  م�ستوى  على 
والتقني والأدائي ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف يف ظل دعم وموؤازرة ولة الأمر - رعاهم الله - ومتابعة 

واإ�سراف وزارة احلج .
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عقب ذلك األقى �سعادة وكيل الوزارة ل�سوؤون احلج الأ�ستاذ حامت بن ح�سن قا�سي كلمة اأثنى فيها 
الذي  امللتقى  هذا  تنظيم  يف  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة  من  املبذولة  اجلهود  على 
ينبثق من اجلهود املباركة واحلثيثة املقدمة من اجلهات املعنية ب�سوؤون احلج واحلجاج لتحقيق الرقي 

والتقدم يف م�ستوى اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام.
اإثر ذلك بداأت فعاليات امللتقى بعر�س ورقة العمل املقدمة من ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة مطويف 
حجاج جنوب اآ�سيا املطوف حممد بن اأمني عطا�س بعنوان ) اجلمعيات العمومية بني الواقع واملاأمول(، 
اآ�سيا الدكتور طالل بن عبدامللك  اإدارة موؤ�س�سة مطويف حجاج جنوب �سرق  ثم قدم ع�سو جمل�س 
رادين عر�سا مرئيا حول ) متابعة مكاتب اخلدمة امليدانية مب�سعر منى اإلكرتونيًا عرب برنامج نافذ (، 
عقبه عر�س ع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة مطويف حجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا وا�سرتاليا 
 ،) اآليًا  املوؤ�س�سة  اأعمال  وتقييم  ال�ساملة  اجلودة   ( بعنوان  عمل  بورقة  بو  في�سل  بن  ثامر  املهند�س 
الدول  املوؤ�س�سة الأهلية ملطويف حجاج  اإدارة  امللتقى بعر�س مرئي مقدم من ع�سو جمل�س  واختتم 
العربية املهند�س عبد الرحمن بن ح�سني عطار بعنوان )قيا�س ر�سا العمالء(، ثم فتح باب النقا�س 

واملداخالت بني احل�سور.
اجتماعات جمل�س الهيئة: 

يعقد املجل�س اجتماعاته مرة كل �سهر على الأقل، بناًء على دعوة رئي�س املجل�س م�سحوبة بجدول 
الأعمال. ويجوز للمجل�س عقد اجتماعات ا�ستثنائية بناًء على دعوة اأيٍّ من الأع�ساء، وتاأييد ع�سوين 
اآخرين، ول ت�سحُّ اجتماعات املجل�س الدورية، اأو ال�ستثنائية اإلَّ بح�سور ثلثي الأع�ساء على الأقل 
اأو نائبه - ول يجوز تفوي�س ع�سو املجل�س لغري الأع�ساء ح�سور اجتماعات  - مبا فيهم الرئي�س 

املجل�س.
يكون  الت�ساوي  وعند  الجتماع،  يف  املمثلني  الأع�ساء  اأغلبية  باأ�سوات  املجل�س  قرارات  وت�سدر 
لرئي�س املجل�س �سوٌت مرجٌح، ويكون الت�سويت على قرارات املجل�س بطريقة الت�سويت العلني فيما 
عدا حالة الت�سويت على اختيار الرئي�س ونائبه، وتكون قرارات املجل�س نهائيًة وملزمًة فيما �سدرت 
فيه، ونافذًة بعد مرور )30( يوًما من تاريخ تبليغها ملعايل وزير احلج، دون �سدور اعرتا�س ب�ساأنها 

اأو مالحظات منه.
ومنذ �سدور القرار الوزاري رقم )127قم(، وتاريخ 1414/11/19هـ، باإعادة تفعيل دورها وتطوير 
وتفعيلها  وتن�سيقها  جمل�سها  اجتماعات  اإىل  بالدعوة  »الهيئة«  اهتمت  اخت�سا�ساتها،  وفق  اأدائها 
ة لهذا العام وحتى  وتوثيقها، وقد بلغ - ولله احلمد - اإجمايل عدد اجتماعات جمل�س الهيئة التن�سيقيَّ
تاريخ 1435/02/08هــ )25( اجتماًعا - كما يو�سحها ال�سكل البياين رقم )1( – �سدر عنها )45( 

تو�سية.
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جدول رقم )1( يو�سح منظومة اجتماعات جمل�س الهيئة 
وفًقا لتاريخ انعقادها وعدد التو�سيات املّتخذة يف كل اجتماع

عدد التو�سياتتاريخ النعقادرقم الجتماع
-1434/03/01هـالأول

ــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــاين -1434/03/08هـال
ــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــث 1434/03/161هـال
1434/04/084هـالــــــــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــــــــع
ـــــــــــــــــس ـــــــــــــــــ� 1434/04/222هـاخلـــــــــــــــــام
1434/04/293هـالـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــاد�ـــــــــــــس
1434/05/192هـالــــــــــــــ�ــــــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــع
-1434/05/27هـالــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــن
1434/06/051هـالــــــــــــــتــــــــــــــا�ــــــــــــــســــــــــــــع
ــــــــــــــر ــــــــــــــس ــــــــــــــا� ــــــــــــــع 1434/06/242هـال
ــــر 1434/07/103هـاحلـــــــــــــــــــــــادي عــــ�ــــس
-1434/07/24هـالــــــــــــــثــــــــــــــاين عـــــ�ـــــســـــر
1434/08/011هـالــــــــــثــــــــــالــــــــــث عــــ�ــــســــر
ــــــــــــــع عــــ�ــــســــر ــــــــــــــراب 1434/08/151هـال
1434/08/211هـاخلــــــــامــــــــ�ــــــــس عــــ�ــــســــر
ــــــ�ــــــســــــاد�ــــــس عـــ�ـــســـر 1434/09/101هـال
-1434/09/16هـحمـــــ�ـــــســـــر اجـــــتـــــمـــــاع
ـــــــع عــــ�ــــســــر ـــــــ�ـــــــســـــــاب 1434/09/202هـال
1434/10/071هـالــــــــــثــــــــــامــــــــــن عــــ�ــــســــر
-1434/10/08هـحمـــــ�ـــــســـــر اجـــــتـــــمـــــاع
-1434/10/11هـحمـــــ�ـــــســـــر اجـــــتـــــمـــــاع
ـــــــتـــــــا�ـــــــســـــــع عــــ�ــــســــر 1434/10/192هـال
-1434/10/25هـحمـــــ�ـــــســـــر اجـــــتـــــمـــــاع
ــــــــــــرون ــــــــــــس ــــــــــــ� ــــــــــــع 1434/10/263هـال
1434/11/051هـاحلــــــادي والــعــ�ــســرون
-1434/11/13هـحمـــــ�ـــــســـــر اجـــــتـــــمـــــاع
-1434/12/16هـحمـــــ�ـــــســـــر اجـــــتـــــمـــــاع
ـــعـــ�ـــســـرون 1434/12/233هـالـــــثـــــاين وال
ـــعـــ�ـــســـرون 1435/01/083هـالــــثــــالــــث وال
ـــعـــ�ـــســـرون 1435/01/153هـالـــــرابـــــع وال
1435/02/083هـاخلــامــ�ــس والــعــ�ــســرون

45اإجمـــــايل عدد التو�سيات
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�سكل بياين  رقم )1( يو�سح عدد التو�سيات املتخدة
 يف كل اجتماع من  اجتماعات جمل�س الهيئة 
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اأهم التو�سيات املتخذة يف اجتماعات جمل�س الهيئة:

املو�سوع :
امليدانية  اخلدمة  ومكاتب  جمموعات  يف  العمل  معايري  تطوير  عمل  ور�سة  نتائج  واإقرار  مناق�سة 
مكاتب  روؤ�ساء  واختيار  وتاأهيل  املنورة  باملدينة  والأدلء  املكرمة  مبكة  للطوافة  الأهلية  باملوؤ�س�سات 
اخلدمة امليدانية يف كافة املوؤ�س�سات دون ا�ستثناء ، والتي نظمتها الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب 
الطوائف بناًء على توجيه �ساحب املعايل وزير احلـــــــج مبوجب خطاب معاليه رقم 690275 تاريخ 

02/ 02/ 1434هـ ، وعقدت خالل الفرتة من 2-3 / 03/ 1434هـ مبكة املكرمة.
التو�سية : 

- املوافقة على م�سامني التقرير النهائي اخلا�س بور�سة عمل تطوير معايري العمل يف جمموعات 
املنورة  باملدينة  والأدلء  املكرمة  مبكة  للطوافة  الأهلية  باملوؤ�س�سات  امليدانية  اخلدمة  ومكاتب 
واختيار روؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية يف كافة املوؤ�س�سات والتي مت تنفيذها مبكة املكرمة 
خالل الفرتة من 2 - 1434/03/3هـ باإ�سراف الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 

وفق ال�سيغة املرفقة بهذه التو�سية .
- اأهمية مراعاة خ�سو�سية وظروف كل موؤ�س�سة .

- تتوىل الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف م�سوؤولية التوا�سل والتن�سيق مع اجلهات 
العلمية املتخ�س�سة يف اإجراء اختبارات قيا�س القيادة .

- يبداأ العمل بهذه املعايري بعد اعتمادها من معايل وزير احلج .

املو�سوع :
 تفعيل تو�سيات الجتماع الذي تراأ�سه �ساحب املعايل وزير احلج بتاريخ 1434/03/21هـ مبقر 
الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف اخلا�س بتطوير اآليات العمل مبجموعات ومكاتب اخلدمة 

امليدانية ، وحتويلها اإىل برامج عمل تنفيذية وفق خطوات اإجرائية حمددة .
التو�سية :

اأرباب الطوائف الرفع العاجل ملعايل وزير  اإدارة كل موؤ�س�سة من موؤ�س�سات  - يتوىل جمل�س 
جمموعات  لعمل  املقرتحة  اجلديدة  – بالآلية  اإدارة  جمل�س  حم�سر  – عرب  مبا�سرة  احلج 
ومكاتب اخلدمة امليدانية ملو�سم حج 1434هـ بعد اأن يتم طرحها ومناق�ستها مع �سريحة من 
امل�ساهمني ، ويتم تزويد الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف بن�سخة هذه الآلية ، على 

اأن يتم ذلك قبل نهاية �سهر ربيع الثاين 1434هـ لالأهمية .
- اأهمية ال�ستفادة من اآليات العمل املقرتحة من كل من موؤ�س�ستي جنوب اآ�سيا ، وجنوب �سرق 
اآ�سيا والتي مت عر�سها يف الجتماع الذي تراأ�سه معايل وزير احلج مبجل�س الهيئة بتاريخ 
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1434/03/21هـ مبقر الهيئة مبكة املكرمة .
اآ�سيا من ذلك حيث قامت بالرفع عن الآلية  - ا�ستثناء املوؤ�س�سة الأهلية ملطويف حجاج جنوب 
معايل  موافقة  عليها  و�سدرت  1434/03/23هـ  بتاريخ  احلج  وزير  ملعايل  للعمل  املقرتحة 

الوزير باخلطاب رقم 691061 تاريخ 1434/04/07هـ .
للطوافة  الأهلية  باملوؤ�س�سات  امليدانية  اخلدمة  ومكاتب  جمموعات  يف  العمل  معايري  و�سع   -
امليدانية  اخلدمة  مكاتب  روؤ�ساء  واختيار  وتاأهيل  املنورة  باملدينة  والأدلء  املكرمة  مبكة 
الناجتة عن ور�سة العمل التي نظمتها الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف بتاريخ من 
2-1434/03/3هـ بناًء على توجيه �ساحب املعايل وزير احلج ، والتي مت اإقرارها مبوجب 
تو�سية جمل�س الهيئة رقم 434/03/01 تاريخ 1434/03/16هـ مو�سع العتبار عند بناء 

مقرتح الآلية اجلديدة .
املو�سوع :

اأهمية قيام الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف بتو�سيف اخلدمات الأ�سا�سية التي تقدمها 
موؤ�س�سات اأرباب الطوائف مبكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�ساعر املقد�سة وجدة .

التو�سية :
- املوافقة على تفوي�س رئي�س الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف ونائب الرئي�س والأمني 
وحتديد  ح�سر  بعملية  للقيام  متخ�س�س  ا�ست�ساري  مكتب  اأو  خربة  ببيت  لال�ستعانة  العام 
وتو�سيف اخلدمات الأ�سا�سية التي تقدمها موؤ�س�سات اأرباب الطوائف مبكة املكرمة واملدينة 

املنورة وامل�ساعر املقد�سة وجدة منذ و�سول احلجاج وحتى مغادرتهم ومواقع تنفيذها .
- اأن تكون املرجعية النظامية يف ذلك :

. املوحدة  واملكاتب  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  • قرارات 
. احلج  ل�سوؤون  املنظمة  التعليمات  • كتيب 

اخلدمات  لتفا�سيل  املت�سمنة  الطوائف  اأرباب  موؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  • املطبوعات 
املقدمة .

ومكاتب  وجمموعات  الطوائف  اأرباب  موؤ�س�سات  لعمل  املنظمة  الوزارية  القرارات   •
اخلدمة امليدانية ومنها القرار رقم 142 م / م تاريخ 1420/09/11هـ .

- حتقيق الو�سوح وال�سفافية يف جميع اخلدمات التي تقدم للحجاج وبيان م�ستوياتها وفئاتها 
املزيد  ، ولتحقيق  التي مت حتديدها  لكافة عنا�سر اخلدمات  تكاليفها وفقًا  ودرا�سة وحتديد 
من التقنني وال�سبط يف تقدمي هذه اخلدمات ، ومبا يعني على رفع م�ستوى الأداء واملزيد من 

اجلودة .
- حتديد الإجراءات الالزمة لتقدمي اخلدمة ، وبيان التجهيزات والبنى التحتية والأنظمة والربامج 
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التقنية الالزمة والقائمة حاليًا ، ونظام التبادل الإلكرتوين للمعلومات بني املوؤ�س�سات .
- بيان اخلدمات امل�ساندة مثل اإر�ساد احلافالت الناقلة للحجاج واآلية تقدمي هذه اخلدمة والكوادر 

الب�سرية الالزمة لكافة اخلدمات .
ور�سا  الأداء  وقيا�س  اجلودة  مراقبة  طرق  واإعداد   ، الإجراءات  ت�سل�سل  توثيق  اأهمية   -

امل�ستفيدين من اخلدمة .
املو�سوع : 

يف  وامل�ساهمات  للم�ساهمني  ال�سرعيني   الورثة  حقوق  �سرف  تنظيم  مقرتح  درا�سة  ا�ستكمال 
موؤ�س�سات اأرباب الطوائف املو�سح بخطاب �سعادة رئي�س جمل�س اإدارة مكتب الوكالء املوحد رقم 
 692394 رقم  احلج  وزير  املعايل  �ساحب  بخطاب  املرفق  1434/06/13هـ  434/453/تاريخ 
تاريخ 1434/06/22هـ الذي مت البدء بدرا�سته يف الجتماع الثاين ع�سر ملجل�س الهيئة ، وم�سروع 
لل�سوؤون  العامة  الإدارة  عام  مدير  �سعادة  بخطاب  املرفق  لأبنائهم  املطوفات  اأ�سهم  توريث  حم�سر 
القانونية رقم 9915936 تاريخ 1434/07/11هـ الذي مت البدء بدرا�سته يف الجتماع الثاين ع�سر 

ملجل�س الهيئة . 
التو�سية :

لإعادة  املقرتح  التنظيم  بن�سخة  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة  موافاة  اأهمية   -
هيكلة موؤ�س�سات اأرباب الطوائف الذي اأ�سار اإىل ن�سو�سه �سعادة رئي�س جمل�س اإدارة مكتب 

الوكالء املوحد بخطابه امل�سار اإليه بعاليه .
- اإ�ستكمال وحتديث الدرا�سة التي كلف بها من ال�سابق �سعادة الدكتور / حممد فداء الدين 
اأرباب الطوائف وتفعيلها بعد اعتمادها من  اأ�سهم موؤ�س�سات  باإعادة ر�سملة  بهجت اخلا�سة 

قبل وزارة احلج والتوجيه ببدء العمل بها .
- فيما يتعلق مب�سروع حم�سر توريث اأ�سهم املطوفات لأبنائهم املرفق بخطاب �سعادة مدير عام 
اإليه بعاليه ، فيتم الرفع باملرئيات ل�سعادته مت�سمنًا  الإدارة العامة لل�سوؤون القانونية امل�سار 

وجهة نظر جمل�س الهيئة حيال.
املو�سوع :

درا�سة لئحة تنظيم العمل ملقدمي طلب اخلدمة يف املكاتب امليدانية لكافة موؤ�س�سات الطوافة الأهلية 
والأدلء والوكالء والزمازمة ) املقرتحة بعد التعديل ( واإبداء املرئيات حيالها ، املرفقة بخطاب �ساحب 

املعايل وزير احلج رقم 693103  تاريخ 1434/08/09هـ  .
التو�سية :

موؤ�س�سات  لكافة  امليدانية  املكاتب  اخلدمة يف  طلب  ملقدمي  العمل  تنظيم  لئحة  على  املوافقة   -
التو�سية  بهذه  املرفقة   ) املعدلة   ( ال�سيغة  الأهلية والأدلء والوكالء والزمازمة وفق  الطوافة 
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واملوقعة من اأع�ساء جمل�س الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف ، عدا من �سدرت لهم 
موافقة للمادة رقم 28 من هذه الالئحة .

ت�سكيل  يف  الطوائف  اأرباب  موؤ�س�سات  لتاأخر  ونظرًا  العامة  امل�سلحة  مقت�سيات  على   بناًء   -
مكاتب اخلدمة امليدانية وذلك اإنفاذًا لتوجيه معايل وزير احلج باخلطاب رقم 694783 تاريخ 
1433/12/25هـ املوجه للهيئة ولكافة موؤ�س�سات الطوافة الأهلية مبكة املكرمة والأدلء باملدينة 
املنورة القا�سي بعدم اللتزام مع اأي مكتب من مكاتب اخلدمة امليدانية احلالية. فاإن جمل�س 
الالئحة  هذه  على  باملوافقة  معاليه  تف�سل  ياأمل  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة 
جمموعات  ت�سكيل  يف  بالبدء  الطوائف  اأرباب  موؤ�س�سات  لكافة  والإذن  املرفقة  ب�سيغتها 

ومكاتب اخلدمة امليدانية وب�سورة فورية .     
املو�سوع :

توجيه �ساحب املعايل وزير احلج باأهمية الر�سد والتوثيق الإعالمي لأعمال ومنجزات موؤ�س�سات 
اأرباب الطوائف واإبرازها اإعالميًا .  

التو�سية :
تاريخ   431/2/3 رقم  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة  جمل�س  تو�سية  تفعيل   -
1431/3/22هـ املت�سمنة اأهمية العناية بالبعد الإعالمي وبذل املزيد من اجلهد واملال لإظهار 
عمق اأعمال موؤ�س�سات اأرباب الطوائف ، ودعم الأعمال الإيجابية التي تعمل على تنفيذها ملا 

حتققه من اأهداف يف اإعالء وحت�سني ال�سورة الذهنية لدى املجتمع .
التدريب  جمال  يف  املوؤ�س�سات  بجهود  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة  تزويد   -
ليتم  حا�سوبية  واأخرى  ورقية  ن�سخة  على  واملجالت  والأعداد  بال�سور  موثقًا  والتاأهيل 
جتميعها وبعثها دفعة واحدة من قبل الهيئة ل�سعادة م�ست�سار معايل الوزير ل�سوؤون التدريب 
ليتم اإ�سافتها ملا لدى الوزارة من جهود يف هذا املجال ، على اأن تقوم الوزارة بتكليف من تراه 

منا�سبًا لإخراجها ب�سورة موحدة و�ساملة ليتم عر�سها يف و�سائل الإعالم .
املو�سوع :

اإبداء الراأي حيال الالئحة اخلا�سة بنظام العاملني الدائمني يف املوؤ�س�سة الأهلية ملطويف حجاج الدول 
العربية التي وجه معايل وزير احلج بدرا�ستها واملعممة على كافة موؤ�س�سات اأرباب الطوائف مبوجب 

خطاب الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف رقم 434/758/هـ تاريخ 1434/11/13هـ .
التو�سية :

- اأهمية قيام كافة املوؤ�س�سات الأهلية لأرباب الطوائف باإعداد لئحة داخلية تنظم عالقة العمل 
اإليه بعاليه ،  امل�سار  العمل  اإليها مبا يتوافق مع نظام  املنت�سبني  العاملني  املوؤ�س�سة وكافة  بني 
ووفقًا للمهام وامل�سوؤوليات املناطة بكل موؤ�س�سة مبا يحقق ال�ستقرار والأمان الوظيفي الذي 
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تعاين منه موؤ�س�سات اأرباب الطوائف وحماولة التغلب على ما تعانيه ب�سبب الت�سرب الوظيفي 
للموارد الب�سرية العاملة لديها .

- يرى جمل�س الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف منا�سبة لئحة نظام العاملني الدائمني 
باملوؤ�س�سة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية وهي خطوة يف الجتاه ال�سحيح وفق روؤية 

م�ستقبلية.
- اأهمية عر�سها بداية على جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة ، ومن ثم الرفع بها لوزارة العمل لعتمادها 

والعمل مبوجبها بعد اعتمادها من وزارة العمل . 
املو�سوع :

التن�سيقية  للهيئة  املوحدة  الإلكرتونية  بالبوابة  اخلا�سة  الدفع  وقوانني  لأنظمة  اخلا�سة  املقرتحات 
ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف اخلا�سة بامل�سار الإلكرتوين حلجاج اخلارج.

التو�سية :
واملنظمني  احلج  �سوؤون  مكاتب  قبل  من  دفعها  يتم  التي  ال�سمانات  بنف�س  العمل  ا�ستمرار   -
�سريط دفع قيمة اإيجار املباين ال�سكنية للموؤجر بن�سبة 100% مائة يف املائة عن طريق البوابة 
 ، املوؤجر  ح�ساب  يف  املبلغ  من  باملائة  وثمانون  خم�سة   %85 ن�سبته  ما  تودع   ، الإلكرتونية 

وتودع ما ن�سبته 15% خم�سة ع�سر باملائة يف ح�ساب موؤ�س�سة الطوافة املعنية .
- بالن�سبة لعقود الإعا�سة فيتم دفع املبلغ بن�سبة 100% مائة يف املائة عن طريق البوابة الإلكرتونية 
، وتودع ما ن�سبته 70% �سبعون يف املائة ملقدم خدمة الإعا�سة ،  يدفع منها 40% اأربعون يف 
املائة عند توقيع العقود و30% ثالثون يف املائة عند بدء التنفيذ و 20% ع�سرون باملائة تو�سع 
يف ح�ساب وزارة احلج ، و10% ع�سرة يف املائة تو�سع يف ح�ساب موؤ�س�سة الطوافة املعنية ، 

وذلك ك�سمان لتنفيذ عقد الإعا�سة .
- الإي�ساح الكامل ملكاتب �سوؤون احلج ومنظمي قدوم احلجاج باأنهم �سيكونون م�سوؤولني اأمام 
له  الت�سويق  املتوافقة مع ما مت  امل�ساكن  بلدانهم عن اختيار  امل�سوؤولة يف  احلجاج واجلهات 
من قبلهم حلجاجهم من نوع وم�ستوى ال�سكن الذي �سيتم تاأمينه من قبلهم واأنهم �سيكونون 
القيمة  وهذه  الإلكرتونية  موافقتهم  �سدور  حال  بالكامل  ال�سكن  اأجرة  قيمة  ب�سداد  ملزمني 
موافقته  �سدور  حال  ال�سكن  موؤجر  التزام  عليها  �سيبنى  اإذ  البتة  لال�سرتجاع  قابلة  غري 
الإلكرتونية بالتاأجري على ذلك املنظم باإعداد وتهيئة امل�سكن بكافة املتطلبات النظامية لإ�سكان 
حجاج امل�ستاأجر خالل مو�سم احلج وعدم اإمكانية حل العقد من قبل اأي من اجلانبني حيث 
اإعدادها من مكاتب �سوؤون  �سيكون هذا التفاق جزء ل يتجزاأ من حزمة اخلدمات املطلوب 

احلج ومنظمي قدوم احلجاج .
اإ�سدار  يعتمد  اأّل  على   ( احلجاج  بيانات  اإدخال  بعد  اخليام  واأجور  العوائد  كامل  دفع  يتم   -



42

قابلة  غري  املبالغ  هذه  وتعترب  احلزمة(  حجاج  لعدد  املبلغ  كامل  دفع  بعد  اإّل  التاأ�سريات 
لال�سرتجاع للتزامات موؤ�س�سات الطوافة وتهيئة الرتتيبات الالزمة .

- ل�ستخدام البوابة الإلكرتونية من قبل مكاتب �سوؤون احلج وال�سركات ال�سياحية واملنظمني 
تقدمها  التي  واخلدمات  الت�سجيل  مقابل  ا�ستخدام  اأول  عند  ت�سجيل  ر�سم  ا�ستح�سال  فيتم 

البوابة .
- ل�ستخدام البوابة الإلكرتونية من قبل مالك الفنادق والغرف املفرو�سة واملنازل العامة مبكة 
ا�ستح�سال مبلغ �سنوي عن كل ت�سريح �سكن، وذلك  فيتم   ، املنورة وجدة  املكرمة واملدينة 
�سعر  وحتديد  العمارة  عر�س  حيث  من  البوابة  تقدمها  التي  املعلومات  من  ال�ستفادة  مقابل 
اإيجارها و�سورها لرتغيب امل�ستاأجر بها حيث يتم تزويد املوؤجر با�سم م�ستخدم وكلمة مرور 
من خالل موقع الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف للدخول على البوابة الإلكرتونية 

لتقدمي امل�ستندات النظامية اخلا�سة بتاأجري العمارة.
اأو امل�ساعر  املنورة  املدينة  اأو  البوابة من قبل مقدمي خدمة الإعا�سة مبكة املكرمة  - ل�ستخدام 

املقد�سة اأو جدة ، فيتم ا�ستح�سال ر�سم عن كل عقد اإعا�سة .
التي  اخلدمات  من  وال�ستفادة  الت�سجيل  مقابل  بعاليه  املذكورة  الإيرادات  توريد جميع  يتم   -
تقدمها البوابة ملكاتب �سوؤون احلج وال�سركات ال�سياحية واملنظمني ومقدمي خدمات الإعا�سة 
ومالك الدور ال�سكنية ، حل�ساب الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف ب�سفتها �ساحبة 
البوابة الإلكرتونية ، وتكون هذه الإيرادات هي الأ�سا�س يف ال�سرف على تكلفة اإن�ساء البوابة 

وت�سغيلها و�سيانتها واإدارتها وتطويرها .
- يف حال وجود عجز بني تكلفة البوابة والإيرادات ، فيتم تغطية العجز بني موؤ�س�سات اأرباب 
من  فائ�س  حالة وجود  ، ويف  بخدمتهم  املوؤ�س�سة  قامت  الذين  احلجاج  لعدد  وفقًا  الطوائف 
الإيرادات فيتم توزيعه ب�سكل ن�سبي بني موؤ�س�سات اأرباب الطوائف وفق عدد احلجاج الذين 
مقابل  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  للهيئة  حمددة  ن�سبة  حتديد  مع  خدمتهم  متت 

الت�سغيل والإدارة وال�سيانة والتطوير .
اللقاءات وامل�ساركات واللجان

- ور�سة عمل اإعادة تقييم وتطوير معايري تنظيم العمل يف جمموعات اخلدمة امليدانية ، واختيار 
روؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية يف كافة موؤ�س�سات اأرباب الطوائف بتاريخ 2-1434/03/3هـ، 
وقد مت تكليف م�ست�سار قانوين باإعادة �سياغة وتن�سيق التو�سيات املتفق عليها وفق ال�سيغة 

القانونية.
- امل�ساركة بور�سة العمل الأوىل لت�سغيل من�ساأة ج�سر اجلمرات احلديثة وقطار امل�ساعر املقد�سة، 
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اخلط اجلنوبي ملو�سم حج 1434هـ التي نظمتها وزارة ال�سوؤون البلدية والقرية ومعهد خادم 
احلرمني التي مت  تنفيذها مبدينة الريا�س 7-1434/2/8هـ.

امل�ساركة يف رعاية فعاليات ) ملتقى مكيات العائلي 1434هـ ( التي اأقامتها جمعية مراكز الأحياء 
مبكة املكرمة.

- مت عقد لقاء لدرا�سة مو�سوع خدمة اإر�ساد احلجاج التائهني وبحث �سبل تطوير هذه اخلدمة 
1434/4/16هـ.

اأقامها �سندق تنمية  التي  الواقع واملاأمول(،  امل�ساركة بور�سة عمل بعنوان )التوطني املو�سمي 
املوارد الب�سرية بتاريخ 1434/05/06هـ مبقر الغرفة التجارية مبكة املكرمة.

- امل�ساركة بندوة )الطوافة واملطوفني ( التي نظمها كر�سي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات 
تاريخ مكة املكرمة ووزارة التعليم العايل ومب�ساركة اإمارة منطقة مكة املكرمة ووزارة احلج 

يف �سهر �سفر 1435هـ.
يف  ممثلة  القرى  اأم  جامعة  اأقامتها  التي  املطوفني  الطوافة  ندوة  يف  امل�ساركون  رفع  حيث 
كر�سي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة بال�سراكة مع وزارة احلج 
واإمارة منطقة مكة املكرمة ملدة يومني برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله 
اإىل خادم احلرمني  العلماء والباحثني واملخت�سني �سكرهم وتقديره  –  وم�ساركة نخبة من 
ال�سريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز واإىل راعي الكر�سي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع واإىل �سمو النائب الثاين 
– حفظهم الله – على رعايتهم واهتمام لكل ما من �ساأنه خدمة احلرمني ال�سريفني واحلجاج 
واملعتمرين وقا�سدي الديار املقد�سة كما �سكروا معايل وزير التعليم العايل الدكتور  خالد بن 

حممد العنقري على  افتتاحه للندوة
واأو�سوا يف بيانهم اخلتامي الذي اأعلنه امل�سرف العام على كر�سي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 
ال�سريف  ح�سني  بن  عبدالله  الدكتور  للندوة  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  مكة  تاريخ  لدرا�سات 
با�ستكمال الكر�سي الدرا�سات اخلا�سة بتاريخ مكة املكرمة ب�سفة عامة والطوافة واملطوفني 
على وجه اخل�سو�س اإىل جانب عقد �سراكة بني كر�سي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات 
يف  النق�س  اأوجه  ملعاجلة  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  والهيئة  املكرمة  مكة  تاريخ 
جمال الأبحاث والدرا�سات اخلا�سة بالطوافة واملطوفني مع اأهمية عمل اأر�سيف رقمي للوثائق 
والدرا�سات اخلا�سة بالطوافة واملطوفني عالوة على حث املوؤ�س�سات العلمية يف اململكة على 
تبني درا�سات علمية ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه خا�سة بالطوافة واملطوفني عرب الع�سور 
واإقامة دورات تثقيفية فقهيه عن منا�سك احلج للعاملني يف موؤ�س�سات الطوافة بهدف م�ساعدة 
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التاريخ  توثيق  اإىل  بالإ�سافة  وال�سحيح  الأكمل  الوجه  على  منا�سكهم  اأداء  على  احلجاج 
ال�سفهي لكبار ال�سن من املطوفني واملطوفات واحلجاج كم�سدر مهم للطوافة واملطوفني .

- امل�ساركة بالجتماع التن�سيقي بني وزارة احلج والدفاع املدين يوم الثالثاء 1434/06/27هـ 
يف املدينة املنورة.

- درا�سة معايري تقييم التميز يف اأداء جمموعات ومكاتب اخلدمة امليدانية مبوؤ�س�سات اأرباب 
اإعداده من قبل مكتب امل�ست�سارون  الطوائف مبكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة والذي مت 

املتحدون لال�ست�سارات الإدارية ومت غعتماده من معايل وزير احلج.
اأقامتها وزارة العمل بالريا�س بتاريخ 1434/0/23هـ  - امل�ساركة بور�سة العمل العمل التي 

حول مو�سوع العمالة.
- امل�ساركة بور�سة عمل عن التاأثري املتوقع لرتفاع درجات احلرارة يف مو�سم احلج لالأعوام 
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القادمة على اخلدمات املقدمة ل�سيوف الرحمن التي اأقامتها وزارة احلج.
ال�سحي  بالتن�سيق  اخلا�س  املقد�سة  بالعا�سمة  الأحمر  الهالل  هيئة  اجتماع  يف  امل�ساركة   -

ونطاق تعامل البعثات الطبية مع احلالت الطبية الطارئة بتاريخ 1434/9/15 هـ.
وم�ساكل،  بالنقل  املتعلقة  املو�سوعات  بع�س  ملناق�سة  لل�سيارات  العامة  النقابة  مع  الجتماع   -

بتاريخ 1434/9/17هـ.
- درا�سة م�سروع اإ�سدار اأ�سهم موؤ�س�سات اأرباب الطوائف.

- امل�ساركة باأوراق عمل ندوة )�سقاية احلجاج عرب الع�سور التاريخية( بدارة امللك عبدالعزيز، 
اأم  وجامعة  والكهرباء  املياه  ووزارة  احلج  ووزارة  املكرمة  مكة  منطقة  اإمارة  مع  بالتعاون 
القرى، تهدف اإىل التعريف بن�ساأة هذه املهنة ال�سريفة والعمل على ا�ستمراريتها واأداء هذه 

الر�سالة باأف�سل امل�ستويات.
للهيئة  واملايل  الإداري  للعمل  التنظيمية  الالئحة  م�سودة  درا�سة  لإعادة  جلنة  ت�سكيل  مت   -

التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف.
- امل�ساركة يف ور�سة عمل )م�سروع تخييم م�سعرعرفات باخليام املقاومة للحريق(.

- اإنتاج فيلم عن تفويج احلجاج اإىل من�ساأة ج�سر اجلمرات حتت ا�سم )توجيهات واإر�سادات(.
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الباب الثالث

اجلهود التوعوية واالإر�سادية واالإعالمية
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انطالقًا من حر�سها على جت�سيد اأدوارها املهنية، وتكري�س اأعمالها يف جمالت والتوعية والإر�ساد، 
ة  ولتع�سيد جهود وزارة احلج، وتفعيل تاأكيدها على توعية احلجاج واإر�سادهم. اأولت الهيئة التن�سيقيَّ
ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف اجلانب التوعوي والإر�سادي عناية كبرية، وبذلت جهوًدا مقدرة يف هذا 
املجال،ومن اأبرز هذه اجلهود التي قامت بها »الهيئة«، امل�ساهمة يف تفعيل برنامج التوعية مب�ساكن 
احلجاج باأ�سول ال�سالمة، والوقاية مبختلف املجالت، والتي ق�ست بتكليف اأحد بيوت اخلربة يف 

جمال الدعاية والإعالم، والتخاطب مع اجلمهور لإعداد و�سائل توعوية يف هذا اخل�سو�س.
 كما اأ�سدرت خالل العام )1434هـ(، عدًدا من املطبوعات التوعوية والإر�سادية التي من اأهمها:

جملة )الرفادة( 

اهتمامًا  الإعالمي  اجلانب  مبكر-  وقٍت  ومنذ   - الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  ة  التن�سيقيَّ الهيئة  اأولت 
ة با�سم: )الرفادة(،  كبريًا، فعمدت - ومنذ اأكرث من اأربعة ع�سر عاًما – على اإ�سدار ن�سرة مو�سميَّ
اإ�سدارها حتى نهاية عام  لتوا�سل  العدد الأول منها يف �سهر ذي احلجة من عام 1420هـ.  �سدر 
)1430هـ(، بواقع )8( اأعداد اأثناء مو�سم احلج، ولتقطع م�سرية عقد من الزمان يف جمالت الأخبار، 
فنون  وكل  واللقاءات،  واحِلوارات،  ال�سحفية،  والتحقيقات  وال�ستطالعات،  الإخبارية،  والتقارير 

العمل ال�سحفي واأ�سكاله واألوانه. 
وهذه الفرتة التي ق�ستها ن�سرة )الرفادة( يف م�سوارها احلافل والزاخر، ُتعدُّ ق�سرية مبقيا�س الزمن، 
ولكنها طويلة بحكم ما و�سلت اإليه هذه الن�سرة من مكانة، وما حققته من اأهداف، وما ح�سدته من 
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مبنا�سبة اليوم الوطني

 للمملكة العربية ال�سعودية

وإلى صاحب السمو الملكي

وإلى صاحب السمو الملكي

امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود-يحفظه الله

األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-يحفظه الله

األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود-يحفظه الله

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني

واإىل الأ�رسة املالكة الكرمية وال�سعب ال�سعودي النبيل

�سائلني العلي القدير اأن يعيده على بالدنا باخلري واليمن والربكات 

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 

اجلهود التوعوية واالإر�سادية واالإعالمية
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مبنا�سبة جناح مو�سم حج 1434هـ

وإلى صاحب السمو الملكي

وإلى صاحب السمو الملكي

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني

�سائلني العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�سبة العظيمة على بالدنا وهي 

تنعم باالأمن واالأمان واال�ستقرار

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 

نتائج، اإذ ا�ستطاعت - بعون الله وتوفيقه - اأن جتد لها موطئ قدم بني الإ�سدارات الإعالمية املماثلة، 
ة، واأن تر�ّسخ مفهوم الإعالم املوّجه، واأن ي�سبح لها:  واأن تثّبت اأقدامها يف عامل املطبوعات الر�سميَّ

)روؤية ور�سالة وهدف(.
ولتع�سيد جهود الدولة يف املجال الإعالمي املتخ�س�س واملوّجه، ولتاأكيد ح�سور احلّج واأهميته يف 
ة لفتة للنظر،  ة يف العامل الإ�سالمي، ولفتح نافذة جديدة لإطاللة �سحافيَّ ة والفكريَّ اخلريطة الثقافيَّ
عرب جمّلة تعني ب�سوؤون احلج ب�سفة عامة، وباأخبار اأرباب الطوائف وفعالياتها ب�سفة خا�سة، ويف 
خطوة تطويرية مهّمة لن�سرة )الرفادة( املو�سمية، جرى يف �سهر حمرم من عام )1431هـ(، حتويلها 
ا، ت�سدر يف )82( �سفحة، ول تزال توا�سل ال�سدور حتى  اإىل جمّلة دورية با�سم: )الرفادة( اأي�سً
 – العظيم  الإ�سالمي  الركن  بهذا  له �سلة  ما  بكل  الأوىل-،  �سنواتها  لُتعنى -ومنذ  الراهن.  الوقت 
فري�سًة، وتاريًخا، وفقًها، وثقافًة، واأدًبا - اإ�سافة اإىل عنايتها بق�سايا الفكر الإ�سالمي والإن�ساين. 

هذا بجانب اهتمامها بتوعية احلجاج القادمني اإىل الديار املقد�سة، وتعريفهم بكل ما يتعلق باأنظمة 
احلج وتعليماته، وما يهم احلاج الوافد اإىل بيت الله احلرام، كعالقته مبوؤ�س�سات اأرباب الطوائف، 
وو�سائل النقل واملوا�سالت، ف�ساًل عن عنايتها بن�سر بع�س الوثائق التاريخية، كما ت�سعى اإىل بلورة 
ة ال�سمحة، وربط القّراء يف كلِّ مكان بالديار املقّد�سة، والتعريف بامل�سروعات العمالقة  القيم الدينيَّ
رة،  مة، واملدينة املنوَّ ة املكرَّ ا بتنفيذها حكومة خادم احلرمني ال�سريفني يف مكَّ التي نفذتها وتقوم حاليًّ
توثيق  اإىل  بالإ�سافة  وزّوار.  ومعتمرين،  حّجاج،  من  الرحمن  �سيوف  خلدمة  املقّد�سة  وامل�ساعر 
اجلهود التي تبذلها كل موؤ�س�سات اأرباب الطوائف يف خدمة حجاج بيت الله احلرام، وزّوار م�سجد 
والإمكانات  بها،  تذخر  التي  الب�سرية  والكوادر  الطاقات  وتربز  و�سلم،  عليه  الله  الله �سلى  ر�سول 

املادية، والتقنية املتوافرة لديها. 
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املطويَّات التوعويَّة:

الأهلية  الطوافة  موؤ�س�سات  عن  نيابة  بالتعاقد  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة  قامت 
لطباعة: )بو�سرتات وفاليرات(، خا�سة بالتوعية للتفويج ملن�ساأة اجلمرات، وذلك اإنفاًذا للتوجيهات 
لبذل مزيد من العناية والهتمام ب�سوؤون التوعية اخلا�سة بتفويج احلجاج ملن�ساأة اجلمرات ملو�سم حج 

)1434هـ(. ولقد متت طباعتها ب�سكل موحد كما يلي:
• عدد )463000( ن�سخة »فالير« مقا�س )29.7×21( �سم، مطبوعة على ورق كو�سيه لمع 

)4( لون.
كو�سيه  ورق  على  مطبوعة  �سم،   )70 ×  100( مقا�س:  »بو�سرت«  ن�سخة   )23453( • عدد 

لمع )4( لون.
هي:  واللغات  ال�ست،  الطوافة  ملوؤ�س�سات  التابعني  احلجاج  لغات  من  لغة  ع�سرة  ثالثة  بـ)13(  وذلك 
ة، والإجنليزية، والفرن�سية، والفار�سية، والأوردو، واملاليو، والرتكية، والرو�سية، والهندية،  )العربيَّ

والبنغالية، والهو�سا، ، والتايالندية، وال�سينية، والفلبينية(. 
ببذل  املا�سي 1434هـ،  الطوائف خالل مو�سم احلج  اأرباب  ملوؤ�س�سات  ة  التن�سيقيَّ الهيئة  قامت  كما 
ومنها:  املجال،  هذا  يف  دورها  تاأكيد  بهدف  واإر�سادهم،  احلجاج  توعية  جمال  يف  كبرية  جهود 
)توزيع العديد من املطويات التعريفية ذات العالقة باأعمال احلج. وتوزيع بع�س املطويات الإر�سادية 
�سيوف  على  ال�سحية  التثقيفية  املطويات  بع�س  توزيع  يف  وامل�ساركة  احلاج.  بخدمة  العالقة  ذات 

الرحمن(.
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دليل املر�سد: 

على  وتوزيعها  املر�سد(،  )دليل  من  ن�سخة   )3.000( نحو  وطباعة  باإعداد  ة  التن�سيقيَّ الهيئة  قامت 
وزارة احلج،  مثل  العالقة  ذات  الأخرى  اإر�ساد احلافالت، واجلهات  مكتب  العاملني يف  املر�سدين 
وموؤ�س�سات اأرباب الطوائف. وهو دليل اإر�سادي من احلجم ال�سغري، ي�سم )16( �سفحة، ويت�سمن 
العامة.  واأهدافه  للحجاج،  الناقلة  احلافالت  اإر�ساد  مكتب  وقيم  ور�سالة  )روؤية  مو�سوعات:  عدة 
ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف، والنقابة العامة لل�سيارات، وواجبات  وتعريف موجز بالهيئة التن�سيقيَّ
كما  اإتباعها(.  الالزم  الإجرائية  واخلطوات  واأثنائها،  الرحلة،  قبل  املر�سد  ومهمة  ومهامه.  املر�سد 
اأرباب  مبوؤ�س�سات  اخلا�سة  الهاتفية  والأرقام  املهمة،  الهاتفية  الأرقام  بع�س  الدليل  هذا  يت�سّمن 
الكودية  والرموز  املكرمة،  املر�سدين داخل مكة  اإىل م�سارات حافالت جتميع  بالإ�سافة  الطوائف، 
حلملة اأجهزة الال�سلكي والربافو، واخلطوات التي يجب اتباعها عند: )�سياع، وتعطل احلافلة، وعند 

وقوع حادث - ل �سمح الله - وعند تعدد املجموعات باحلافلة(. 
)احلج وال�سحافة(: 

وبهدف توثيق الأخبار، والتقارير الإخبارية، واملقالت، ومقالت الراأي املن�سورة يف خمتلف و�سائل 
الإعالم: )الورقية، والإلكرتونية، ووكالت الأنباء، ومواقع بع�س اجلهات والقطاعات الإلكرتونية، 
واملنتديات(. عملت الهيئة التن�سيقية لإنتاج اإ�سدار اإعالمي متخ�س�س، مب�سمى: )احلج وال�سحافة(، 
 ،)A4( سفحة، مقا�س� )وهو عبارة عن ملف اإعالمي وثائقي ربع �سنوي، يحتوي على اأكرث من )100
وحتر�س الهيئة على توزيعه على جميع القيادات، وامل�سوؤولني يف وزارة احلج، وموؤ�س�سات اأرباب 

الطوائف. 
ة  التن�سيقيَّ الهيئة  وفعاليات  احلج،  وزارة  وفعاليات  احلج،  و�سوؤون  )القيادة  الرئي�سة:  اأبوابه  ومن 

ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف، وا�ستعدادات اأجهزة الدولة للحج، واأخبار متفرقة، وُكّتاب ومقالت(.
كما ي�سم هذا امللف ال�سحفي تعليقات بع�س الكّتاب ال�سحفيني، وامل�سوؤولني، وغريهم جتاه اخلدمات 
التي تقدمها موؤ�س�سات اأرباب الطوائف، ويهتم باأخبار مكاتب �سوؤون احلجاج الر�سمية، وما يتعلق 
ب�سوؤون العمرة، والأخبار التي لها عالقة بوزارة احلج وموؤ�س�سات اأرباب الطوائف. والأعداد التي 
الإ�سدارات  من  كثري  اهتمام  توؤكد  )1434هـ(،  ال�سابق  العام  ال�سحفي يف  امللف  هذا  من  �سدرت 
ال�سحفية من وكالت اأنباء، و�سحف، وجمالت، و�سحف، ومواقع اإلكرتونية، ومنتديات، ومواقع 
قطاعات، وجهات حكومية واأهلية، بر�سد اأخبار موؤ�س�سات اأرباب الطوائف. كما توؤكد حر�س كثري 
من الُكّتاب على تناول كثري من املو�سوعات والق�سايا ذات العالقة باحلج يف مقالتهم املن�سورة يف 
كثري من الأعمدة، والزوايا، والأبواب، الأمر الذي يج�ّسد ما ت�سهده موؤ�س�سات اأرباب الطوائف من 

تطّورات يف جميع جمالت اأعمالها.
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احلج يف اأرقام 

ا( من امللف ال�سحفي، مب�سّمى: )احلج يف اأرقام(،  ا عدًدا )خا�سًّ ة �سنويًّ كما ت�سدر الهيئة التن�سيقيَّ
ُيعنى باملوؤ�سرات الرقمية يف خمتلف جمالت احلج، وتعترب هذه ال�سنة هي ال�سنة الرابعة ع�سرة التي 

ة فيها اأبرز فعاليات احلج يف اأرقام، من خالل هذا الإ�سدار املتخ�س�س.  توثق الهيئة التن�سيقيَّ



56

ح بع�س اجلهات التي قامت بن�سر اأخبار ومقالت   جدول رقم )2( يو�سّ
يف مطبوعاتها و�سحفها ومواقعها الإلكرتونيَّة يف عام 1434هـ

عدد الأخبار واملقالتاجلهة اأو املطبوعةم
693�سحيفة عكاظ1
313�سحيفة املدينة2
130�سحيفة الريا�س3
53�سحيفة الوطن4
62�سحيفة ال�سرق5
9�سحيفة اليوم6
56�سحيفة القت�سادية 7
31�سحيفة البالد8
21�سحيفة ال�سرق الأو�سط9

10�سحيفة اجلزيرة 10
1�سحيفة احلياة 11
3موقع قناة اجلزيرة 12
12موقع قناة العربية 13
2موقع الهيئة التن�سيقية 14
3وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س(15
2بوابة الوفد الإلكرتونية16

1401املجمــــــــــــوع
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الباب الرابع

املـــ�سـروعات الت�ســـــــــــغيلية
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مكتب اإر�ساد حافالت نقل احلجاج

ة ملوؤ�س�سات  يوا�سل مكتب اإر�ساد حافالت نقل احلجاج، الذي ت�سرف عليه وتنفذه الهيئة التن�سيقيَّ
ل  التي  التطويرية  م�سريته  دروب  يف  ال�سري  لل�سيارات،  العامة  النقابة  مب�ساركة  الطوائف،  اأرباب 
التي يتوا�سل  اإىل اإحداث نقلة نوعية جديدة يف م�سرية هذا املكتب  التطلعات  حتدها حدود، حيث 
دعمها وحتفيزها وم�ساندتها لكل ما يرقى مب�ستوى اخلدمات التي يتلقاها �سيوف الرحمن، حتقيًقا 
لتطلعات ولة الأمر، الذين �سخروا كل الطاقات والإمكانات لنيل ر�سا الله �سبحانه وتعاىل، ثم راحة 

�سيوفه، ولتعك�س قدرات اأبناء هذا البلد يف العمل اجلاد. 
وهو يدخل عامه الثاين ع�سر، ويف مو�سم حج العام املا�سي )1434هـ(، اأثبت مكتب اإر�ساد احلافالت 
الناقلة للحجاج - بف�سل الله وتوفيقه - جناحه وتفّوقه، ومتّيزه يف توفري الوقت واجلهد واملال، حيث 
حقق تفّوًقا ملحوًظا يف هذا املو�سم، وذلك باإي�سال احلافالت اإىل جمموعات اخلدمة امليدانية يف مكة 

املكرمة بنجاح ويف اأوقات قيا�سية. 

املـــ�سـروعات الت�ســـــــــــغيلية
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واآليات  تنظيمية  ب�سدور �سوابط  النجاحات  هذه  �سل�سة  من  املتوالية  احللقات  هذه  بداأت  ولقد 
تغيري  وكذلك  واملالية،  الإدارية  ولأعماله  ملهامه  �ساملة  هيكلة  تت�سمن  1429هـ  عام  يف  جديدة 
م�سّماه من: )م�سروع اإر�ساد احلافالت الناقلة للحجاج(، اإىل: )مكتب اإر�ساد احلافالت الناقلة 
للحجاج(، وذلك بف�سل من الله �سبحانه وتعاىل، ثم ب�سبب �سعى اجلهات امل�سرفة عليه واإدارته 
ن من براجمها وخططها ملوا�سم احلج، مع حر�سها  لال�ستفادة من جتارب الأعوام املا�سية، لُتح�سِّ
ة  على تقدمي اخلدمة ب�سكل ح�ساري منظم، يتوافق وعظمة ال�سعرية، وتطلعات الهيئة التن�سيقيَّ

ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف لتقدمي كل جديد ومفيد ومبتكر خلدمة �سيوف الرحمن. 
فعقد من الزمان مّر على اإن�ساء هذا املكتب الذي انطلقت م�سرية خدماته يف عام 1423هـ باإ�سراف 
كفاءته  فيه  واأثبت  متيزه،  فيه  اأظهر  الطوائف،  اأرباب  ملوؤ�س�سات  ة  التن�سيقيَّ الهيئة  من  مبا�سر 

وجدارته -ب�سهادة اجلميع- وقدم خدمات كبرية يف جمال اإر�ساد احلافالت. 
ا ملا ي�سّمه هذا املكتب من كوادر ب�سرية موؤهلة، وطاقات مدّربة،  التمّيز نتاًجا طبيعيًّ وكان هذا 
وملا يحتويه من جتهيزات اآلية عالية، وتقنية متطورة، اأ�سهمت يف جناحه يف اأداء هذه الأعمال 
امليدانية ال�ساقة وامل�سنية بتفّوق م�سهود، وذلك بتوفيق من الله �سبحانه وتعاىل، وب�سبب ما يجده 
من اجلهات  م�ستمرة وحثيثة  متابعة  من  يلقاه  وما  امل�سوؤولني،  من  وموؤازرة  وم�ساندة  دعم  من 
امل�سرفة عليه، ومن اإدارته، ليحقق الو�سول الآمن، وال�سهل، واملريح، وال�سريع -بل والقيا�سي- 
املكرمة واملدينة  امليدانية، ومقار �سكن احلجاج مبكة  اإىل جمموعات اخلدمة  حلافالت احلجاج 

املنورة.
عام  م�ستهل  يف  املكتب  ح�سد  فقد  املكتب،  هذا  عمل  اآليات  تطوير  يف  الهيئة  جلهود  وتتويًجا 
1430هـ على �سهادة اجلودة العاملية )الآيزو 9001( اإ�سدار )2000(، وذلك بعد حتقيقه متطلبات 
ال�سهادة التي متثلت يف اإجناز العمل وفق متطلبات اجلودة والتقنية، والتكامل الإداري وامليداين 
يف العمل، حتقيقه التمّيز خالل حج عام )1429هـ(، من خالل النجاح يف اإي�سال احلافالت اإىل 
مقار جمموعات اخلدمة امليدانية دون تاأخري، ويف وقت قيا�سي، وكذلك حتقيق اأق�سى درجات 
والإح�ساءات  ا،  تقنيًّ احلافالت  ور�سد حترك  املحطات،  بني  التوا�سل  تقنية  من خالل  اجلودة 
الدقيقة الفرتية، وعلى مدار اليوم بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، مّما اأّهله كذلك اإىل احل�سول 
على درع التمّيز يف الت�سغيل من اإمارة منطقة املدينة املنورة، حيث اإن هذا الإجناز، وهذا التمّيز 
موؤ�س�سات  بني  م�سرتك  لعمل وجهد  نتاًجا  كان  )الآيزو(  على  املكتب  فح�سول  للجميع،  ي�سجل 
العامة  النقابة  وبني  الطوائف،  اأرباب  ملوؤ�س�سات  ة  التن�سيقيَّ الهيئة  يف  ممثلة  الطوائف،  اأرباب 
لل�سيارات، كما ُيعدُّ هذا الإجناز تعزيًزا للتمّيز الذي حققه املكتب على مدار ال�سنوات ال�سابقة، 

وال�سنة احلالية، مّما يحقق مفهوم اخلدمة املتمّيزة ل�سيوف الرحمن. 
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اإح�سائيات رقمية عن  مكتب اإر�ساد احلافالت الناقلة للحجاج
ت�سنيف الداريني املعينني خالل مو�سم حج عام 1434هـ

الجمايل غري �سعودي �سعودي
34319362
الن�سبة%95%5

 
اح�سائية باعداد احلافالت واحلجاج ملوؤ�س�سات الطوافة لعام 1434هـ

عدد احلجاج عدد الرحالت املوؤ�س�سات  
6500228922موؤ�س�سة جنوب �سرق اآ�سيا 

5675510319موؤ�س�سة جنوب اآ�سيا 
6013164258موؤ�س�سة افريقيا غري العربية 

1625205203موؤ�س�سة الدول العربية 
17829188232موؤ�س�سة تركيا 
492262810موؤ�س�سة ايران 

425641359744الجمايل 

�سكل يو�سح اجمايل اعداد احلجاج املغادرين من حمطتي ال�سمي�سي واجلموم 
لكل موؤ�س�سة على حدا خالل عام 1434هـ
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اح�سائية باعداد احلافالت التى مت ار�سادها من مراكز ال�ستقبال مبكة املكرمة 
على م�ستوى املوؤ�س�سات لعام 1434هـ

الن�سبةالجمايل الن�سبةاجلموم الن�سبةال�سمي�سي املوؤ�س�سات  
15%176500%172702%3798موؤ�س�سة جنوب �سرق اآ�سيا 

13%295675%122999%2676موؤ�س�سة جنوب اآ�سيا 
14%146013%142850%3163موؤ�س�سة افريقيا غري العربية 

4%141625%01556%69موؤ�س�سة الدول العربية 
42%1517829%525931%11898موؤ�س�سة تركيا 
12%114922%53723%1199موؤ�س�سة ايران 

100%10042564%10019761%22803الجمايل 

�سكل يو�سح ن�سبة كل موؤ�س�سة من اعداد احلافالت املغادرة 
من مركز ا�ستقبال ال�سمي�سي خالل عام 1434هـ

�سكل يو�سح ن�سبة كل موؤ�س�سة من اعداد احلافالت املغادرة 
من مركز ا�ستقبال اجلموم خالل عام 1434هـ
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�سكل يو�سح ن�سبة كل موؤ�س�سة من اعداد احلجاج املغادرين 
من مركز ا�ستقبال ال�سمي�سي خالل عام 1434هـ 

يو�سح ن�سبة كل موؤ�س�سة من اجمايل احلافالت املغادرة 
من مركزي ا�ستقبال ال�سمي�سي واجلموم خالل عام 1434هـ

اح�سائية باعداد احلجاج  الذين مت ار�سادهم  من مراكز ال�ستقبال مبكة املكرمة 
على م�ستوى جمموعات اخلدمة امليدانية للموؤ�س�سات املوؤ�س�سات لعام 1434هـ

الن�سبةالجمايل الن�سبةاجلموم الن�سبةال�سمي�سي املوؤ�س�سات  
17%17228922%17125516%103406موؤ�س�سة جنوب �سرق اآ�سيا 

38%29510319%49203429%306890موؤ�س�سة جنوب اآ�سيا 
12%14164258%5135270%28988موؤ�س�سة افريقيا غري العربية 

15%14205203%16103761%101442موؤ�س�سة الدول العربية 
14%15188232%13106750%81482موؤ�س�سة تركيا 
5%1162810%060337%2473موؤ�س�سة ايران 

100%1001359744%100735063%624681الجمايل 
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�سكل يو�سح ن�سبة كل موؤ�س�سة من اعداد احلجاج املغادرين 
من مركز ا�ستقبال اجلموم خالل عام 1434هـ 

�سكل يو�سح ن�سبة كل موؤ�س�سة من اجمايل احلجاج املغادرين من 
مركزي ا�ستقبال ال�سمي�سي واجلموم خالل عام 1434هـ

 

 

اأعداد احلافالت التى مت ار�سادها على م�ستوى منطقة مكة املكرمة
 خالل مو�سم حج عام 1434هـ مقارنة بالعام املا�سي 

    
اح�سائية تراكمية اليام 

الن�سبةالفرق  عام 1434عام 1433 
-98%-150149القعدة
-99%-21841183القعدة
-99%-33365331القعدة
-37%-4567360207القعدة
-29%-5817580237القعدة
-29%-61061753308القعدة
-26%-71289952337القعدة
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اح�سائية تراكمية اليام 
الن�سبةالفرق  عام 1434عام 1433 

-28%-815521125427القعدة
-31%-918591289570القعدة

-34%-1023861577809القعدة
-35%-11291718961021القعدة
-34%-12339822431155القعدة
-33%-13398526661319القعدة
-32%-14456030791481القعدة
-27%-15532739011426القعدة
-21%-16608647831303القعدة
-21%-17696355131450القعدة
-20%-18789862981600القعدة
-18%-19883172781553القعدة
-18%-201017783901787القعدة
-17%-211150594972008القعدة
-15%-2212853109201933القعدة
-14%-2314311122382073القعدة
-13%-2415871138092062القعدة
-13%-2518043156812362القعدة
-13%-2619967174282539القعدة
-12%-2721688189952693القعدة
-14%-2823531203013230القعدة
-13%-2925192219183274القعدة
%302684900 القعدة
-19%-128843234645379احلجة
-18%-230662251635499احلجة
-17%-332260267155545احلجة
43%4161912850212311احلجة
-5%-532260304951765احلجة
-9%-634604314893115احلجة
-15%-737302316585644احلجة
-19%-839088316737415احلجة
-20%-939386316747712احلجة
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جدول مقارن لعداد احلافالت التى مت ار�سادها 
خالل عام 1434هـ مقارنة بعام 1433هـ 

املجموعمركز ا�ستقبال اجلموممركز ا�ستقبال ال�سمي�سيالأعوام
208161861439430عام 1433هـ
141231755131674عام 1434هـ

-7756-1063-6693الفرق

ر�سم بياين مقارن لعداد احلافالت التى مت ار�سادها 
خالل عام 1434هـ مقارنة بعام 1433هـ 

جدول الإح�ساء من 28 - 10 - 1434 هـ  اإىل 15- 01 - 1435 هـ
املو�سم الول ماقبل احلج / من 28 - 10 - 1434 هـ اىل 06 - 12- 1434 هـ 

التاريخاليوم
حمطة الهجرة

حمطة املطار

و 9
كيل

الت
حلاف

دد ا
ع

يام
 الأ

سب
ح�

وع 
جم

امل

عدد 
الرحالت

الت
حلاف

دد ا
ع

مكةجدة
001506هـ28/10/1434الأربعاء
001203هـ29/10/1434اخلمي�س
601209هـ30/10/1434اجلمعة
601373092هـ01/11/1434ال�سبت
460161050167هـ02/11/1434الأحد
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التاريخاليوم
حمطة الهجرة

حمطة املطار
و 9

كيل
الت

حلاف
دد ا

ع

يام
 الأ

سب
ح�

وع 
جم

امل

عدد 
الرحالت

الت
حلاف

دد ا
ع

مكةجدة
45013710129هـ03/11/1434الأثنني
450181330196هـ04/11/1434الثالثاء
11113231735325هـ05/11/1434الربعاء
15717493480571هـ06/11/1434اخلمي�س
617473227444هـ07/11/1434اجلمعة
144254026217488هـ08/11/1434ال�سبت
102443824746477هـ09/11/1434الأحد
938457369116719هـ10/11/1434الأثنني
1195554326119673هـ11/11/1434الثالثاء
1206848277177690هـ12/11/1434الربعاء
16710641291299904هـ13/11/1434اخلمي�س
1481644340401949هـ14/11/1434اجلمعة
148168734315551375هـ15/11/1434ال�سبت
227205896466551822هـ16/11/1434الأحد
19161754875481362هـ17/11/1434الأثنني
18517775415761396هـ18/11/1434الثالثاء
13522624285911238هـ19/11/1434الربعاء
11669654626001312هـ20/11/1434اخلمي�س
11419493336411156هـ21/11/1434اجلمعة
14385513207471346هـ22/11/1434ال�سبت
12175653978621520هـ23/11/1434الأحد
140100704239571690هـ24/11/1434الأثنني
2219077941412892910هـ25/11/1434الثالثاء
92438763986411645هـ26/11/1434الربعاء
35168268579951هـ27/11/1434اخلمي�س
8079301509897هـ28/11/1434اجلمعة
5070282504861هـ29/11/1434ال�سبت
5171034017031229هـ01/12/1434الأحد
3083350538974هـ02/12/1434الأثنني
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التاريخاليوم
حمطة الهجرة

حمطة املطار
و 9

كيل
الت

حلاف
دد ا

ع

يام
 الأ

سب
ح�

وع 
جم

امل

عدد 
الرحالت

الت
حلاف

دد ا
ع

مكةجدة
5037146551739هـ03/12/1434الثالثاء
504188785919هـ04/12/1434الربعاء
104918581872هـ05/12/1434اخلمي�س
0000417417هـ06/12/1434اجلمعة

327026191820104711629334419املجموع الكلي

ذروة العمل كان يف يوم الثالثاء 25 - 11 - 1434 هـ عدد احلافالت 2910

جدول الح�ساء للرحالت واحلافالت ملا قبل املو�سم

3270جدة
2619مكة

1820عدد الرحالت
10417عدد احلافالت

16293كيلو 9
34419املجموع

�سكل بياين يو�سح الح�ساء للرحالت واحلافالت ملا قبل املو�سم
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جدول الإح�ساء من 28 - 10 - 1434 هـ  اإىل 15- 01 - 1435 هـ
املو�سم الثاين ما بعد احلج / من 13 - 12 - 1434 هـ اىل 15 - 01- 1435 هـ  

مكةالتاريخاليومم
املجموع حمطة املطار

ح�سب 
الأيام عدد عدد الرحالت

احلافالت
110011هـ13/12/1434الأربعاء1
1131371141هـ14/12/1434اخلمي�س2
98111983هـ15/12/1434اجلمعة3
47022474هـ16/12/1434ال�سبت4
46411466هـ17/12/1434الأحد5
48725494هـ18/12/1434الأثنني6
38900389هـ19/12/1434الثالثاء7
46900469هـ20/12/1434الربعاء8
68211684هـ21/12/1434اخلمي�س9

61700617هـ22/12/1434اجلمعة10
63000630هـ23/12/1434ال�سبت11
70500705هـ24/12/1434الأحد12
74400744هـ25/12/1434الأثنني13
58800588هـ26/12/1434الثالثاء14
43100431هـ27/12/1434الربعاء15
50600506هـ28/12/1434اخلمي�س16
40800408هـ29/12/1434اجلمعة17
46700467هـ01/01/1435ال�سبت18
36400364هـ02/01/1435الأحد19
49200492هـ03/01/1435الأثنني20
48000480هـ04/01/1435الثالثاء21
30800308هـ05/01/1435الربعاء22
34400344هـ06/01/1435اخلمي�س23
670067هـ07/01/1435اجلمعة24
110011هـ08/01/1435ال�سبت25
120012هـ09/01/1435الأحد26
2002هـ10/01/1435الأثنني27
5005هـ11/01/1435الثالثاء28



70

مكةالتاريخاليومم
املجموع حمطة املطار

ح�سب 
الأيام عدد عدد الرحالت

احلافالت
7007هـ12/01/1435الربعاء29
4004هـ13/01/1435اخلمي�س30
3003هـ14/01/1435اجلمعة31
2002هـ15/01/1435ال�سبت32

1228110176580املجموع الكلي
ذروة ال�ستقبال كان يف يوم اخلمي�س 14 - 12 - 1434 هـ عدد احلافالت 1141

جدول الح�ساء للرحالت واحلافالت ملا قبل املو�سم

0جدة
12281مكة

10عدد الرحالت
17عدد احلافالت

0كيلو 9
12308املجموع

�سكل بياين يو�سح الح�ساء للرحالت واحلافالت ملا قبل املو�سم
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 البوابة االإلكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 

اخلا�سة بامل�سار االإلكرتوين حلجاج اخلارج

على  باملوافقة  القا�سي  1433/11/22هـ  بتاريخ   )386( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  اإىل  بالإ�سارة 
م�سروع امل�سار الإلكرتوين حلجاج اخلارج على اأن تراعى فيه الأ�س�س التالية :

1- حتقيق التكامل والرتابط بني اجلهات املعنية بتطبيق امل�سار الإلكرتوين حلجاج اخلارج واأن 
تكون جميع تعامالتهم اإلكرتونية دون اأن يخل ذلك باملهمات والخت�سا�سات املحددة لكل جهة .

معلومات  �ساملة  به  اخلا�سة  الإجراءات  جميع  با�ستكمال  حاج  لكل  احلج  تاأ�سرية  منح  ربط   -2
الب�سمة التي تتم حاليُا يف منافذ الدخول يف اململكة ، على اأن تنفذ تلك الإجراءات يف بلد احلاج 

قبل قدومه اإىل اململكة .
بها احلاج ، ويف حزم اخلدمات  التي مير  الإجراءات  الو�سوح وال�سفافية يف جميع  3- حتقيق 
من  ميكنه  مبا  وتكاليفها  وم�ستوياتها  والإعا�سة(  والنقل  )ال�سكن  ت�سمل  والتي  اإليه  املقدمة 
الطالع عليها قبل قدومه اإىل اململكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع اإليها عند تقومي اأداء خمتلف 
النظر يف  عند  تلك اجلهات  من  يحدث  اإخالل  اأي  ويك�سف   ، العاملة يف جمال احلج  اجلهات 

ال�سكاوى التي يقدمها احلجاج وحما�سبة املق�سرين واملخالفني .
لت�سهيل  امل�ستقبلية  التطبيقات  من  ملزيد  املجال  تفتح  للحجاج  رئي�سية  بيانات  قواعد  تكوين   -4

اإجراءات احلج وتطويرها .
اأرباب  موؤ�س�سات  من  عمل  فريق  بت�سكيل  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  الهيئة  قامت  فقد 
الطوائف اأ�سحاب اخلربات املتعددة �سواء من جهة خرباتهم يف اأعمال و اإجراءات اأعمال الطوافة اأو 
من جهة خرباتهم يف جمال تقنية املعلومات وذلك من اأجل اإعداد كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة 

لتنفيذ م�سروع تطوير البوابة اللكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف.
ومت طرح كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات لل�سركات واملوؤ�س�سات بعد اأن مت تزويد ال�سركات بال�سروط 

واملعايري التي مت اإعدادها م�سبقا من قبل فريق العمل.
كما مت فتح مظاريف عرو�س ال�سركات واملوؤ�س�سات املتقدمة مبقر الهيئة مبكة املكرمة، و متت تر�سيه 
امل�سروع ل�سركة �سجل لتنفيذ تطوير البوابة اللكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب 

الطوائف.
وبتاريخ 16 حمرم 1435هـ ، مت عقد اجتماع برئا�سة معايل وزير احلج وبح�سور �سعادة وكيل 
الوزارة ل�سوؤون العمرة وامل�سرف العام على م�سروع امل�سار اللكرتوين حلجاج اخلارج وبح�سور 
اأ�سحاب ال�سعادة روؤ�ساء موؤ�س�سات اأرباب الطوائف والأمني العام للهيئة واأع�ساء فريق العمل يوم 
الثالثاء ، وقام �سعادة وكيل الوزارة ل�سوؤون العمرة بتقدمي �سرح موجز عن حالة امل�سروع و عن 

التزام �سركة �سجل بالنتهاء من مهام و اأعمال تطوير البوابة.
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وبرعاية معايل وزير احلج مت بحمد الله التد�سني املبدئي للبوابة اللكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية 
ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف يوم الأربعاء بتاريخ 29 �سفر 1435 هـ مبنتجع موفنبيك بكورني�س جدة 
بالوزارة  العموم  ومدراء  الوزير  معايل  وم�ست�سارو  الوزارة  وكالء  ال�سعادة  اأ�سحاب  وبح�سور 
وروؤ�ساء موؤ�س�سات اأرباب الطوائف واجلهات ذات العالقة مثل النقابة العامة لل�سيارات وبع�س مدراء 

اإدارات الوزارة و�سيوف الوزارة.
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التعريف مب�سروع امل�سار اللكرتوين حلجاج اخلارج:-
النقابة  اأرباب الطوائف،  اأرباب الطوائف، موؤ�س�سات  1- وزارة احلج، الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات 

العامة لل�سيارات:
يوم الثالثاء بتاريخ 30 حمرم 1435 هـ ، مت عقد ور�سة عمل مبقر فرع وزارة احلج مبحافظة جدة 
م�سروع  على  العام  وامل�سرف  العمرة  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  �سعادة  برئا�سة  بامل�سروع  للتعريف 
امل�سار اللكرتوين حلجاج اخلارج وبح�سور جميع املعنيني من الإدارات املعنية بوزارة احلج ومن 

موؤ�س�سات اأرباب الطوائف، وفريق عمل �سركة �سجل.
وقد قام فريق عمل �سركة �سجل ومب�ساركة مدير امل�سروع بالهيئة التن�سيقية بعقد لقاءات مع كل من:

احلج بوزارة  املعنية  • الإدارات 
جدة وحمافظة  املنورة  واملدينة  املكرمة  مبكة  الوزارة  • فروع 

الطوائف اأرباب  • موؤ�س�سات 
لل�سيارات العامة  • النقابة 

ومت خالل هذه اللقاءات التعريف عن امل�سروع وت�سل�سل الإجراءات واملعلومات مع تو�سيح املراحل 
الأ�سا�سية للم�سروع بداية من و�سع ال�سوابط اخلا�سة للحج واإدخال البيانات الأ�سا�سية من حم�سر 
و  البوابة  م�ستخدمني  جميع  تاأهيل  ومرحلة   ، احلج  �سوؤون  مكاتب  مع  احلج  وزير  معايل  اتفاقية 
حتى مرحلة تكوين حزم اخلدمات حتى املرحلة النهائية لإ�سدار تاأ�سريات احلج عن طريق وزارة 
اخلارجية ، كما مت التعرف على بع�س خ�سو�سيات اأنظمة كل موؤ�س�سة واإدارة لكي يتم اأخذها يف 

احل�سبان عند و�سع الت�ساميم والربامج املطلوبة للبوابة.
2. مالحظات واقرتاحات وت�ساوؤلت مكاتب �سوؤون احلج:

العمرة  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  �سعادة  من  مبا�سر  وباإ�سراف  احلج  وزير  معايل  توجيهات  ح�سب 
الهيئة  رئي�س  �سعادة  ومتابعة  اخلارج  حلجاج  اللكرتوين  امل�سار  م�سروع  على  العام  وامل�سرف 
التن�سيقية مت عقد عدة لقاءات مع مكاتب �سوؤون احلج )عدده اأكرث من خم�سون مكتب( للتعريف عن 
م�سروع امل�سار اللكرتوين وخ�سو�سا يف ما يخ�س تكوين حزم اخلدمات ومت توزيع ن�سخة ورقية 
و ن�سخة الكرتونية ب�سبع لغات )اللغة العربية – اللغة الجنليزية – اللغة الفرن�سية – اللغة الرتكية – 

اللغة الفار�سية – لغة املاليو – لغة الأوردو( من عر�س اللقاء التعريفي لكل مكتب. 
- خطة اإدارة التغيري مل�سروع تنفيذ البوابة اللكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب 

الطوائف:-
ي�سعى م�سروع البوابة الإلكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف اإىل التغيري 
من النهج التقليدي املتبع يف التعامالت اخلا�سة مبو�سم احلج مع )مكاتب �سوؤون احلج وال�سركات 
واملدينة  مكة  يف  والإعا�سة  الإ�سكان  خدمات  ومزودي  الطوائف  اأرباب  وموؤ�س�سات  ال�سياحية 
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ومن�سوبي وزارة احلج والنقابة العامة لل�سيارات وكل من له �سان مبو�سم احلج قبل انطالقته واأثناء 
املو�سم ومرحلة ما بعد انتهاء املو�سم ( اإىل مرحلة جديدة وهي مرحلة التعامالت الإلكرتونية وذلك 
التي  الإلكرتونية  اإىل احلكومة  النهج  ال�سعودية يف تغيري  العربية  اململكة  متا�سيا مع توجه حكومة 

تواكب التطور التقني امللحوظ يف ع�سرنا احلديث.
- اأهم اأهداف امل�سروع:

: طريق  عن  وذلك   ، احلج  منا�سك  اأداء  اإجراءات  يف  نوعية  نقلة  • اإحداث 
- العمل على حتقيق زيادة التكامل والرتابط بني خمتلف التنظيمات والتعليمات املتعلقة بقدوم 
احلجاج واخلدمات املقدمة لهم ، وال�سعي لخت�سارها بقدر الإمكان دون اإخالل باأي منها ، 
ومبا ل يتعار�س مع املهام والخت�سا�سات املناطة بكل جهة مبوجب اأوامر �سامية اأو قرارات 

من جمل�س الوزراء .
- حتقيق الراحة والطماأنينة ، والو�سوح وال�سفافية يف كافة الإجراءات التي مير بها احلاج، 
ويف عنا�سر ومكونات حزم اخلدمات والتي ت�سمل ال�سكن والنقل والإعا�سة ، وم�ستوياتها 
على  ح�سولهم  و�سمان   ، للمملكة  قدومهم  قبل  عليها  الإطالع  احلجاج  ومتكني  وتكاليفها  
حقوقهم كاملة وك�سف اأي اإخالل بها من اجلهات املقدمة للخدمة ، بحيث تكون هناك مرجعية 
ثابتة يتم الرجوع اإليها عند تقييم اأداء خمتلف اجلهات العاملة يف جمال احلج ، وعند النظر 

فيما يرد من �سكاوى من احلجاج ملحا�سبة املق�سرين. 
- معاجلة بع�س �سلبيات الو�سع الراهن عن طريق ا�ستكمال عدد من الإجراءات يف بلد احلاج 
وقبل قدومه للمملكة ، والتي تتم حاليا يف منافذ الدخول وتت�سبب يف طول زمن الإجراءات 

وتعقيدها ومعاناة احلجاج .
لت�سهيل  واملخرجات  التطبيقات  من  ملزيد  املجال  تفتح  للحجاج  رئي�سية  بيانات  قواعد  تكوين   •

وتطوير اأمور احلج ، واتخاذ القرارات املنا�سبة .
بها. اإخالل  دون  تنفيذها  وزمن  الإجراءات  لختزال  العمل  • تقنني 

كالتايل: وهي  امل�سروع  لهذا  التغيري  اإدارة  خطة  لتنفيذ  مراحل  اأربع  و�سع  • مت 
للتغيري  التخطيط   - الأوىل  • املرحلة 

 يف هذه املرحلة يتم و�سع خطة لتنفيذ التغيري يتم فيها مراعاة �سيا�سة الإجراءات املتبعة وحتديد 
فريق العمل الذي �سيقوم بتنفيذ هذه اخلطة .

 املرحلة الثانية - التعريف ب�سكل التغيري الذي �سيتم اإتباعه:
وذلك عن طريق تقدمي العديد من العرو�س املرئية وور�س العمل التي �ستكون جمدولة وذلك  للتعريف 
بكيفية عمل نظام البوابة الإلكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ومهام عمل كل جهة ، وتدريبهم على 

كيفية ا�ستخدام النظام والتعامل معه بكل �سهولة وي�سر.
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التغيري  لتنفيذ  اخلطة  هذه  تنفيذ  اآلية  حتديد   - الثالثة  • املرحلة 
التن�سيقية ملوؤ�س�سات  للهيئة  الإلكرتونية املوحدة  البوابة  يتم فيها ا�ستخدام نظام  التي  وهي املرحلة 
عمل جمدولة  ور�س  هناك  يكون  و�سوف  النظام.  م�ستخدمي  لكل  ب�سكل جتريبي  الطوائف  اأرباب 
لتجربة النظام ب�سكل عملي من قبل جميع م�ستخدمي نظام البوابة كل جهة على ح�سب �سالحياتها 

ومهام عملها يف النظام.
و�سوف يكون هناك العديد من الإعالنات عن دورات وبرامج م�سروع البوابة اللكرتونية املوحدة 

للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف مل�سروع امل�سار اللكرتوين حلجاج اخلارج 
التغيري  ودعم  متابعة   - الرابعة  • املرحلة 

ويتم يف هذه املرحلة  :
- متابعة �سري العمل 

- تقييم اأداء العمل 
- النتهاء من حتديد اجلهة التي �سوف ت�سرف على م�سروع امل�سار الإلكرتوين حلجاج اخلارج من 

طرف الوزارة.
- اإعداد دورة تدريبية ملوظفني البوابة الإلكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 
جلميع وظائف البوابة. ولقد مت عمل دورة تدريبية ملوظفي البوابة يف �سركة �سجل بجدة ومت فيها 

�سرح خ�سائ�س البوابة عن طريق العر�س املرئي 
املكرمة  مبكة  ال�ستة  الطوافة  مبوؤ�س�سات  العمالء  خدمات  ملوظفني  عملية  تدريبية  دورة  اإعداد   -
والنقل(  والإعا�سة  )ال�سكن  اخلدمات  مزودي  وتاأهيل  لت�سجيل  املنورة  باملدينة  الإدلء  وموؤ�س�سة 

وممثلني مكاتب �سوؤون احلج وال�سركات ال�سياحية.
- اإعداد خطة للتعريف عن البوابة الإلكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 
احلكومية  اجلهات  من  املطلوبة  املوافقات  على  واحل�سول  احلج  مبدن  اخلدمات  مزودي  جلميع 
املعنية �ساحبة ال�سالحية. و�سوف يتم �سرح اآلية عمل البوابة واأهمية التغيري واأبرز اإيجابياته من 

خالل هذه الدورات.
نظام  واهتماماتهم جتاه  متطلباتهم  ملعرفة  احلج  �سوؤون  مكاتب  مع ممثلني  عمل  ور�س  عدة  عقد   -

البوابة الإلكرتونية املوحدة للهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف.
- اأهمية عقد عدة ور�س عمل مع مزودي اخلدمات )ال�سكن والإعا�سة والنقل( للتعريف عن جميع 
وت�سل�سل  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  التن�سيقية  للهيئة  املوحدة  الإلكرتونية  البوابة  نظام  وظائف 

الإجراءات. 
- اأهمية عقد عدة ور�س عمل مع ممثلني اإدارات وفروع وزارة احلج، وموؤ�س�سات اأرباب الطوائف 
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للهيئة  املوحدة  الإلكرتونية  البوابة  نظام  وظائف  جميع  عن  للتعريف  لل�سيارات  العامة  والنقابة 
التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف وت�سل�سل الإجراءات. 

م�رشوع مركز مراقبة ترحيل احلجاج الفرادى مبكة املكرمة )كدي(

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف على العناية بتنظيم مغادرة احلجاج الفرادى من  حتر�س الهيئة التن�سيقيَّ
ة - ومنذ  مكة املكرمة، بعد اأن مينَّ الله عليهم با�ستكمال اأداء فري�سة احلج، لذا.. توّلت الهيئة التن�سيقيَّ
ع�سر �سنوات - امل�ساركة يف عملية تن�سيق الإ�سراف على مركز مراقبة ترحيل احلجاج الفرادى، 
ة الالزمة. الذي يقع مبنطقة »كدي« مبكة املكرمة، وجتهيزه، وتوقيع عقود العمالة والرافعات ال�سوكيَّ

ال�سابقة، عقوًدا مع موؤ�س�سة  ة يف موا�سم احلج  التن�سيقيَّ الهيئة  اأبرمت  وممثلة ملوؤ�س�سات الطوافة، 
ة حلمل اأمتعة احلجاج  متخ�س�سة يف ال�سيانة، والنظافة، والت�سغيل، لتوفري عمال، ورافعات �سوكيَّ
باملركز، خالل الفرتة من الثاين ع�سر من ذي احلجة، وحتى اخلام�س ع�سر من �سهر حمرم، موّزعني 

ا. على ثالث جمموعات، ويعملون على مدار الأربع والع�سرين �ساعة يوميًّ



78

م�رشوع مراكز اإر�ساد احلجاج التائهني يف امل�ساعر املقد�سة

حج  مو�سم  خالل  ا(  )ماديًّ املقد�سة  امل�ساعر  يف  التائهني  احلجاج  اإر�ساد  مراكز  م�سروع  ولدعم 
الهيئة  قامت  الأ�سا�سية..  م�سوؤولياتها  مع  املتوافقة  الإيجابية  امل�ساركة  مبداأ  ولتحقيق  1434هـ، 
موؤ�س�سات  بني  بالتن�سيق   ،- التوايل  على  الثامن  وللعام   - الطوائف  اأرباب  ملوؤ�س�سات  ة  التن�سيقيَّ
يف ُحّجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا،  ة ملطوِّ الطوافة ال�ست، وهي: )املوؤ�س�سة الأهليَّ
يف ُحّجاج جنوب اآ�سيا، واملوؤ�س�سة  ة ملطوِّ يف ُحّجاج اإيران، واملوؤ�س�سة الأهليَّ ة ملطوِّ واملوؤ�س�سة الأهليَّ
يف ُحّجاج جنوب �سرق  ة ملطوِّ ة، واملوؤ�س�سة الأهليَّ ة غري العربيَّ يف ُحّجاج الدول الإفريقيَّ ة ملطوِّ الأهليَّ

ة(. يف ُحّجاج الدول العربيَّ ة ملطوِّ اآ�سيا، واملوؤ�س�سة الأهليَّ
بال�سورة  اأدواره  واأداء  باأعماله،  القيام  من  مّكنه  مّما  امل�سروع،  لهذا  املايل  الدعم  هذا  حيث حتقق 
املثلى يف هذا املو�سم، والنجاح يف اإر�ساد كثري من احلجاج التائهني، واإعادتهم اإىل مقرات �سكنهم، 

وخميماتهم التابعة ملوؤ�س�سات الطوافة.
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الباب اخلام�س

اإح�ســـــــــــــاءات عامـــــــــــــــــة



80



81

 االإح�ساءات االإدارية

اأوالً: القوى العاملة

ح اأعداد القوى العاملة )ر�سميون( جدول رقم )4( يو�سّ
خالل مو�سم حج عام )1434هـ(

اجلهــــــــــــــــة
ون 

سمي
ر�

ائفة
الط

اء  
 اأبن

ر�سميون من
�سعوديون من غري 

غري اأبناء الطائفة
ون 

سمي
ر�

ون
ودي

�سع

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 117الهيئة التن�سيقيَّ
8332مكتب الوكالء املوحد

31519موؤ�س�سة تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا
157موؤ�س�سة حجاج اإيران
127مكتب الزمازمة املوحد

395موؤ�س�سة حجاج جنوب اآ�سيا
ة ة غري العربيَّ 11224موؤ�س�سة حجاج الدول الإفريقيَّ

32218موؤ�س�سة حجاج جنوب �سرق اآ�سيا
92116املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء

ة 93329موؤ�س�سة حجاج الدول العربيَّ
39122164املجموع

ح اأعداد القوى العاملة )ر�سميون( �سكل بياين رقم )4(  يو�سّ
خالل مو�سم حج عام )1434هـ(
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ح اأعداد القوى العاملة )مو�سميون( جدول رقم )4( يو�سّ
خالل مو�سم حج عام )1434هـ(

مو�سميوناجلهــــــــــــــــة
من اأبناء الطائفة

مو�سميون
من غري اأبناء الطائفة

ة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف 12127الهيئة التن�سيقيَّ
755516مكتب الوكالء املوحد

4206228موؤ�س�سة تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا
86263موؤ�س�سة حجاج اإيران
56647مكتب الزمازمة املوحد

-887موؤ�س�سة حجاج جنوب اآ�سيا
ة ة غري العربيَّ 162633موؤ�س�سة حجاج الدول الإفريقيَّ

955792موؤ�س�سة حجاج جنوب �سرق اآ�سيا
4122091املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء

ة 1061462موؤ�س�سة حجاج الدول العربيَّ
316019732املجموع

ح اأعداد القوى العاملة )مو�سميون( �سكل بياين رقم )4(   يو�سّ
خالل مو�سم حج عام )1434هـ(



83

ح اأعداد القوى العاملة )بامل�ساعر واملر�سدون ( جدول رقم )4( يو�سّ
خالل مو�سم حج عام )1434هـ(

 

املر�سدون العمال بامل�ساعراجلهــــــــــــــــة
لرحلة امل�ساعر

4111382موؤ�س�سة تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا
150420موؤ�س�سة حجاج اإيران

33606200موؤ�س�سة حجاج جنوب اآ�سيا
ة ة غري العربيَّ 32531321موؤ�س�سة حجاج الدول الإفريقيَّ

5501575موؤ�س�سة حجاج جنوب �سرق اآ�سيا
ة 1773000موؤ�س�سة حجاج الدول العربيَّ

790113898املجموع

ح اأعداد القوى العاملة )بامل�ساعر واملر�سدون ( �سكل بياين رقم )4( يو�سّ
خالل مو�سم حج عام )1434هـ
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ثانياً: اأعداد احلجاج

ح اأعداد احلجاج القادمني ملو�سم حج عام )1434هـ(، جدول رقم )5( يو�سّ
والذين متت خدمتهم من ِقبل جمموعات اخلدمة امليدانية

باإ�سراف موؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة

عدد اجلهـــــــــــــــــــــــــــةم
احلجاج

يف حجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا1 190311املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج اإيران2 63562املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج دول جنوب اآ�سيا3 407358املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
ة4 ة غري العربيَّ يف حجاج الدول الإفريقيَّ 167129املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج دول جنوب �سرق اآ�سيا5 226188املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
ة6 يف حجاج الدول العربيَّ 253199املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ

1307747الإجمــــــــايل
ح اأعداد احلجاج القادمني ملو�سم حج عام )1434هـ(، �سكل بياين رقم )5(    يو�سّ

والذين متت خدمتهم من ِقبل جمموعات اخلدمة امليدانية
باإ�سراف موؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة
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ثالثاً: اأعداد جمموعات اخلدمة امليدانية

جدول رقم )6( يو�سح اأعداد جمموعات اخلدمة امليدانية
خالل مو�سم حج )1434هـ( وفق موؤ�س�سات اأرباب الطوائف

اجلهــــــــــــــــةم

ات 
موع

جم
دد 

ع
انية

مليد
مة ا

خلد
ا

-مكتب الوكالء املوحد1
يف حجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا2 44املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج اإيران3 8املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
-مكتب الزمازمة املوحد4
يف حجاج دول جنوب اآ�سيا5 115املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
ة6 ة غري العربيَّ يف حجاج الدول الإفريقيَّ 39املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج دول جنوب �سرق اآ�سيا7 73املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
13املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء باملدينة املنورة8
ة9 يف حجاج الدول العربيَّ 116املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ

408الإجمــــــــايل
�سكل بياين رقم )6(   يو�سح اأعداد جمموعات اخلدمة امليدانية

خالل مو�سم حج )1434هـ( وفق موؤ�س�سات اأرباب الطوائف
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رابًعا: اإح�سائية عامة بامل�ساهمني وامل�ساهمات يف موؤ�س�سات اأرباب الطوائف

جدول رقم )6( يو�سح اأعداد امل�ساهمني وامل�ساهمات موؤ�س�سات اأرباب الطوائف

اجلهــــــــــــــةم

مني 
ساه

 امل�
عدد

مات
ساه

امل�
و

994مكتب الوكالء املوحد1
يف حجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا2 1508املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج اإيران3 336املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
1117مكتب الزمازمة املوحد4
يف حجاج دول جنوب اآ�سيا5 1837املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
ة6 ة غري العربيَّ يف حجاج الدول الإفريقيَّ 833املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج دول جنوب �سرق اآ�سيا7 3583املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
3557املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء باملدينة املنورة8
ة9 يف حجاج الدول العربيَّ 4838املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ

الإجمــــــــايل
�سكل بياين رقم )6( يو�سح اأعداد امل�ساهمني وامل�ساهمات موؤ�س�سات اأرباب الطوائف
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اأرباب  موؤ�س�سات  يف  بالت�ساوي  املوزّع  واملبلغ  االأ�سهم  عائد  قيمة  خام�ًسا: 

الطوائف

جدول رقم )7( يو�سح قيمة عائد الأ�سهم واملبلغ املوّزع بالت�ساوي
يف موؤ�س�سات اأرباب الطوائف لعام )1434هـ(

اجلهــــــــــــــةم
عائد 

بلغ الأ�سهم
امل

وي
�سا

املت

بالريال
558500مكتب الوكالء املوحد1

يف حجاج تركيا وم�سلمي اأوروبا 2 املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
34029000واأمريكا واأ�سرتاليا

يف حجاج اإيران3 65.092.338املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
2.131.106.03مكتب الزمازمة املوحد4
يف حجاج دول جنوب اآ�سيا5 182.4131.571.58املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
ة6 ة غري العربيَّ يف حجاج الدول الإفريقيَّ 15025املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
يف حجاج دول جنوب �سرق اآ�سيا7 153.245.702.28املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ
7.461749.73املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء باملدينة املنورة8
ة9 يف حجاج الدول العربيَّ 17.90265.22املوؤ�س�سة الأهلية ملطوِّ

�سكل بياين رقم )6(  يو�سح املبلغ املوّزع بالت�ساوي
يف موؤ�س�سات اأرباب الطوائف لعام )1434هـ(
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 االإح�ساءات املالية

اأوالً: االإيــــــــرادات

ح ح�ساب الإيرادات العامة )التقديرية - الفعلية( جدول رقم )8( يو�سّ
للعام املايل 1434 - 1435هـ

 

ا�سم البند
الإيرادات الفعليةالإيرادات التقديرية

ريالهللةريالهللة
ة 001.720.000001.720.000دعم �سندوق الهيئة التن�سيقيَّ

ة 00108.00000108.000دعم بدل ح�سور جل�سات جمل�س الهيئة التن�سيقيَّ
00108.00000108.000دعم خم�س�س ن�سر التهاين

86160.30243177.832الإيرادات املتنوعة
862.096.302432.113.832الإجمـــــــــايل

ح ح�ساب الإيرادات العامة )التقديرية - الفعلية( �سكل بياين رقم )8( يو�سّ
للعام املايل 1434 - 1435هـ
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ح مقارنة بني الإيرادات الفعلية لالأعوام املالية الثالثة الأخرية جدول رقم )9( يو�سّ
 

ا�سم البند
الإيرادات الفعلية

1434 / 1435هـ1433 / 1434هـ1432 / 1433هـ
ريالهللةريالهللةريالهللة

ة 00860.000001.720.000001.720.000دعم �سندوق الهيئة التن�سيقيَّ
دعم بدل ح�سور جل�سات 

ة 00108.00000108.00000108.000جمل�س الهيئة التن�سيقيَّ
00108.00000108.00000108.000دعم خم�س�س لن�سر التهاين

12257.22082185.39243177.832الإيرادات املتنوعة
121.333.220822.121.392432.113.832الإجمـــــــــايل

ح مقارنة بني الإيرادات الفعلية  �سكل بياين رقم )8(  يو�سّ
لالأعوام املالية الثالثة الأخرية
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ثانيًا: امل�رشوفات

ح توزيع بنود امل�سروفات العامة )التقديرية - الفعلية( جدول رقم )10( يو�سّ
للعام املايل 1434/ 1435هــ

 

ا�سم البند
امل�سروفات 

امل�سروفات الفعليةالتقديرية

ريالهللةريالهللة
ة 00243.00000220.000مكافاآت وبدلت اأع�ساء جمل�س الهيئة التن�سيقيَّ

241.248.96982773.408الرواتب والأجور
251.392.204791.245.877امل�سروفات العمومية
00159.0001868.647امل�سروفات املو�سمية

493.043.173792.307.933الإجمايل
ح توزيع بنود امل�سروفات العامة )التقديرية - الفعلية( �سكل بياين رقم )8(  يو�سّ

للعام املايل 1434/ 1435هــ
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ح مقارنة بني امل�سروفات الفعلية لالأعوام املالية الثالثة الأخرية جدول رقم )11( يو�سّ
 

ا�سم البند
امل�سروفات الفعلية

1434 / 1435هـ1433 / 1434هـ1432 / 1433هـ
ريالهللةريالهللةريالهللة

مكافاآت وبدلت 
00209.00000215.00000220.000اأع�ساء جمل�س الهيئة

10852.69161686.34782773.408الرواتب والأجور
03694.52198739.865791.245.877امل�سروفات العمومية
4136.8160541.1581868.647امل�سروفات املو�سمية

----------00111.000م�سروفات �سنوات �سابقة
541.904.028641.682.371792.307.933الإجمايل

ح مقارنة بني امل�سروفات الفعلية �سكل بياين رقم )8(  يو�سّ
 لالأعوام املالية الثالثة الأخرية
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الباب ال�ساد�س

موؤ�س�ســـــــات اأربـــــــــــاب الطوائف
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مكتب الوكالء املوّحد بجّدة
جدة �س. ب 6064  هاتف: )6526362( - )6526370( فاك�س: )6526420(

اأرقام هواتف املطار اأثناء مو�سم احلج: )6858342( - )6858345(
 hajgates.org :املوقع الإلكرتوين

اأع�ساء جمل�س اإدارة مكتب الوكالء املوّحد

ال�سفــةال�ســـــمم
رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ فاروق بن �سالح اأبوزيد1
نائب الرئي�ساملهند�س حممود بن جميل ح�سوبة2
نائب الرئي�سالدكتور فاروق بن يحيى بخاري3
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور عا�سم بن يحيى بخاري4
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور عبدالإله بن حممد جدع5
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اأحمد بن اأ�سعد بخ�س6
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عبداللطيف بن عمر غراب7
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س �سالح بن اأحمد اأبوزيد8
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اأ�سعد بن �سالح اأبوزيد9

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ حممد نور بن قا�سم تركي10
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ جمال بن جميل اأبوزيد11
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ �ساهر بن عبدالعزيز مطر12

اأبرز االيجابيات املتحققة ملو�سم حج 1434 هـ

1- ا�ستقبال احلجاج قبل وبعد احلج:
من بني املهام التي ي�سطلع بها املكتب، ا�ستقبال احلجاج حال و�سولهم من بالدهم والرتحيب بهم 
وم�ساعدتهم وتوجيههم اإىل اأماكن الإنتظار املخ�س�سة لهم، وكذلك ا�ستقبالهم فور عودتهم من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة بعد احلج واإنهاء اإجراءاتهم متهيدًا ملغادرتهم اإىل اأوطانهم. وقد متكن املكتب 

من حتقيق اليجابيات التالية يف هذا املجال:
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- ح�سن الرتحيب باحلجاج واإ�ستقبالهم وتنظيمهم وتوجيههم من قبل الفرق العاملة املوؤهلة واملدربة 
على التعامل مع خمتلف فئات وجن�سيات احلجاج والتحدث معهم بنف�س لغاتهم.

- حتقيق اإن�سيابية حركة احلجاج وتقلي�س فرتات بقائهم باملنافذ يف فرتات القدوم من خالل تب�سيط 
و�سرعة اإنهاء اإجراءتهم.

التوعوية  الن�سرات  بتوزيع  وذلك  واجبات  من  عليهم  وما  حقوق  من  لهم  مبا  احلجاج  توعية   -
والتو�سيحية والكتيبات الإر�سادية عليهم مبختلف اللغات.

كافة  مع  التن�سيق  خالل  من  وذلك  بالدهم  اإىل  وعودتهم  احلجاج  �سفر  حركة  اإن�سيابية  حتقيق   -
اجلهات ذات العالقة.

- رعاية وخدمة وم�ساعدة كافة احلجاج خا�سة كبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة من خالل 
تلبية كافة اإحتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على راحتهم وم�ساعدتهم.

2- اخلدمات امليدانية:
الدخول وتذليل  تواجدهم مبنافذ  املوحد رعاية وتنظيم خدمة احلجاج طوال  الوكالء  يتوىل مكتب 
وتفويجهم ح�سب  املنورة  املدينة  اأو  املكرمة  مكة  اإىل  للمغادرة  وتهيئتهم  تعرت�سهم  قد  معوقات  اأي 
جمموعات اخلدمة امليدانية املخت�سة بخدمتهم وامل�ساكن املحددة لكل منهم. كما يقوم املكتب بتقدمي 
اخلدمات امليدانية الالزمة لهوؤلء احلجاج يف مرحلة املغادرة. وقد متكن املكتب من حتقيق الإيجابيات 

التالية يف هذا املجال :
- تذليل ال�سعوبات واملعوقات التي قد تعرت�س احلجاج خالل تواجدهم مبنافذ الدخول وذلك من 

خالل التن�سيق مع كافة اجلهات العاملة باملنافذ.
- حتقيق راحة �سيوف الرحمن من خالل تخ�سي�س وتنظيم وتهيئة اأماكن لكل جن�سية على حدة 

لإنهاء اإجراءات �سفرهم اإىل مكة املكرمة اأو املدينة املنورة.
- حتقيق الإن�سيابية املطلوبة يف حركة مغادرة وعودة احلجاج اإىل بالدهم بكل ي�سر و�سهولة من 

خالل تب�سيط و�سرعة اإجناز واإنهاء الإجراءات.
3- تفويج احلجاج اإىل مكة املكرمة واملدينة املنورة:

واملدينة  املكرمة  مكة  اإىل  واجلوية  البحرية  املنافذ  من  احلجاج  تفويج  املوحد  الوكالء  مكتب  يتوىل 
املنورة، وذلك بالتن�سيق مع النقابة العامة لل�سيارات لتهيئة و�سائل النقل املختلفة الالزمة لذلك وتنظيم 
ملوؤ�س�سات  لت�سليمها  الناقلة  ال�سركات  ملندوبي  للحافالت وت�سليم جوازات �سفرهم  �سعود احلجاج 

اأرباب الطوائف اأو الأدلء ، وقد متكن املكتب من حتقيق الإيجابيات التالية يف هذا املجال:
- متكني احلجاج من �سرعة الو�سول اإىل جمموعات اخلدمة امليدانية املخت�سة بخدمتهم وامل�ساكن 
املحددة لكل منهم مبكة املكرمة واملدينة املنورة وكذلك تقلي�س فرتات تواجدهم باحلافالت املقلة 
لهم وتاليف الختناقات املرورية بهاتني املدينتني وذلك من خالل تنظيم تفويجهم ح�سب الأماكن 
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املحددة ل�سكنهم وجمموعة اخلدمة امليدانية.
- املحافظة على اجلوازات من خالل ت�سليمها اإىل مندوبي ال�سركات الناقلة لت�سليمها اإىل موؤ�س�سات 

الطوافة املخت�سة مبكة املكرمة والأدلء باملدينة املنورة وفقًا للتعليمات املنظمة لذلك.
4- ا�ستيفاء اأجور خدمات اأرباب الطوائف والنقل:

يتوىل مكتب الوكالء املوحد اإ�ستيفاء اأجور اخلدمات والنقل من احلجاج اخلا�سعني لليداد و�سدادها 
للجهات امل�ستحقة لها ويقوم املكتب بهذه املهمة على الوجه املر�سي واملطلوب من خالل ما ميلكه من 
خربات تراكمية وما قام به من خطوات تطويرية لتب�سيط اإجراء ا�ستيفاء اأجور اخلدمات والنقل، وما 
مت من تطوير لتذكرة النقل واآلية اإ�سدارها وما يقوم به من اإبرام التفاقيات الثنائية مع مكاتب �سئون 
احلجاج وال�سركات والوكالت ال�سياحية ومن يف حكمها، وقد متكن املكتب من حتقيق الإيجابيات 

التالية يف هذا املجال:
- متكني موؤ�س�سات اأرباب الطوائف من تاأدية خدماتها حلجاج بيت الله احلرام وزوار امل�سجد النبوي 

ال�سريف.
- تقلي�س م�سكلة افرتا�س احلجاج للطرق وحتت الكباري بامل�ساعر املقد�سة وما يرتتب على ذلك من 
�سلبيات تنعك�س اآثارها ونتائجها على احلاج الكرمي واخلدمات املقدمة له خا�سة يف ما يتعلق منها 

باأمنه و�سالمته وكذلك النواحي الأمنية.
- متكني ال�سركات الناقلة التابعة للنقابة العامة لل�سيارات من تنظيم واداء ما هو منوط بها من خدمات 

لنقل احلجاج لكامل الدورة ب�سفة عامة ورحلة امل�ساعر املقد�سة ب�سفة خا�سة.
- زيادة اإيرادات ال�سركات الناقلة التابعة للنقابة ومن ثم ت�سجيع الإ�ستثمار يف قطاع النقل وزيادة 

اأعداد املقاعد املتاحة لنقل احلجاج فيما بني املدن وامل�ساعر املقد�سة لتلبية كافة رغباتهم.
5- نقل الأمتعة:

يتوىل املكتب نقل اأمتعة احلجاج خالل رحلتي القدوم واملغادرة ومتثل عملية نقل تلك الأمتعة اأهمية 
خا�سة لتعلقها بكافة احلجاج القادمني ويويل املكتب عنايته واهتمامه بهذه املهمة لأدائها على الوجه 

املر�سي واملطلوب، وقد متكن املكتب من حتقبق اليجابيات التالية يف هذا املجال:
- املحافظة على اأمتعة احلجاج وتقلي�س �سياعها اإىل ن�سبة تكاد ل تذكر من خالل تنظيم عملية نقلها 

وتتبعها وم�ساعدة احلجاج يف التعرف عليها قبل نقلها يف كل مرحلة.
- حتقيق ان�سيابية حركة نقل الأمتعة من خالل هيكلة وتوزيع العمالة على القطاعات املختلفة وكذلك 
زيادة اأعداد العمالة والآليات والعربات الكبرية وال�سغرية والرقابة امل�ستمرة على مدار ال�ساعة من 
قبل امل�سرفني ل�سمان ح�سن �سري العمل والتاأكد من تاأدية هذه املهمة على الوجه املر�سي واملطلوب.
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اأبرز م�ستجدات اخلطة الت�سغيلية ملو�سم حج عام 1434هـ

مواكبة من مكتب الوكالء املوحد للنه�سة احل�سارية التي �سهدتها مملكتنا احلبيبة والتي اأنعك�ست 
اآثارها على كافة املجالت فقد ا�ستملت اخلطة الت�سغيلية ملو�سم حج 1434هـ على العديد من امل�ستجدات 

والتطويرات يف املجالت التالية:
املو�سمية  املو�سمي والعمالة  امليدانية والتوظيف  الت�سغيل واملتابعة  ت�سكيل جلان   )1

اخلارجية:
يف اإطار حر�س املكتب على الرتقاء بخدماته وتاليف املالحظات التي تك�سفت خالل موا�سم احلج 
1434/6/28هـ  وتاريخ   692481 رقم  باخلطاب  احلج  وزير  معايل  لتوجيهات  واإنفاذا  املا�سية، 
من  1434/4/9هـ  وتاريخ   434/275 رقم  املكتب  بخطاب  ورد  ما  تفعيل  يف  برغبته  القا�سية 
وجلنة  واملتابعة  الت�سغيل  )جلنة  جلان  ثالثة  ت�سكيل  واعتماد  املقرتحة  باللجان  تتعلق  تو�سيات 
واأع�ساء جمل�س  نواب  ت�سكيلها من  فقد مت  املو�سمية اخلارجية(  العمالة  املو�سمي وجلنة  التوظيف 

الإدارة وذلك على النحو التايل:
- جلنة الت�سغيل واملتابعة امليدانية:

تتوىل درا�سة كافة املالحظات التي حدثت مبو�سم احلج املا�سي، كما تتوىل اإعداد اخلطة الت�سغيلية 
للمكتب ومناق�ستها مع فرع الوزارة مبحافظة جدة والبدء الفوري بتنفيذها ميدانيًا على اأر�س الواقع 
والتاأكد من اأن العمل يتم وفق ما خطط له ووفق ما ورد باخلطة الت�سغيلية وكذلك تتوىل معاجلة اأي 
اإنحرافات اأو اأخطاء قد تن�ساأ عما خطط له، كما تتوىل اللجنة التن�سيق مع جلنة التوظيف املو�سمي 
وجلنة العمالة املو�سمية اخلارجية لتداخل اأعمال هذه اللجان، وللجنة اأن ت�ستعني ببع�س امل�ساعدين 

يف اإجناز املهام املكلفة بها.
- جلنة التوظيف املو�سمي:

الداخل والتن�سيق مع  املو�سميني من  املوظفني  الإ�سراف على توظيف وتدريب  القيام مبهمة  تتوىل 
جلنة الت�سغيل واملتابعة، كما تتوىل القيام بدرا�سة واقع نظام الأجور واحلوافز واملكافاآت واقرتاح 
�سلم للرواتب واحلوافز واملكافاآت ل�ستقتطاب اأف�سل العنا�سر الراغبة يف العمل لدى املكتب، وكذلك 
واملتابعة  الت�سغيل  جلنة  مع  بالتن�سيق  املوظفني  من  عليهم  الختيار  يقع  من  ت�سكني  على  الإ�سراف 

ح�سب وحدات العمل، وللجنة اأن ت�ستعني ببع�س امل�ساعدين يف اإجناز املهام املكلفة بها.
- جلنة العمالة املو�سمية اخلارجية:

تتوىل القيام مبهمة الإ�سراف على التعاقد مع �سركات توريد العمالة بتحميل وتنزيل اأمتعة احلجاج 
يف الدول املطلوب منها الإ�ستقدام، وكذلك الإ�سراف على مرحلة التعاقد مع تلك ال�سركات بالتن�سيق 
مع من ير�سحه فرع وزارة احلج بجدة، وكذلك القيام باإعادة النظر يف �سيا�سة الأجور واحلوافز 
ملتابعة  املو�سم  امليدانية يف فرتة  واملتابعة  الت�سغيل  التن�سيق مع جلنة  اللجنة  تتوىل  واملكافاآت، كما 
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اإجناز ما ورد باخلطة الت�سغيلية للمكتب، وللجنة اأن ت�ستعني ببع�س امل�ساعدين يف اإجناز املهام املكلفة 
بها.

2- تكثيف الرقابة واملتابعة والتن�سيق:
يكفل  مبكا  م�ستواه  وحت�سني  فاعليته  لزيادة  الأداء  على  واملتابعة  بالرقابة  املكتب  اهتمام  اإطار  يف 
الرتقاء باخلدمات التي ي�سلع بها املكتب حلجاج بيت الله احلرام، �سيتم اعتبارًا من مو�سم حج هذا 
العام تطثيف الرقابة على اأداء العاملني بها والتاأكد من تنفيذ اخلطة الت�سغيلية على الوجه املر�سي 
واملطلوب ور�سد اأي حالت تكد�س اأو اختناقات والتن�سيق مع اإدارة العمليات ل تخاذ ما يلزم لتذليل 

ما قد يوؤثر على ح�سن �سري العمل وانتظامه.
3- تفعيل ال�ستفادة من فرق العمل امل�ساندة )الطوارئ(:

املوظفني والعمال وذلك  )الطوارئ( من  امل�ساندة  العمل  املكتب يف كل عام عدد من فرق  يخ�س�س 
لال�ستعانة بها وقت احلاجة خا�سة خالل اأيام الذروة واأثناء فك النوبات املختلفة وملواجهة اأي نق�س 
يف القوى الب�سرية يف اأي من قطاعات العمل املختلفة، و�سيتم خالل مو�سم حج هذا العام تفعيل هذه 

الفرق لتحقيق الإ�ستفادة الق�سوى منها.
4- اإعادة هيكلة اإدارات واأق�سام املكتب املختلفة:

يف اإطار حر�س املكتب على تطوير خدماته ورفع م�ستوى الأداء �سيتم خالل مو�سم حج هذا العام 
الب�سرية  القوى  الق�سوى من  الأ�ستفادة  لتحقيق  املختلفة  املكتب  واأق�سام  اإدارات  كافة  اإعداة هيكلة 
العاملة يف كافة التخ�س�سات املتاحة لتحقيق الأهداف املرجوة واملن�سودة والرتقاء باخلدمات التي 

ي�سطلع بها املكتب حلجاج بيت الله احلرام وزوار امل�سجد النبوي ال�سريف.
5- زيادة الرواتب واملكافاآت والبدلت واحلوافز جلذب اأكرب عدد من املواطنني للعمل 

لدى املكتب:
�سهدت موا�سم احلج الأخرية عزوفًا ملحوظًا من املواطنني عن اللتحاق بالوظائف املو�سمية وذلك 
على الرغم من اجلهود احلثيثة املبذولة جلذبهم وا�ستقطابهم للعمل لدى املكتي، ويف اإطار احلر�س 
على تاأمني الأعداد الكافة من العمالة الوطنية باإعتبارهم الركيزة الأ�سا�سية التي يعتمد هليها املكتب 
يف تقدمي خدماته حلجاج بيت الله احلرام وزوار امل�سجد النبوي ، مت اإعتماد �سلم جديد للرواتب بحد 
اأدنى )3000( ريال وحد اأق�سى )7500( ريال اإ�سافة اإىل املكافاآت والبدلت واحلوافز جلذب اأكرب 

عدد ممكن منهم لالإلتحاق بالعمل لدى املكتب يف كافة التخ�س�سات املتاحة لديه.
6- تفويج احلجاج القادمني عن طريق ميناء جدة الإ�سالمي مبا�سرة اإىل مكة املكرمة 

واملدينة املنورة:
يف موا�سم احلج ال�سابقة كان يتم نقل احلجاج القادمني عن طريق ميناء جدة الإ�سالمي اإىل مدينة 
حجاج البحر ومن ثم يتم اإنهاء اإجراءات تفويجهم اإىل كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة ، كما كان 
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يتم ا�سكانهم مبدينة حجاج البحر بعد اأداء فري�سة احلج ومن ثم تفويجهم اإىل امليناء، وخالل مو�سم 
الكائنة يف  املباين  اإزالة  الله- يف  امللك عبدالعزيز -رحمه  اإدارة وقف  لرغبة  العام ونظرًا  حج هذا 
مدينة حجاج البحر واإعادة بنائها وا�ستثمارها والتي كان يتم من خاللها عملية تفويج هوؤلء احلجاج، 
ف�سيتم ا�ستقبالهم واإنهاء اإجراءاتهم فور و�سولهم اإىل ميناء جدة الإ�سالمي ومن ثم يتم تفويجهم من 
اإىل مكة املكرمة واملدينة املنورة كما  امل�ساكن التي قام مكتب �سئون حجاج ال�سودان باإ�ستئجارها 
�سيتم تفويجهم يف مرحلة القدوم من تلك امل�ساكن اإىل امليناء، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة 
)وزارة احلج، النقابة العامة لل�سيارات، موؤ�س�سة الطوافة املخت�سة ، مكتب �سئون حجاج ال�سودان(.

7- توحيد وتوثيق الإجراءات:
بيت  املمكنة حلجاج  الراحة  اأق�سى درجات  لتحقيق  الدوؤوب  املوحد  الوكالء  �سعي مكتب  اإطار  يف 
الله الرحام ومواكبة منه لأحدث الأ�ساليب العلمية لزيادة فاعلية الأداء فاإنه يقوم بدرا�سة الإجراءات 
الواجب اإتباعها لتب�سيطها وتوحيدها وتوثيقها من خالل دليل الإجراءات الذي يتم تعميمه على كافة 
العاملني باملكتب للعمل به والتقيد مبا جاء فيه مبا يكفل �سرعة اإجناز تلك الإجراءات ومتكني احلجاج 
من التوجه من منافذ القدوم اجلوية والربية والبحرية اإىل مكة املكرمة واملدينة املنورة بكل �سهولة 

وي�سر.
8- الندوات التعريفية وور�س العمل:

باأهمية تاأهيل العاملني خالل مو�سم احلج فقد �سرع املكتب منذ عدة �سنوات يف  اإميانًا من املكتب 
اإقامة ندوات تعريفية وور�س عمل ي�سارك فيها نخبة من املخت�سني يف هذا املجال باإ�ستخدام اأحدث 
الغايات  فعاليتها وحتقيق  لزيادة  الندوات والور�س  لتعريف وتاأهيل هذه  التقنية والعلمية  الو�سائل 

والأهداف املرجوة منها.
9- تقنية الإت�سالت:

اإ�ستعدادًا من املكتب ملتطلبات م�سروع التح�سيل الإلكرتوين فقد قام بتحديث اآليات احلا�سب الآيل 
والإت�سالت، وكذلك تعيني القوى الب�سرية املوؤهلة واملدربة الالزمة لذلك.

10- احلو�سبة الإلكرتونية:
مواكبة من املكتب لأ�ساليب التقنية احلديثة فقد قام مبيكنة ح�ساباته وذلك من خالل ا�ستخدام اأحدث 

الربامج احلا�سوبية.
11- الأر�سفة الإلكرتونية:

قام املكتب با�ستحداث الأر�سفة الإلكرتونية وذلك حفاظًا على ما ميتلكه من وثائق وم�ستندات، وميكن 
م�سئوليه واملخت�س من �سرعة البحث والإ�ستدلل على امل�ستندات املطلوبة عند احلاجة.

12- تاأهيل وجتهيز مقار املكتب باملنافذ املختلفة:
تكت�سب مقار املكتب التي ميار�س مهامه من خاللها اأهمية خا�سة، واإننطالقًا من النه�سة العمرانية 



101

واحل�سارية التي �سهدتها مملكتنا احلبيبة فقد �سرع املكتب منذ عدة �سنوات يف بناء مقار له باملنافذ 
الربية ، و�سوف يتم مب�سية الله تعاىل جتهيز كافة فروع املكتب بجميع املنافذ اجلوية والربية والبحرية 
وتزويدها بالآليات واملعدات وكافة متطلبات الت�سغيل املادية والب�سرية ل�سرعة اإنهاء واإجناز اإجراءات 

احلجاج وخدمتهم على الوجه الأكمل واملطلوب.
13- اأر�سفة اجلوازات وفهر�ستها:

اإ�ستالمه من جوازات يف خزائن  اأهمية خا�سة بجوازات احلجاج وذلك بحفظ ما يتم  يويل املكتب 
هذه  اأر�سفة  تعلى  الله  العام مب�سيئة  هذا  و�سيتم  جن�سية،  كل  تبويبها ح�سب  ويتم  لذلك  خم�س�سة 
اجلوازات وفهر�ستها فهر�سة دليلية ل�سهولة الرجوع اإليها وت�سليمها لأ�سحابها من احلجاج بال�سرعة 

املمكنة.
14- تفعيل التن�سيق بني الإدارات التنفيذية:

لتحقيق �سهولة ات�سال امل�سئولني والعاملني باأق�سام واإدارات املكتب التنفيذية املختلفة العاملة مبدينة 
اأق�سى معدلت  حجاج مطار امللك عبدالعزيز الدويل و�سرعة التن�سيق فيما بينهم مبا يكفل حتقيق 
الأداء واإجناز اإجراءات احلجاج فقد قام املكتب باإن�ساء �سبكة ات�سال ل�سلكية ومت تعميمها باملطار، 
ومب�سية الله تعاىل �سيتم هذا العام تطوير تلك ال�سبكة وزيادة عدد اأجهزة الت�سال لتحقيق ال�ستفادة 

الق�سوى منها وتفعيل التن�سيق بني كافة قطاعات املكتب املختلفة.
15- جتديد وحتديث اآليات نقل الأمتعة:

يويل املكتب عملية نقل اأمتعة احلجاج القادمني عن طريق املنافذ اجلوية والبحرية والربية اأهمية خا�سة 
ومن ثم فاإنه يقوم بتاأمني الآليات الالزمة لإجناز هذه املهمة على الوجه املر�سي واملطلوب واملتمثلة يف 
القاطرات الكهربائية والرافعات الآلية واملزلقانات والعربات الكبرية و�سيتم خالل هذا املو�سم زيادة 

اأعدادها وجتديدها واإجراء ال�سيانة املطلوبة لزيادة فعاليتها وحتقيق الإ�ستفادة الق�سوى منها.
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املوؤ�س�سة االأهلية ملطوِّيف ُحّجاج
تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا

مكة املكرمة �س. ب 9772
هاتف: )5427003( - )5434792( - )5452533( فاك�س: )542099(

teaa.com.sa :املوقع على الإنرتنت
 admin@motawefs.com.sa :الربيد الإلكرتوين

اأع�ساء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة االأهلية ملطوِّيف ُحّجاج
تركيا وم�سلمي اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا

ال�سفــةال�ســــمم
رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ طارق بن حممد عنقاوي1
نائب رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اأ�سامة بن حممد زواوي2
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور يحيى بن حمزة كو�سك3
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور وائل بن �سالح حلبي4
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س اإبراهيم بن عبدالله حريري5
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ غازي بن ها�سم �سلطان6
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عبدالرحمن بن عمر برجني7
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عبدالله بن علي عقيل8
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عادل بن ر�ساد قاري9

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اأحمد بن عبدالوهاب دهان10
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اإيهاب بن عمر بلخي11
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ حممد بن عبدالرحمن �ساكر12
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اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

1- ا�ستمرار تطبيق م�سروع اإحالل اخلدمات املركزية وتطبيق منهج الالمركزية يف اأداء اخلدمات 
املبا�سرة باإ�سنادها لكيانات جمموعات اخلدمات امليدانية املنبثقة عن املوؤ�س�سة بكل من مكة املكرمة 
دماتهم  جمموعات  مقار  وجتهيز  ا�ستئجار  يف  منهم  كل  با�ستقاللية  وذلك  املقد�سة،  وامل�ساعر 
امليدانية مبكة املكرمة، وكذ جتهيز وتاأثيث مواقع �سكن حجاج املجموعة مبا�سرة، والتعاقد على 
تقدمي اخلدمات الإ�سافية الواردة بكرا�سة ال�سروط واملوا�سفات، والتي نتج من خاللها حتقيق 

الآتي:
عليها،  احل�سول  يرغبون  التي  اخلدمات  من  املزيد  يف  املوؤ�س�سة  حجاج  رغبة  حتقيق   •
قابل  ووا�سح  مقنن  ب�سكل  الإ�سافية  اخلدمات  برامج  حزم  وفق  الرغبات  هذه  وتقدمي 

للقيا�س واملتابعة.
حجاج  جن�سيات  مع  يتنا�سب  مبا  الطلب  معايري  وفق  اخلدمات  هذه  اأداء  م�ستوى  من  • رفع 

املوؤ�س�سة.
اإعادة  تتطلبها  التي  النوعية  والنقلة  التطويرية  للمرحلة  املوؤ�س�سة  من مطويف  العاملني  • تهيئة 

الهيكلة وال�سماح لها اأن تعمل وفق الأ�س�س التجارية يف اأعمالها.
• دقة الرقابة واملتابعة يف تنفيذ هذه اخلدمة من قبل اجلهات املكلفة من املوؤ�س�سة مبا يعطيها 

احلق يف احليادية عند املراقبة، �سمانًا لو�سول هذه اخلدمة للحجاج.
التي تن�سوي حتت مظلة  العامة  القطاعات  بالأداء املركزي يف  العمل على الهتمام  2- ا�ستمرارية 
املوؤ�س�سة مثل: )قطاع مكاتب �سئون احلج - قطاع �سئون خدمات حجاج ال�سركات ال�سياحية - 
قطاع تخطيط وتوزيع مواقع املوؤ�س�سة بامل�ساعر املقد�سة - قطاع اإدارة النقل الرتددي - قطاع 
ال�سئون العامة للخدمات ال�سحية و�سئون التائهني- قطاع املراقبة واملتابعة الذاتية( والذي اأي�سًا 

رفع من م�ستوى الأداء اخلدمي.
3- اإن�ساء ق�سم مركزي للتطويف بامل�سجد احلرام للحجاج القادمني للموؤ�س�سة، حتت اإ�سراف قطاع 

تفويج اجلمرات.
4- اإ�ستمرارية ح�سول املوؤ�س�سة على �سهادة الأيزو وبع�س جمموعات اخلدمات امليدانية.
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املوؤ�س�سة االأهليَّة ملطوِّيف ُحّجاج اإيران
مكة املكرمة �س. ب 5578

هاتف: )5488466( - )5488467(
فاك�س: )5488467( - )5488795(

mutawfe-iran.com :املوقع على الإنرتنت
اأع�ساء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة االأهلية ملطوِّيف ُحّجاج اإيران

ال�سفــةال�ســـــمم
رئي�س جمل�س الإدارةاملطوف الدكتور طالل بن �سالح قطب1
نائب الرئي�ساملطوف الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن مو�سى2
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف ر�سا بن عبدالله �سحره3
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف املهند�س طالل بن حممد مكي4
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف الدكتور ع�سام بن اإبراهيم اأزهر5
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف حممد بن عدنان حمزة6
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف في�سل بن ح�سني اأزهر7
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف عبدالرحمن بن ع�سام اإ�سماعيل8
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف طلعت بن �سالح قطب9

اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

1- تعديل اآلية ربط اللجان املركزية لتاأخذ طابع القطاعات اخلدمية والإيجاد تناغم اأكرث بالربط بني 
قطاع واآخر.

2- التو�سع بتوفري حزم خدمية وتوفريها بنظام امل�سدر الواحد لالإ�ستفادة من عامل الوقت واجلهد 
مبا يقابل راحة �سيوف بيت الله احلرام بعد جناح جتمع مكاتب فرق الطوافة للخدمات امليدانية 

يف موقع واحد.
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3- العمل اجلاد على تنمية موارد املوؤ�س�سة املالية واإ�ستثمارها مبا يوفر دخل اإ�سايف على قوائمها 
املالية.

4- ت�سحري تقنية احلا�سوب يف معظم الأعمال واملهام والتو�سع يف اإ�ستخدام التطبيقات الربجمية 
لت�سمل باإذن الله ما ن�سبة 100% ، وذلك بتطوير وحتديث الربامج املعمول بها حاليًا والتو�سع 

لي�سمل جميع ال�سرائع باملوؤ�س�سة.
5- بعد جناح جتربة متابعة حجاج بيت الله احلرام مب�سعر منى عن طريق كامريات مراقبة لأماكن 
الإزدحام والأنفاق الأر�سية وغريها، �سوف يتم العمل بها وتطبيقها على جميع املواقع الهامة 

الإ�سرتاتيجية لتكن م�سدر معلومات اأول ملنع حدوث اإزدحام اأو تكد�س اأو حالت لل�سرقة.
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مكتب الزمازمة املوّحد
مكة املكرمة �س. ب 9589 هاتف: )5461212( فاك�س: )5426293(

www.zamazemah.com :املوقع على الإنرتنت
اأع�ساء جمل�س اإدارة مكتب الزمازمة املوّحد 

ال�سفــةال�ســـــمم
رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ �سليمان بن �سالح اأبوغلية1
نائب رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ �سعود بن حممد هنيدي2
نائب رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ ع�سام بن عبدالله كو�سك3
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س عبدالله بن عبدال�ستار الدويري4
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عبداجلليل بن عبدالهادي زمزمي5
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ و�سيم بن عبدالرحمن اإليا�س6
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور ه�سام بن عبدالله العبا�س7
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اأ�سعد بن يو�سف حديدي8
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ ر�سا بن حممد علي بو�سي9

اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

- التعاون مع الربيد ال�سعودي )وا�سل( لال�ستفادة من التقنية اجلديدة.
- تطوير و�سائل النقل مبا ي�سمن �سرعة و�سول اخلدمة.

- تاأمني عجج )60.000( عبوة �سعة )20( لرت وذلك لزيادة اخلزن ال�سرتاتيجي للعبوات.
- تق�سيم جمموعات العزيزية رقم )7( لت�سبح جمموعتني )7 و 9( تخفيفًا على املجموعة ولي�سهل 

�سري اأعمالها.
- عمل دورات تدريبية مكثفة وور�س عمل قبل بداية عمل جمموعات اخلدمة وت�سمل كافة العاملني 

باملجموعات.
- ا�ستمرار عمل الفريق املتخ�س�س لت�سديد البالغات واإي�سال ماء زمزم ملن يكون متواجد بعد انتهاء 

دوام املجموعات وتكون مرتبطة بالعمليات.
- اعتماد التقدمي للعمل املو�سمي عن طريق �سبكة الإنرتنت.
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املوؤ�س�سة االأهليَّة ملطوِّيف ُحّجاج دول جنوب اآ�سيا
مكة املكرمة �س. ب 309 هاتف: )5344444( فاك�س: )5322222(

www.hujjaj-southasia.com :املوقع على الإنرتنت
اأع�ساء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة االأهلية ملطوِّيف ُحّجاج جنوب اآ�سيـا

ال�سفــةال�ســـمم
رئي�س جمل�س الإدارةاملطوف راأفت بن اإ�سماعيل بدر1
نائب رئي�س جمل�س الإدارةاملطوف اأ�سامة بن عبدالله دان�س2
نائب رئي�س جمل�س الإدارةاملطوف زكي بن عمر حريري3
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف الدكتور �سيخ بن �سايف جمل الليل4
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف ه�سام بن عبدالرحمن �سلي5
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف حممد بن �سالح �ساعاتي6
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف عادل بن عبدالله عطا�س7
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف علوي بن حممد �سعيد كامل8
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف حممد بن اأمني عطا�س9

ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف نايف بن �سراج اأكرب10
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف عمر بن �سراج اأكرب11
ع�سو جمل�س الإدارةاملطوف الدكتور يحيى بن حممد اإليا�س حمبوب12

اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

1- تاأدية جميع احلجاج ملنا�سك حجهم يف اأجواء اإميانية عظيمة مفعمة بالأمن والأمان والطمئنان، 
كافة  الله-  اأيدها   - الر�سيدة  بف�سل جتنيد حكومتنا  ثم  وف�سله،  تعاىل  الله  من  بتوفيق  وذلك 
الإمكانات والطاقات الب�سرية واملادية لهذا الغر�س، وفق اأ�س�س مدرو�سة ب�سورة مكنت ح�سود 
اأعداد  بتخفي�س  ال�سامي  لالأمر  كان  كما  و�سهولة،  ي�سر  يف  احلج  فري�سة  اأداء  من  احلجاج 
احلجاج بحوايل )20%( من ن�سبة حجاج عام 1433هـ وذلك حر�سًا من القيادة الكرمية - اأعزها 
الله- على �سالمة احلجاج وراحتهم حت�سبًا وتالفيًا لأية اأخطار قد يتعر�سون لها ب�سبب الزدحام 
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من جّراء تو�سعة احلرم املكي ال�سريف وبالذات املطاف.. اأبلغ الأثر يف اإن�سيابية و�سال�سة حركة 
احلجاج وزيادة الن�سبة املخ�س�سة للجاج الكرمي يف امل�ساعر املقد�سة.

2- التعاون الوا�سح والتن�سيق التام بني كافة اجلهات املعنية ب�سئون احلج احلكومية منها والأهلية، 
بحث اإن�سهرت جهودهم  يف منظومة متكاملة من  اخلدمات التي ُقدمت للحجاج الكرام يف كل 
ب�سورة  اإىل احلجاج  تلك اخلدمات  الأثر يف و�سول  اأكرب  له  الذي كان  الأمر  مراحل حجهم، 

�سل�سلة ل ت�سارب منها.
3- التن�سيق الكبري والوا�سح والتعاون املثمر بني املوؤ�س�سة ومكاتب �سوؤون احلج.

4- حماية احلاج الكرمي من خالل و�سع اآلية جديدة لعمل مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للموؤ�س�سة 
�سمنت للحاج او ممثله اختيار اخلدمة واحل�سول عليها وفق رغبته.

5- ت�سنيف اخلدمات الإ�سافية يف قوائم وحتديد الأ�سعار وعنا�سر اخلدمة لكل قائمة وعر�سها 
على احلاج اأو ممثله لختيار ما ينا�سبه.

6- حتقيق العدالة املهنية والجتماعية من خالل اإتاحة الفر�سة للم�ساركة بتقدمي طلب للح�سول على 
اإدارة مكتب خدمة ميدانية ملجموعة متوافقة ومت�سامنة تتكون من )رئي�س مكتب - مدير اإداري 

- مدير مايل ( كحد اأدنى وبحد اأق�سى عدد )9( اأ�سخا�س مت�سامنني.
)تقدمي  نظام  تطبيق  خالل  من  ميدانية  خدمة  مكتب  اإدارة  حق  على  للح�سول  الفر�س  توفري   -7
اإدارة  على  للح�سول  واخلا�سة  العامة  ال�سروط  عليهم  تنطبق  املطوفني ممن  العطاءات( جلميع 

مكتب خدمة ميدانية.
وفق  اخلدمة  بتقدمي  امليدانية  املكاتب  قامت  حيث  �سرائح،   )7( اإىل  امليدانية  اخلدمة  ت�سنيف   -  8
يف  املرونة  اأتاحت  ب�سورة  امليدانية،  املكاتب  لعمل  اجلديدة  الآلية  يف  الواردة  ال�سرائح  تلك 
علمية  اأ�س�س  الآلية اجلديدة، وعلى  على  بناء  منهم  املطلوبة  ال�سرائح  تلبية رغباتاحلجاج، وفق 
واقت�سادية وا�سحة اأمتازت باملرونة ملواجهة اأي متغريات والتعامل معها ب�سكل �سريع ووا�سح.
التغذية  جمال  يف   - اجلرثومية  للتحاليل  املجهر  مكتب   - متخ�س�س  علمي  فريق  مع  التعاقد   -9
لالإ�سراف ومتابعة خدمة تقدمي الوجبات الغذائية للحجاج يف امل�ساعر املقد�سة وتدريب القائمني 
ال�سحي  الوعي  لرفع  )نظام ها�سب( من خالل عقد ور�س عمل مكثفة  تقدمي هذه اخلدمة  على 
اإ�سافة  التغذية من موظفني وطباخني،  العاملني يف  لدى املطوفني على جميع درجاتهم، وكذلك 
اإىل متابعة ا�ستكمال الإجراءات  الإدراية وامليدانية ل�سمان تقدمي خدمة التغذية ب�سورة �سحية 
قبل  املتعاقدة من  ال�سركات  وبلغ عدد  اأكادمييًا،  الفريق )29(  اأفراد  بلغ عدد  وح�سارية، وقد 
اأكرث من )200( طاهيًا ،  اإ�سرافهم  الوجبات )40( متعهدا، عمل حتت  لتوفري  امليدانية  املكاتب 
وبلغ عدد الزيارات امليدانية للفريق على هوؤلء املتعهدين اأكرث من )1200( زيارة يف كل من مكة 
املكرمة وامل�ساعر املقد�سة، وبلغ عدد الوجبات املقدمة حلجاج املوؤ�س�سة اأكرث من )2.800.000( 
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وجبة يف حني قام الفريق باإتالف ما يقارب )9.043( وجبة قبل تقدميها للحجاج لال�ستباه يف 
عدم �سالحيتها لال�ستخدام الآمي.

الفرتة احلالية من خالل  الن�سائية مبا يواكب م�ستجدات  التطوعية  اللجنة  برامج عمل  10- تطوير 
حث وت�سجيع روؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية على تكوين جلان ن�سائية تطوعية خا�سة بتوعية 

واإر�ساد وتوجيه وزيارة حاّجات كل مكتب.
11- تنفيذ برنامج امل�سار الإلكرتوين للحجاج احلا�سلني على تاأ�سريات املجاملة بكفاءة ومهنية عالية.
12- التو�سع يف تطوير اأنظمة احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات، ومن اأبرز الإجنازات التي حتققت 

يف هذا املجال مايلي:
اإنتاج  من  العامل  يف  خوادم  اأحدث  برتكيب  باملوؤ�س�سة  الآيل  احلا�سب  خوادم  • حتديث 

.DL 380 سل�سلة� )HP( سركة�
• تركيب عدد )6( اأجهزة خادم متتاز باأنها تقوم مقام عدد )20( خادم اإفرتا�سي - مت 
ا�ستخدام عدد)10( اأجهزة منها، وعدد )10( اأجهزة لالحتياجات امل�ستقبلية اإن �ساء 

الله - الأمر الذي اأ�سهم يف تخفي�س التكلفة من 50% اإىل 70% على املدى الطويل.
بدياًل  العمل )7( �ساعات متوا�سلة  ت�ستطيع  ببطاريات احتياطية  • تزويد غرفة اخلوادم 
انقطاع  حالة  يف  احلا�سب  و�سبكة  اخلوادم  لت�سغيل  الالزمة  الكهربائية  الطاقة  عن 

التيار الكهربائي عن املوؤ�س�سة.
تر�سية  عملية  يف  العطاءات  وتر�سية  واإدارة  ت�سجيل  يف  التقنيات  اأحدث  ا�ستخدام   •
قدرًا  ب�سورة حققت  امليدانية يف مو�سم حج 1434هـ  مكاتب اخلدمة  على  العطاءات 

عاليًا من ال�سفافية والدقة والو�سوح.
اأخبار  باآخر  ال�ساعة  مدار  على  وحتديثه  الإعالمي  الإلكرتوين  املوؤ�س�سة  موقع  • اإدارة 

املوؤ�س�سة واأخبار اجلهات ذات العالقة باحلج واحلجاج.
حتتية(. وبنية  )اأجهزة  املعلومات  مركز  وحديث  • تطوير 

وامل�ساهمات. للم�ساهمني  جديد  نظام  • عمل 
الإدارية. ال�سئون  نظام  وحتديث  • تطوير 
والرتحيل. احلج  نظام  وحتديث  • تطوير 

املالية. ال�سئون  نظام  وحتديث  • تطوير 
الدورات  يف  اإ�سراكهم  خالل  من  امليدانية  اخلدمة  مبكتبل  العاملني  اأداء  وتطوير  حت�سني   -13
اأقامتها  التي  العمل  والعمرة، وور�س  العاملني يف احلج  تدريب  يقيما مركز  التي  التخ�س�سية 
املوؤ�س�سة يف خمتلف جمالت اخلدمة ومنها: )فقه احلج، والعالقات الإن�سانية - ومن بينها ور�سة 
بعنوان اتخاذ القرار بني مهارات احلوار واآداب الإن�سات، للدكتور مي�سر طاهر- خدمة العمالء، 
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ت�سجيل القيود املالية، واختيار مدخلي البيانات يف املكاتب امليدانية(.
14- رفع ن�سبة التوا�سل الجتماعي بني املجموعات املت�سامنة وجميع العاملني يف مكاتب اخلدمة 
امليدانية وبني احلجاج التابعني لتلك املكاتب يف فرتة مو�سم احلج، وذلك من خالل زيارتهم يف 
م�ساكنهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها والوقوف على مالحظاتهم ومقرتحاتهم من اأجل 
توفري اأق�سى درجات الراحة يف طوال فرتة اإقامتهم، وكذلك يف فرتة ما بعد مو�سم احلج عن 
طريق اإن�ساء مواقع اإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت للتوا�سل معهم ومعرفة اخلدمات املقدمة لهم 

واأنواعها.
احلجاج  �سئون  مكاتب  حتت  املن�سوين  احلجاج  اإ�سكان  عقود  توثيق  اإجراءات  اإنهاء  اإ�سناد   -15
ومتابعة  باإ�سراف  امليدانية،  اخلدمة  مكاتب  اإىل  ال�سياحية  واحلمالت  ال�سركات  حتت  وكذلك 
مبا�سرة من املوؤ�س�سة وذلك رغبة من جمل�س الإدارة يف تاأهيل وتهيئة هذه املكاتب مهنيًا جلعلها 

كيانات م�ستقلة لتقوم باأداء م�سئولياتها وفق معطيات الع�سر وم�ستجداته املتالحقة.
لها  التابعني  اأعداد من احلجاج  بعملية ترحيل  للموؤ�س�سة  التابعة  امليدانية  قيام مكاتب اخلدمة   -16
اإىل املدينة املنورة يوم الثالثاء 1434/11/25هـ باأ�سلوب ات�سم بالهدوء وال�سال�سة والإن�سايبة 
عليه  امل�سطفى  اإىل مدينة  انطالقهم  الرحمن راحة كاملة يف  ل�سيوف  الذي حقق  الأمر  التامة، 
ومكاتب  الطوافة  موؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  الوزارة  اأعدته  الذي  للتنظيم  وفقًا  وال�سالم  ال�سالة 

�سئون احلج ومكتب الأدلء يف املدينة املنورة.
17- اجلهود التي بذلت لت�سديد بالغات اأعطال امل�ساعر )انقطاع املياه والكهرباء وعكل املكيفات(.

18- اجلهود التي بذلت لتاليف اأعطال احلافالت.
19- اإعادة هيكلة جلنة الإ�سراف واملتابعة ودعمها بالكوادر الب�سرية املوؤهلة والآليات ملتابعة اخلدمات 
مو�سوعي،  علمي  وباأ�سلوب  وحممكة  دقيقة  وب�سورة   ، اجلديدة  الآلية  وفق  للحجاج  املقدمة 
الأمرالذي اأ�سهم اإ�سهامًا كبريًا يف ُح�سن متابعة جميع اخلدمات التي قدمت ل�سيوف الرحمن 
يف كافة مراحل اأدائهم ملنا�سكهم والتاأكد من تقدمي هذه اخلدمات يف الزمان واملكان املحددين ، 
وتكوين خم�س جمموعات تتوىل عملية املتابعة واملراقبة والرفع بتقارير خمتلفة عن م�ستوى اأداء 

مكاتب اخلدمة امليدانية طوال مو�سم احلج 1434هـ.
20- توفري خدمات طبية متكاملة ومتميزة للحجاج يف م�سعري منى وعرفات جمهزة بكافة اخلدمات 
ال�سحية الأولية، واأطباء وممر�سني وم�سعفني واأدوية وو�سائل نقل للمر�سى وكبار ال�سن وذوي 
حاجًا   )83( ورعاية  واإ�سعاف  ا�ستقبال  احلج  مو�سم  فرتة  يف  مت  وقد  اخلا�سة،  الحتياجات 

وحاجة يف م�سعر عرفات، وعدد )335( حاجًا وحاجة يف م�سعر منى من خمتلف اجلن�سيات.
التاهائني وكبار  باحلجاج  للعناية  املقد�سة  امل�ساعر  لإر�ساد احلجاج يف  تهيئة وجتهيز مركز   -21

ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة ونقلهم اإىل خميماتهم با�ستخدام عربات القولف
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22- توفري العربات اخلا�سة نقل احلجاج املر�سى واملتوفني اإىل امل�ست�سفيات و ثالجات حفظ املوتى.
امل�ساعر  بقطار  بالنقل  امل�ستهدفني  املوؤ�س�سة  لنقل حجاج  ت�سغيلية حمكمة  وتنفيذ خطة  اإعداد   -23
ب�سورة  املقد�سة  امل�ساعر  القطار يف  اإىل حمطات  وتفويجهم  )250.000( حاج  البالغ عددهم 
منظمة وفقًا لالأطر الزمانية املحددة من اجلهات املخت�سة، الأمر الذي اأ�سهم يف حتقيق اأق�سى 

درجات الراحة والطماأنينة لهولء احلجاج.
24- ال�ستعانة بفريق من اأبناء جمعية دار الأيتام مبكة املكرمة للعمل مر�سدين بفريق قطار امل�ساعر.

25- ا�ستكمال اإجراءات جوازات املتخلفني والبالغ عددهم ما يقارب )450( حاجًا فقط ، وهي ن�سبة 
تتحقق لأول مرة يف تاريخ املوؤ�س�سة يف اإنخفا�س ن�سبة احلجاج املتخلفني.

26- ا�ستمرار حتقيق النجاح يف برنامج تطويف احلجاج مركزيًا.
27- ال�ستمرار يف بذل اجلهود الكبرية يف تاليف اأعطال احلافالت �سواء يف الدورة الكاملة اأو يف 

رحلة امل�ساعر املقد�سة.
28- ال�ستمرار يف بذل اجلهود الكبرية يف ت�سديد بالغات اأعطال احلافالت وانقطاع املياه والكهرباء 

واأعطال املكيفات يف امل�ساعر املقد�سة.
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املوؤ�س�سة االأهلية ملطوِّيف ُحّجاج الدول االإفريقيَّة غري العربيَّة

مكة املكرمة �س. ب 8423  هاتف: )5435160( فاك�س: )5445245(
www.africa-sa.com :املوقع على الإنرتنت

 

اأع�ساء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة
االأهليَّة ملطوِّيف ُحّجاج الدول االإفريقيَّة غري العربيَّة

ال�سفــةال�ســــمم
رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عبدالواحد بن برهان �سيف الدين1

الدكتور �سليمان بن حممد قطان2
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

وامل�سرف العام على ال�سوؤون 
املالية والإدارية

نائب رئي�س جمل�س الإدارةالدكتور عبدالرحمن بن حممد مارية3
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عدنان بن ح�سن علي خمتار4
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س حممد بن برهان �سيف الدين5
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ طارق بن حممود علوي6
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ خمتار بن عبدالر�سيد مامل ثاين7
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ رامي بن �سالح اإبراهيم لبني8
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ ر�سا بن علي ح�سن ن�سر الدين9

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ �سامي بن ح�سني مري عامل10
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س فهد بن ح�سني جمال حريري11
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ حممود بن خالد حممود اأبوخ�سبة12

اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

- عمل بطاقات بال�ستيكية خا�سة باملوؤ�س�سة
- عمل الأ�ساور التي تو�سع بيد احلجاج بعدة األوان وغري قابلة للمحي.

- تغيري الأجهزة الال�سلكية القدمية باأجهزة رقمية حديثة.
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املوؤ�س�سة االأهلية ملطويف حجاج دول جنوب �رشق اآ�سيا
مكة املكرمة �س. ب 8332 هاتف: )5459922( فاك�س: )5429811(

الرقم املجاين: )800245002( رقم التوا�سل الإلكرتوين: )0537700010(
info@hajjsea.net :الربيد الإلكرتوين www.sea.com.sa :املوقع الإلكرتوين

اأع�ساء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة االأهليِّة
ملطوِّيف ُحّجاج جنوب �رشق اآ�سيا

ال�سفــةال�ســـــمم
رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ زهري بن عبداحلميد �سدايو1
نائب رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ م�سطفى بن حمزة دمنهوري2
نائب رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ طيب بن عبدالرحيم بخاري3
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س ه�سام بن حمفوظ باويان4
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور طالل بن عبدامللك رادين5
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اأحمد بن حممد علي اآ�سي6
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ �سمري بن حممد علي اأندرقريي7
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ نزار بن علي عبداملجيد8
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ وائل بن اأحمد حممد نور عقيلي9

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ يا�سر بن عبدالله اأوان10
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور زيني بن حممد عبدالله بنجر11
ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور �سعود بن حممود مندورة12

اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

1- )التميز الأوروبي(: مت تاأهيل املوؤ�س�سة للح�سول على �سهادة التميز من منظمة الحتاد الأوربي 
واملوظفني  امل�سئولني  من  ممكن  عدد  لأكرب  تو�سيحية  حما�سرة  اأقيمت  حيث   ،)EFQM(
باملوؤ�س�سة عن مفهوم منوذج التميز الأوروبي ومت تو�سيح عملية التقييم وكيفية توفري املعلومات 
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املطلوبة ل�سمان اإجراءها ب�سكل �سحيح ، حيث متت عملية التقييم من خالل اإجراء عدة لقاءات 
واجتماعات مع امل�سئولني باملوؤ�س�سة ل�ستي�ساح طبيعة ت�سيري العمل وم�ستوى النظام الإداري 
الأوربية  باملنظمة  اخلا�سة  التميز  معايري  تطبيق  طبيعة  م�ستوى  على  للوقوف  باملوؤ�س�سة  املتبع 
تقارير، ومتت  عدة  ي�سمل  تقرير  عن  عبارة  �سكل  التقييم يف  عملية  نتيجة  )EFQM( وظهرت 
مناق�ستها مع قيادات املوؤ�س�سة ومت اإقرار اخلطة واجلدول الزمني ملرحلة التاأهيل للم�ساركة يف 

. )C2E( اجلائزة والتاأهيل للح�سول على �سهادة الإعتماد
خميمات  يف  املراقبة  لكامريات  �سبكة  تاأ�سي�س  مت  املقدمة:  اخلدمات  جودة  ملتابعة  كامريات   -2

جمموعات اخلدمة امليدانية بامل�ساعر املقد�سة ملتابعة جودة اخلدمات املقدمة للحجاج.
3- نظام ها�سب: مت التعاقد مع جهة ر�سمية خمت�سة لتنفيذ دورات تدريبية جلميع م�سوؤويل قطاع 
املعايري  تطبيق  من  التاأكيد  من  لتمكينهم  امليدانية  اخلدمة  مبجموعات  التغذية  واأع�ساء  التغذية 

وال�سرتاطات املطلوبة يف تقدمي الإعا�سة للحجا من خالل تطبيق نظام ها�سب.
اإن�ساءه وت�سميمه  4- املر�سد الإلكرتوين: وذلك عن طريق تطبيق يف الأجهزة الذكية املحمولة مت 
ومعرفة  امليدانية  الهدمة  وجمموعات  املوؤ�س�سة  من�سوبي  بكل  والت�سال  التوا�سل  لت�سهيل 

عناوينهم وحتديد مواقعهم.
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املوؤ�س�سة االأهلية لالأدالء
املدينة املنورة �س. ب 4468 هاتف: )8260088(

فاك�س: )8255048( - )8480050(
adilla@adilla.com.sa :الربيد الإلكرتوين  www.adilla.com.sa :املوقع على الإنرتنت

اأع�ساء جمل�س اإدارة 
املوؤ�س�سة االأهليَّة لالأدالء باملدينة املنورة

ال�سفــةال�ســـــمم
رئي�س جمل�س الإدارةالدكتور يو�سف بن اأحمد حوالة1
نائب رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ حممد علي بن اإ�سماعيل م�سلوخ2
م�ساعد الرئي�س لالإ�سكان والبعثاتالأ�ستاذ فتح الرحمن بن علي اأبواجلود3
م�ساعد الرئي�س لل�سوؤون املالية والإداريةالأ�ستاذ عزمي بن عمر علي حب�س4
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ خالد بن ح�سن حب�س5
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س جمال بن ح�سن دبور6
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ نبيل بن �سعد الدين برادة7
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ زين العابدين بن في�سل برزجني8
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ حامت بن جعفر عبدالله بايل9

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ ع�سام بن عبدالعزيز دمياطي10
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ فهد بن عبداحلميد �سحاتة11
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س �سمري بن عبدالله كردي12
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اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

اأول : تنفيذ جمموعة من الربامج التدريبية والتوعوية :

م
ا�سم الربنامج

الفئة امل�ستهدفة
اليوم والتاريخ

مقدم الربنامج
مقر التدريب

1

برنامج الفتتاح القران الكرمي
كلمة �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة �سعادة مدير عام فرع وزارة احلج.
برنامج تدريبي بعنوان فن القيادة

روؤ�ساء ونواب
املراكز واملكاتب والقطاعات

الثنني
1434/10/12هـ

�سعادة رئي�س جمل�س الإدارة
�سعادة مدير عام فرع وزارة احلج باملدينة املنورة
حم�سن اخلليفي

حممد بن 
املدرب �سعادة الأ�ستاذ 

فندق اأنوار املدينة 
موفنبيك

2

�سرح م�ستفي�س للجوانب الت�سغيلية خلطة خدمة احلجاج الكرام يف مو�سم 
حج 1434هـ

ت�سجيل جوازات احلجاج الكرام يف مكاتب اخلدمة امليدانية .
اآليات املغادرة.

اآليات املوظف ال�سامل .خطة افرتا�سية ملحاكاة اإجراءات التفويج من املطار 
والهجرة

روؤ�ساء ونواب
املراكز واملكاتب والقطاعات

ال�سبت
1434/10/24هـ

اأع�ساء جمل�س الإدارة 
اأع�ساء اخلطة الت�سغيلية

فندق املدينة 
موفنبيك

3

ندوة عن اأخالقيات واأدبيات التعامل مع �سيوف الرحمن عرب اخلدمات املقدمة 
للحجاج الكرام، واإظهار عظمة ال�سرف الذي حبا به املوىل عز وجل بالد 

احلرمني ال�سريفني واأهلها، مع تو�سيح اجلهود التي ت�سخرها حكومة خادم 
احلرمني ال�سريفني –يحفظه الله– خلدمة �سيوف الرحمن زوار م�سجد 

النبي �سلى الله عليه و�سلم:
حما�سرة بعنوان اأدبيات التعامل مع �سيوف الرحمن عرب اخلدمات املقدمة 

لهم.

املوظفون والعاملون باملوؤ�س�سة الأهلية 
لالأدلء املعنيني بالتعامل املبا�سر مع 

�سيوف الرحمن

اأحد الأيام الواقعة خالل الفرتة من 
1434/11/1هـ اإىل 1434/11/05هـ

معايل ال�سيخ الدكتور �سالح بن عبد الله بن حميد اإمام 
وخطيب امل�سجد احلرام امل�ست�سار بالديوان امللكي.
اأو ف�سيلة ال�سيخ �سالح بن عواد املغام�سي اإمام 

وخطيب امل�سجد قباء.

القاعة الثقافية 
بالإدارة العامة 
للرتبية والتعليم

4

امللتقى الثقايف الن�سوي الرابع لتعريف املثقفات من احلاجيات الكرميات 
زائرات امل�سجد النبوي ال�سريف، والأكادمييات يف بعثات احلج للدول 

الإ�سالمية، بالدور الذي توؤديه املراأة ال�سعودية الدليلة يف توظيف كل ما 
وفرته حكومة خادم احلرمني ال�سريفني يحفظه الله من اإمكانيات مادية 

وب�سرية خلدمتهن يف املدينة املنورة

املثقفات من احلاجيات الكرميات 
والأكادمييات يف بعثات احلج للدول 

الإ�سالمية

الثنني
1434/11/24هـ

خمتارة من الدليالت الكرميات
نخبة 

فندق املدينة 
موفنبيك

5
مهارات حديثة يف التعامل مع �سيوف الرحمن

العاملون املو�سمني يف املوؤ�س�سة
يبداأ يوم ال�سبت 1434/11/01هـ وحتى 

يوم الأربعاء 1434/11/12هـ
مركز قطاف للتدريب.

يحدد لحقًا

6
توعية مكاتب �سوؤون احلجاج لو�سائل المن وال�سالمة والرعاية ال�سحية 

والطوارئ والإ�سكان
مكاتب �سوؤون احلجاج

الأ�سبوع الثاين من �سهر ذي القعدة
بعد اكتمال و�سول اأع�ساء ومن�سوبي 
مكاتب �سوؤون احلجاج )بعثات احلج(

�سرطة منطقة املدينة املنورة
اإدارة الدفاع املدين

فرع وزارة احلج باملدينة املنورة
املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء

اأحد الفنادق 
باملدينة املنورة

7
امل�ساركة يف الربامج التدريبية التي تنظمها �سكرتارية جلنة احلج �سمن برنامج )بنيان( ومت ت�سجيل اأكرث من 200 متدرب من املر�سحني للعمل يف مو�سم حج 1434هـ باملوؤ�س�سة

8
التن�سيق للم�ساركة يف برامج تدريبية مع مركز تدريب العاملني يف احلج والعمرة لتنمية اجلوانب امل�سلكية واللغات
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ثانيا : اإعادة الهيكلة وا�ستحداث  املجل�س الإداري الإ�سرايف املوحد لتطوير اأداء اخلدمة يف املكاتب 
امليدانية ، ولتحقيق املزيد من التجويد الإداري والإ�سراف على املكاتب امليدانية.

ثالثا : حت�سني عمليات اأداء اخلدمات امليدانية للحجاج من خالل اإعادة هند�سة الإجراءات وال�ستغالل 
الأمثل للموارد الب�سرية والإمكانيات املادية لتحقيق خدمة اأف�سل واأ�سرع بجودة واإتقان من 
خالل العمل وفق منهجية املوظف ال�سامل امليداين بحيث يتوىل املهام التي كانت يف ال�سابق 
موزعة على اأربع قطاعات خمتلفة )مكتب ال�سركات ال�سياحية، جلنة الإ�سراف واملتابعة، مكتب 

الإ�سكان امليداين، مراكز الإر�ساد(.
ملكاتب  املهمة  اإ�سناد  خالل  من  الكرام  احلجاج  �سفر  جوازات  ت�سجيل  اإجراءات  حت�سني   : رابعا 
اخلدمة امليدانية؛ �سمانًا ل�سرعة ت�سجيل اجلوازات يف موعدها والق�ساء على تكد�سها وقت 

الذروة.
خام�سا : تغطية �ساحات م�سجد امليقات ب�سبكة ل�سلكية متطورة لت�سغيل الأجهزة التقنية املحمولة 
اإىل  الكرام  احلجاج  لو�سول  الزمنية  للمدة  تقلي�سًا  املعلومة؛  تداول  �سرعة  يف  وت�سخريها 

حافالتهم يف امليقات.
�ساد�سا : قيا�س العمل وفق حمددات زمنية وموؤ�سرات اأداء �سمانا جلودة اخلدمات املقدمة ل�سيوف 
الرحمن بحيث حدد لكل اإجراء مدة زمنية لتنفيذه ومت ربط هذه الإجراءات واملحددات الزمنية 
باإ�سعار  ويقوم  تاأخري  اأي  واآيل  ب�سكل حلظي  ير�سد  مراقبة اجلودة  اإدارة  اآيل حتت  بنظام 
اجلهة املعنية ومن ثم ت�سعيد احلالة اإىل امل�سئولني تباعا بح�سب الهيكل الإداري اأي�سا ب�سكل 

اآيل وذلك يف حال تاأخر ا�ستجابة اجلهة املعنية يف معاجلة الق�سور.
�سابعا : تاأهيل متعهدي التحميل والتنزيل وفق خمرجات ور�سة العمل املنعقدة بهذا ال�ساأن واملعتمد 
خمرجاتها من قبل معايل وزير احلج مبا ي�سمن مب�سيئة الله تعاىل �سرعة وجودة تنفيذ خدمة 

حتميل وتنزيل العف�س اأمام الوحدات ال�سكنية يف حالتي القدوم واملغادرة.
ثامنا : تطوير مكاتب اخلدمة امليدانية ومعاجلة املالحظات امل�سجلة عليها يف مو�سم حج 1433هـ من 
خالل اإن�ساء مقار جديدة خلم�سة مكاتب ميدانية و معاجلة املالحظات امل�سجلة على بقية املكاتب

تا�سعا : تر�سيح الوظائف القيادية )رئي�س، نائب، ع�سو( وفق لئحة تنظيم العمل مبكاتب اخلدمة 
امليدانية وبناء حزمة من اخلدمات الإلكرتونية لتمكني الراغبني يف العمل من التقدم عرب بوابة 
املوؤ�س�سة الإلكرتونية على موقع النرتنت وفق املعايري املعتمدة بالالئحة وبطريقة احت�ساب اآلية 
للدرجات مبا ي�سمن �سالمة املعلومات ودقة الحت�ساب، ومن ثم متت مطابقة الوثائق وعمل 
املقابالت ال�سخ�سية لكافة املتقدمني على وظيفة )رئي�س( و )نائب( وتر�سيح املجتازين منهم 

للعمل يف مو�سم حج 1434هـ. 
مركز  يف  املوحد  الوكالء  مكتب  مع  التن�سيق  حيال  احلج  وزير  معايل  توجيهات  اإنفاذ   : عا�سرا 

ا�ستقبال املطار للتكامل معهم وفق توزيع املهام وامل�سئوليات املعتمدة.
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: Smart Phone Applications اأحد ع�سر : تطوير تطبيقات الهواتف الذكية
الرحمن  ل�سيوف  تقدمها  التي  اخلدمات  مب�ستوى  الرتقاء  على  لالأدلء  الأهلية  املوؤ�س�سة  حتر�س   
وللجهات ذات العالقة باأعمال احلج وملن�سوبي املوؤ�س�سة من م�ساهمني وموظفني من خالل جمموعة 
www.m.adilla.com.  من حزم اخلدمات الإلكرتونية التي تطلقها عرب بوابة املوؤ�س�سة على الإنرتنت

sa  وتواكبا مع م�ستجدات التقنية ورغبة من املوؤ�س�سة يف تو�سعة �سريحة امل�ستفيدين من خدماتها 

م�سروع  اأطلقت  املوؤ�س�سة  تطبيقات  مع  التعامل  و�سهولة  املرونة  من  مزيدا  ولإ�سفاء  الإلكرتونية 
iAdilla اخلا�س بتطبيقات الهواتف الذكية والذي من خالله �سيتم تقدمي اخلدمات الإلكرتونية لكل 

من:
- احلجاج الكرام.

املنورة،  املدينة  منطقة  )اإمارة  املوؤ�س�سة  اأعمال  على  امل�سرفة  اجلهات   -
وزارة احلج(

العامة  النقابة  مثل  املوؤ�س�سة  باأعمال  الت�سغيلية  العالقة  ذات  اجلهات   -
لل�سيارات وموؤ�س�سات اأرباب الطوائف.

- ممثلي احلجاج الكرام من بعثات حج و�سركات �سياحية.
- ممثلي ال�سكن من فنادق وجمموعات �سكنية ومالك الدور ال�سكنية.

- امل�ساهمون.
- اأع�ساء جمل�س الإدارة.

- موظفو املوؤ�س�سة.
و�سيتم مب�سيئة الله تد�سني اخلدمات الإلكرتونية لكافة اجلهات املحددة اأعاله ب�سكل مرحلي يراعي 
الأولويات واخلدمات الهامة ، وبذلك ت�سيف املوؤ�س�سة الأهلية لالأدلء ملنظومتها التقنية قناة جديدة 
للتوا�سل مع اجلهات ذات العالقة باأعمالها توفر لكل منهم بح�سب تخ�س�سه حاجته من اخلدمات 
الإلكرتونية والإح�ساءات وموؤ�سرات الأداء التي متكن امل�سئولني من اتخاذ القرارات ب�سكل اآين وفق 
معطيات وحمددات وا�سحة ت�سل اإليهم مبا�سرة عرب اأجهزة هواتفهم الذكية، كما تفتح هذه التقنية 
اآفاقا جديدا من التعامالت الإلكرتونية التي متكن امليدانيني من متابعة حركة العمل وتوثيق احلالت 
اجلميع يف  ي�سع  املعنية مما  وللجهات  للم�سئولني  ي�سل حلظيا  مبا�سر  ب�سكل  امليدانية  واملحا�سر 

ت�سور فعلي عن الو�سع الراهن يف العمليات امليدانية حلظة بلحظة.
الإر�ساد  خدمة   : اأهمها  ومن  الكرام  للحجاج  الإلكرتونية  اخلدمات  من  حزمة  تقدمي  �سيتم  كما 
الإلكرتوين، بحيث ميكنهم ال�ستدلل على م�ساكنهم مع خدمة عر�س اأق�سر م�سار للو�سول لل�سكن 
حفظ  مواقع  على  تعرفهم  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  التائهني  احلجاج  اأعداد  من  التخفيف  وبالتايل  اآليا 
من  وذلك   GIS الرقمية  اخلرائط  خالل  من  وعناوينها  امليدانية  اخلدمة  مكاتب  وبيانات  جوازاتهم 
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التي  ال�ستقبال وغريها من اخلدمات  لهم من مراكز  امل�سلمة  بطاقاتهم  املثبت على  الباركود  خالل 
�ستقدم لهم تباعا مب�سيئة الله وفق م�ستجدات العمل.

بياناتهم  على  الطالع  من  للم�ساهمني متكنهم  الإلكرتونية  اخلدمات  من حزم  اإىل جمموعة  اإ�سافة 
اأخبار  من  وجمموعة  ونتائجها  العمومية  واجلمعيات  الدفعات  �سرف  ومواعيد  باملوؤ�س�سة  اخلا�سة 
املوؤ�س�سة ذات ال�سلة بامل�ساهمني، كما �سيكون هناك ق�سم خا�س لإعالنات املوؤ�س�سة واأخبارها العامة 

متاحة لالطالع من قبل جميع زوار �سفحة النرتنت اخلا�سة بالهواتف الذكية.

: GIS اثنا ع�سر : تطوير تطبيقات اخلرائط املكانية عرب الأنظمة الآلية للمعلومات اجلغرافية
يف اإطار توجه املوؤ�س�سة للتو�سع يف ميكنة الأعمال الإدارية وامليدانية مبا يحقق الرتقاء مب�ستوى 
اخلدمات املقدمة ل�سيوف الرحمن زوار م�سجد امل�سطفى �سلى الله عليه و�سلم مت تطوير م�سروع 
النظام الآيل للمتابعة امليدانية والذي يعتمد على توزيع املواقع اآليا على الفرق امليدانية للجنة الإ�سراف 
بح�سب التوزيع اجلغرايف للمناطق املعتمد بقطاع اخلدمات امليدانية ومبوجب مدخالت النظام الآيل 
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للمغادرات امليدانية عرب مكاتب اخلدمة امليدانية، ومن ثم تتوىل كل فرقة ميدانية ا�ستعرا�س املواقع 
 Pocket PC اأو الكفية )iPad( اخلا�سة بها وت�سديدها اآليا بوا�سطة اأجهزة احلا�سب الآيل اللوحية
اأو اأي جهاز جوال ذكي  Smart Phone بحيث ميكن حتديد الو�سع الراهن لكل موقع )املوقع قيد 
املغادرة، نق�س جوازات، معوقات لدى حجاج، معوقات يف رحالت طريان، معوقات يف حافالت، 
احلافالت غادرت املوقع، احلافالت غادرت امليقات، احلافالت غادرت مركز التفويج بطريق الهجرة 
كيلو 9.... الخ( وتظهر هذه املالحظات اآليا واآنيا على �سا�سة املتابعة املوجودة باملقر الرئي�سي للجنة 
الإ�سراف على خرائط جوجل الرقمية Google Earth وباأيقونات مميزة لكل حالة مما ي�سهل متابعة 
امليدان والتعرف مبا�سرة اإىل احلالت ومعاجلتها ب�سكل اأ�سرع من الطريقة اليدوية يف املتابعة، كما 
امليدانية كال  التنفيذية ومكاتب اخلدمة  للمجال�س  الرقمية  املتابعة عرب اخلرائط  �سا�سة  اإتاحة  ميكن 

بح�سب املواقع التي تخ�سه.



121

املوؤ�س�سة االأهليَّة ملطوِّيف ُحّجاج الدول العربيَّة

مكة املكرمة �س. ب 9074 هاتف: )5601111( فاك�س: )5600484(
info@arabhaj.com :الربيد الإلكرتوين

اأع�ساء جمل�س اإدارة
املوؤ�س�سة االأهليَّة ملطوِّيف ُحّجاج الدول العربيَّة

ال�سفــةال�ســــمم
رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ في�سل بن حممد نوح1
نائب رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ستاذ حممد ح�سن معاجيني2
نائب رئي�س جمل�س الإدارةاملهند�س عبا�س بن عبدالغني قطان3
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ �سالح اأحمد �سدقة4
ف5 ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ اأحمد بن يحيى املطوِّ
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س اأ�سامة بن اأ�سعد كتوعة6
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س حممد بن اإبراهيم بانة7
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ موفق بن ر�ساد خوج8
ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س عبدالرحمن بن عطار9

ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س عبدالرحمن بن حممد ذاكر خوج10
ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ عبدالله بن ح�سن معاجيني11

اأبرز امل�ستجدات ملو�سم حج 1434 هـ

1- تر�سية املبنى الفندقي )برج مطويف العرب2( على م�ستثمر.
2- النتهاء من املبنى ال�ستثماري التجاري وجاري عر�سه لال�ستثمار.

3- النتهاء من مقر املوؤ�س�سة اجلديد )برج مطويف العرب 1( وجاري ترتيب النتقال اإليه.
على  املطوفات  ورعاية  خلدمة  باملوؤ�س�سة  دائمة  ن�سائية  جلنة  اإن�ساء  لطلب  احلج  وزير  ملعايل  الرفع   -4
مدار العام تهدف اإىل تقدمي الربامج الجتماعية والتدريبية بعيدة عن اخت�سا�سات الق�سم الن�سائي 

الإداري باملوؤ�س�سة.
5- ا�ستمرار العمل بربنامج املفا�سلة للمتقدمني للعمل املو�سمي يلبي احتياجات املوؤ�س�سة واملطوفني.

6- تنظيم اآليات العمل اخلا�سة باخلدمات الإ�سافية مبا يتنا�سب مع احتياجات حجاج بيت الله احلرام.
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مت بحمد اهلل

الهيئة التن�سيقيَّة ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف
)املطوِّفون - االأدالَّء - الوكالء - الزمازمة(

اإ�رشاف وزارة احلج

التقــــــــرير ال�ســــــــنوي
1434 هـ




