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مقدمة 
"تضافُر الجهوِد"

تقديم رئيس الهيئة ملؤسسات أرباب الطوائف 
للتقرير السنوي عام ١٤٣٥هـ  

لـقد امـنت اهلل عـز وجـل عـلى هـذه الـبالد املـباركـة حـكومـًة وشـعباً بشـرف خـدمـة الحـرمـني 
ار وزّوار، وهــذه أمــانــة عــظمى قــلدهــا اهلل عــز وجــل  الشــريــفني وقــاصــديــهما مــن حــجاج وعــمَّ
بـأعـناق أهـل هـذه الـبالد وعـلى رأسـهم سـيدي خـادم الحـرمـني الشـريـفني والـذي يـقوم فـي كـل 
عــام بــمتابــعة شــخصية كــريــمة ملــا يُــَقدَّم لــحجاج بــيت اهلل الحــرام مــن خــدمــات حــاثــاً جــميع 
الـجهات املـشاركـة فـي أعـمال الـحج بـتقديـم أرقـى الخـدمـات وأجـودهـا ومـوجـهاً بـتوفـير كـافـة 

اإلمكانيات لذلك. 
وبـتضافـر الـجهود وتـوحـيدهـا يتحقق نـجاح أعـمال مـوسـم الـحج عـامـاً بـعد عـام ومـن 
هـــذه الـــجهات الـــتي تـــعنى بـــتوحـــيد الـــجهود وتنسيق األفـــكار واملخـــرجـــات فـــي الخـــدمـــات 
املـقدمـة لـلحاج الـكريـم وخـاصـة فـيما يـخص أربـاب الـطوائـف الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات 
أربـاب الـطوائـف والـتي تـبدأ أعـمالـها مـنذ وقـت مـبكر بـعقد اإلجـتماعـات والـلقاءات وورش 
الـعمل بـني مؤسـسات أربـاب الـطوائـف وكـذلـك تـمثيل هـذه املؤسـسات فـي عـدد مـن الـلقاءات 

وورش العمل مع الجهات األخرى املعنية بشؤون الحج. 
ويــطلع الــقارئ فــي هــذا الــتقريــر عــلى أبــرز املنجــزات واملــشاركــات ومخــرجــاتــها خــالل 
عــام ١٤٣٥هـ والــتي تــمت بــمتابــعة ودعــم مــعالــي وزيــر الــحج  د . بــندر بــن محــمد حــجار 
للخــروج بــأرقــى الخــدمــات املــقدمــة  لــضيوف الــرحــمن وزّوار مسجــد نــبيه الــكريــم صــلى اهلل 

عليه وسلم. 

عبدالواحد بن برهان سيف الدين

املطوِّف عبدالواحد بن برهان سيف الدين 
ررئيیسس االهھيیئة االتنسيیقيیَّة لمؤؤسساتت أأرربابب االططوواائفف

١





توطئة 
محمد بن حسن قاضي الطموحُ والتطّلعات

ااألميینُن االعامّم للهھيیئة االتنسيیقيیَّة لمؤؤسساتت أأرربابب االططوواائفف

توطئة للتقرير السنوي ١٤٣٥ هـ 
بقلم األمني العام للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

مــن عــام إلــى عــام تــتطور الخــدمــات املــقدمــة لــحجاج بــيت اهلل الحــرام وزوار مسجــد 

نـبيه الـكريـم صـلى اهلل عـليه وسـلم مـن مؤسـسات أربـاب الـطوائـف وال يـتم هـذا الـتطور إال 

بـجهود مـبذولـة مـن كـافـة هـذه املؤسـسات وعـملها بـروح الـفريق الـواحـد مـن خـالل الـهيئة 

الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف الـتى تـسعى لتحقيق التنسيق والـتوحـيد لـلجهود 

والخــدمــات املــقدمــة لــضيوف الــرحــمن بهــدف تــجويــدهــا واالرتــقاء بــها لــنيل مــرضــاة الــرب 

الــعظيم بخــدمــة ضــيفه الــكريــم وإنــفاذاً لــتوجــيهات الــقيادة الــرشــيدة بــمتابــعة وإشــراف 

معالي وزير الحج  د. بندر بن محمد حجار وقيادات الوزارة. 

ونـرصـد فـي هـذا الـتقريـر الـتي اعـتادت الـهيئة إصـداره سـنويـاً أبـرز مـا تـم مـن لـقاءات 

واجــــتماعــــات ومــــشاركــــات مــــوضــــحني بــــه أهــــم اإلحــــصائــــيات واملنجــــزات وفق الجــــدأول 

والتحــليالت الــرقــمية ومــع ملــحة مــوجــزة فــي خــاتــمته عــن أبــرز منجــزات مؤســسات أربــاب 

الطوائف . 

مــتمنيني أن نــكون قــد وفــقنا فــي إخــراجــه عــلى الــصورة املــطلوبــة وأن يــكون مــرجــعاً 

للباحث املهتم، وتوثيقاً لفعاليات الهيئة خالل العام املاضي، وباهلل التوفيق. 

محمد بن حسن قاضي 

٣



الرســــــالة 

نحُن الهيئَة التنسيقيََّة ملؤسساِت أرباِب الطوائِف 

 (املطوِّفون - األدالَّء - الوكالء - الزمازمة) 

نــــعمُل ســــويًّــــا، وبــــروحِ الــــفريقِ الــــواحــــِد نــــحو تنسيقٍ فــــاعــــٍل بــــني 

مؤسـساتِــنَا، وفـيَما بـيننَا وبـنَي الـجهاِت الـحكومـيِة والـخاصّــــــِة، الـتي 

تهــتمُّ بشؤوِن خــدمــِة ضــيوِف الــرحــمِن حــجاجِ بــيِت اهللِ الحــرامِ، بــما 

يــمّكننَا -وبــشكٍل مــتكامــٍل -مــن تــقديــمِ أقــَصى الــرعــايــِة لــهم، وابــتغاءِ 

مــــرضــــاِة اهللِ عــــزّ وجــــّل، والــــعمِل عــــَلى رعــــايــــِة مــــصالــــحِ املؤســــساِت، 

واملــساهــمنَي فــيَها، مســتلهمنَي تــوجــيهاِت املسؤولــنَي فــي حــكومــتنَا 

الـــرشـــيدِة. مـــواكـــبنَي لـــلتطوّراِت الـــتقنيِة الحـــديـــثِة فـــي كـــلِّ مـــجاالتِ 

الخـدمـاِت، وأسـالـيِب إدارتِـَها، مـع املـحافـظِة عـلى أصـالـِة وعـراقـِة املـهِن، 

ومـــراعـــاِة خـــصوصـــيِة كـــلِّ مؤســـسٍة، شـــاكـــريـــن اهللَ أْن خـــّصنَا بهـــذا 

الشـرِف، ومـيّزنَـا بهـذه الهـبِة، ومـحققنَي األهـداَف الـعظيمَة فـي رعـايـةِ 

ضــيِف الــرحــمِن، واالهــتمامِ بــه مــنذُ وصــولِــِه إلــى األراضِــــــي املــقدســِة، 

وحتّى مغادرِتِه ساملـًا غانًما إلى بالِدِه -بإذن اهلل-.

الرؤيــــــة 

بالتَّنسيقِ نتكامُل لتقديمِ أقَصى الرعايِة لضيوِف الرحمِن

٤



ــُم  ــ ــيــ ــ ــ الــــــــــقـــــ

هللِ عــــز وجــــــل.  ا الــــــــــعـمـُل ابــــــــــتـغـاء مــــــرضــــــاِة 

 . األمـــــــانـــــــُة والــــــــــصـــدقُ فــــي الــــــــتعامــــــــِل

 . ــامِ ــمـ رعــــــايــــــُة الــــــــــحــجــاجِ مـــــــــحوِر االهــــــــــتـ

 . الــــــــــعـمـُل بـــــــــروحِ الــــــــــفـــريقِ

 . الــــــــتكامــــــــُل بــــــــــالــتــنــســيقِ

 . اإلبـــــــــــــداُع فــــي تــــــطويــــــِر الخــــــــدمــــــــاِت املـــــــقدمـــــــِة

 . احــــــــــتـــراُم مــــــــــصــلحـِة املــــــــساهــــــــمنَي واملؤســــــــــســـــــاِت والـــــــــعامـــــــــلنَي بــــــها

. املــــــــحافــــــــظُة عــــــلى أصــــــالــــــِة وعـــــــراقـــــــِة املـــــــــهِن

٥





البــاب األول: 

تعريف بالهيئة التنسيقيَّة 
ملؤسسات أرباب الطوائف

٧





تعريف بالهيئُة التنسيقيَُّة ملؤسساِت أرباِب الطوائف 

النشأة والتأسيس: 

تشـترك مؤسـسات أربـاب الـطوائـف فـي شـرف خـدمـة الـحاج. وتـأسسـت الـهيئة الـتنسيقيَّة ملؤسـسات أربـاب 

الـــطوائـــف بهـــدف تـــمثيل املـــصالـــح املشـــتركـــة لهـــذه املؤســـسات الـــتسع، والـــعمل عـــلى تـــطويـــرهـــا ودعـــمها، 

والتنسيق فـيما بـينها بـتوحـيد الـقواعـد واإلجـراءات لـلقيام بـاملـهام واألهـداف الـتي أُنـشئت ألجـلها وتـوفـير 

أقصى الرعاية والخدمات لضيوف الرحمن.  

أُنــشئت "الــهيئة" كــكيان نــظامــي مســتقل، بــإشــراف وزارة الــحج، بــموجــب الــقرار الــوزاري رقــم ٢٦٦ ق/م، 

بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٠٨ هـ، بالقرار الوزاري رقم ١٢٧ ق/م. 
أعــيد تــفعيل دورهــا تــحت إشــراف وزارة الــحج بــتاريــخ ١٩ / ١١ / ١٤١٤ هـ. لــتكون بــذلــك مــركــزاً لــتواصــل 
املؤسـسات مـنذ ٢٨ عـامـا، فـي إطـاٍر مـوحّـــٍد يـضمن عـدم وقـوع أّي تـضارب فـي مـناهـج الـعمل الـرئـيسة بـني 

مؤسسة وأخرى. 

االرتباُط التنظيميُّ واالختصاصات: 

تــرتــبط الــهيئة الــتنسيقيَّة ملؤســسات أربــاب الــطوائــف بــمعالــي وزيــر الــحج مــباشــرة، ومــقرهــا الــدائــم مــكة 

املـكرمـة. وتـختص بـتمثيل املؤسـسات عـند الـجهات الـحكومـية املـعنية بـأعـمال الـحج. وتـختص بـالتنسيق 
فــــيما بــــني أعــــضاء الــــهيئة واملؤســــسات تــــحقيًقا لــــلتكامــــل والــــترابــــط فــــيما بــــينها، والــــعمل عــــلى تــــوثيق 
املـــعلومـــات والـــبيانـــات الـــخاصـــة بـــأنشـــطة املؤســـسات وأعـــمال الـــحج، وكـــذلـــك الـــبيانـــات الـــخاصـــة بـــأبـــناء 

الطائفة، والتنسيق مع املؤسسات أعضاء مجلس الهيئة. 

تـقوم الـهيئة الـتنسيقيَّة ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف بـإعـداد الـبحوث والـدراسـات املـيدانـية الـالزمـة لـتطويـر 
الــعمل املــهني، وســبل تــطويــر الخــدمــات الــتي تــقدمــها املؤســسات لــلحجاج، ووســائــل تــقديــمها. واقــتراح 

النماذج املوحدة لجميع التعاقدات. 

ومن مهامها الرئيسة:  

الــعمل عــلى تــسخير اإلمــكانــات لــتقديــم أفــضل الخــدمــات لــحجاج بــيت اهلل الحــرام، وزّوار مسجــد -
الرسول صلى اهلل عليه وسلم من أرباب الطوائف.  

مـناقـشة األمـور واإلجـراءات الـتنسيقيَّة، ورفـع درجـة االسـتعداد لـلبدء فـي تـنفيذ الخـطط الـتشغيلية -

للمؤسسات، التي يعتمدها معالي وزير الحج.  

دراســة تــقاريــر مؤســسات أربــاب الــطوائــف، ودعــم وســائــل التنسيق بــني املؤســسات وفــروع وإدارات -

وزارة الحج. 

املـساهـمة مـع مؤسـسات أربـاب الـطوائـف فـي الـدورات الـتدريـبية، والـندوات الـتطويـريـة، واملـلتقيات -

التي تنظمها وزارة الحج، واملشاركة في املعارض الخاصة بالحج والحجاج.  

دراسة املوضوعات املهّمة لألمور املشتركة بني مؤسسات أرباب الطوائف.-

٩



أجهزة الهيئة: 

تتكوّن الهيئة من جهازين رئيسني هما: مجلس الهيئة واألمانة العامة.  

أوال: مجلس الهيئة.  
مجـــلس الـــهيئة ورئـــاســـته، هـــو الســـلطة الـــعليا لـــلهيئة، ويـــضم فـــي عـــضويـــته رؤســـاء مـــجالـــس إدارة كـــل 

مؤسـسة مـن املؤسـسات األهـلية لـلطوافـة بـمكة املـكرمـة، واملؤسـسة األهـلية لـألدالء بـاملـديـنة املـنورة، ومـكتب 

الوكالء املوّحد بجدة، ومكتب الزمازمة املوّحد.  

رئــاســة املجــلس دوريــة كــل ســنة مــن بــني أعــضاء املجــلس، ويــختار أعــضاء املجــلس مــن بــينهم الــرئــيس، 

ونـائـبًا لـرئـيس املجـلس عـن كـل دورة فـي أول اجـتماع للمجـلس، ويُـعتمد الـتعيني الـرئـيس ونـائـبه بـموافـقة 

وزير الحج. 

يختصُّ مجلس الهيئة باملهام التالية:  

اقتراح السياسات العليا والبرامج، التي تحقق أهداف مؤسسات أرباب الطوائف وغاياتها.  -

النظر في التوصيات والتقارير والدراسات واملشروعات التي تُعدُّها أجهزة الهيئة. -

اعتماد اللوائح واألنظمة والهياكل اإلدارية املقترحة، والرفع بذلك إلى الوزارة.  -

الــنظر فــي تــقريــر املــحاســب الــقانــونــي لــلهيئة، والــتصديق عــلى الــحسابــات الــختامــية، واملــيزانــية -

الــسنويّــة لــها. ومــناقــشة الخــطة الــتشغيلية واملــيزانــية الــتقديــريــة لــلهيئة، والــتي يــكلف بــإعــدادهــا 

األمانة العامة. 

اعـــتماد تـــعيني لـــجان مـــتخصصة يـــوكـــل إلـــيها املجـــلس إنـــجاز مـــهاّم وأعـــمال تـــنفيذيـــة واســـتشاريـــة -

محّددة.  

املـصادقـة عـلى الـقرارات الـتي تـصدرهـا لـجنة تـسويـة املـنازعـات فـي الـخالفـات املـنظورة أمـامـها، ورفـع -

التوصيات التي توصلت إليها ملعالي وزير الحج.  

إبداء وجهة النظر في املسائل واملوضوعات التي يرى وزير الحج عرضها على الهيئة.  -

مـناقـشة واعـتماد الـتقريـر الـسنوي الـذي يُـعدُّه األمـني الـعاّم لـلهيئة، تـوطـئة لـرفـعه لـوزيـر الـحج بـشأن -

أعمال لهيئة ومنجزاتها، والتوصيات التي يقترحها املجلس. 

اجتماعاُت املجلِس وقراراتُه:  

يــعقد املجــلس اجــتماعــاتــه مــرة كــل شهــر عــلى األقــل، بــناًء عــلى دعــوة رئــيس املجــلس مــصحوبــة بجــدول 

األعـــمال. ويـــجوز للمجـــلس عـــقد اجـــتماعـــات اســـتثنائـــية بـــناًء عـــلى دعـــوة أيٍّ مـــن األعـــضاء، وال تـــصحُّ 

اجتماعات املجلس الدورية، أو االستثنائية إالَّ بحضور ثلثي األعضاء على األقل. 

ومـنذ تـفعيل دورهـا، اهـتمت "الـهيئة" بـالـدعـوة إلـى اجـتماعـات مجـلسها، وتـنسيقها وتـفعيلها وتـوثـيقها، 

لتكون مرجعاً عند الحاجة اليها. 
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النائب واألمني العام: 

وفـي عـام ١٤٣٣هـ - وألّول مـرة فـي تـاريـخ الـهيئة ومـنذ تـأسـيسها - تـم تـعيني نـائـٍبا لـرئـيس الـهيئة،حـيث 

صـدر قـرار مـعالـي وزيـر الـحج الـدكـتور بـندر بـن محـمد حـجار بـتعيني املـطوِّف األسـتاذ زهـير بـن عـبدالحـميد 

سـدايـو، رئـيس مجـلس إدارة املؤسـسة  األهـلية ملـطوِّفـي حـجاج جـنوب شـرق آسـيا، نـائـبًا لـرئـيس الـهيئة 

الــتنسيقيَّة ملؤســسات أربــاب الــطوائــف. ويــتولّــى األســتاذ محــمد بــن حــسن قــاضي، مــنصب األمــني الــعام 

للهيئة التنسيقيَّة ملؤسسات أرباب الطوائف.

ااألميینن االعامم نائبب ررئيیسس االهھيیئة االتنسيیقيیة 
لمؤؤسساتت أأرربابب االططوواائفف

الهيكل التنظيمي للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
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ررئيیسس االهھيیئة االتنسيیقيیة لمؤؤسساتت 
أأرربابب االططوواائفف

االشؤؤوونن االماليیةاالشؤؤوونن ااإلدداارريیة

االعالقاتت االعامة 
ااإلتصاالتت ااإلدداارريیةووااإلعالمم

سكررتارريیة االلجانن 
االمختلفة

االحاسبب ااآللي ووتقنيیة 
االمعلووماتت
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أعضاء مجلس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 
(املطوفون - األدالء - الوكالء - الزمازمة)

االمططووفف 
أأ. عبدداالووااحدد بنن بررهھھھانن سيیفف االدديینن 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االمؤؤسسة ااألهھھھليیة لمططووفي 
حجاجج االددوولل ااالفرريیقيیة غيیرر االعرربيیة 

(ررئيیسس االهھيیئة االتنسيیقيیَّة)

االددليیلل 
دد. يیووسفف بنن أأحمدد حوواالهھ 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االمؤؤسسة ااألهھھھليیة 
لألددالء بالمدديینة االمنووررةة

االمططووفف 
دد. ططاللل بنن صالح قططبب 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االمؤؤسسة ااألهھھھليیة 
لمططووفي حجاجج إإيیرراانن

االووكيیلل 
أأ. فاررووقق بنن صالح أأبووززيیدد 
ررئيیسس مجلسس إإددااررةة 
مكتبب االووكالء االمووحدد

االمططووفف 
أأ. ززهھھھيیرر بنن عبدداالحميیدد سدداايیوو 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االمؤؤسسة ااألهھھھليیة 
لمططووفي حجاجج ددوولل جنووبب شررقق آآسيیا 

(نائبب ررئيیسس االهھيیئة االتنسيیقيیَّة)

االززمززمي 
أأ. سليیمانن بنن صالح أأبووغليیهھ 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة 
مكتبب االززماززمة االمووحدد

االمططووفف 
أأ. ططاررقق بنن محمدد عنقأوويي 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االمؤؤسسة ااألهھھھليیة لمططووفي 
حجاجج ترركيیا ووأأووررووبا ووأأمرريیكا ووأأستررااليیا

االمططووفف 
أأ. فيیصلل بنن محمدد نووحح 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االمؤؤسسة ااألهھھھليیة 
لمططووفي حجاجج االددوولل االعرربيیة

االمططووفف 
دد. ررأأفتت بنن إإسماعيیلل بددرر 

ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االمؤؤسسة ااألهھھھليیة لمططووفي 
حجاجج ددوولل جنووبب آآسيیا

االمططووفف 
أأ. محمدد بنن حسنن قاضي 

ااألميینن االعامم للهھيیئة االتنسيیقيیَّة 
لمؤؤسساتت أأرربابب االططوواائفف
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املطوِّف األستاذ صالح بن محمد جمال (يرحمه اهلل)  
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهليِّة ملطوِّفي ُحّجاج 

الدول العربيَّة (آنذاك)

الوكيل األستاذ محمود بن صالح أبوزيد (يرحمه اهلل)  
رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد (آنذاك)

املطوِّف األستاذ فائق بن محمد بياري 
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهليِّة ملطوِّفي ُحّجاج 

الدول العربيَّة (آنذاك)

املطوِّف األستاذ عبد الواحد بن برهان سيف الدين 
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهليِّة ملطوِّفي ُحّجاج 

الدول اإلفريقيَّة غير العربيَّة

املطوِّف األستاذ عبداهلل بن عمر عالء الدين  
(يرحمه اهلل)  

رئيس مجلس إدارة املؤسسة  األهليِّة ملطوِّفي ُحّجاج تركيا ومسلمي 
أوروبا وأمريكا وأستراليا (آنذاك) وحتى وفاته.

رؤساء مجالس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف منذ إنشائها
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أعمال الهيئة: 
وهـــي جـــملة األعـــمال الـــتي تـــنفذهـــا، أو تـــنسقها، أو تـــشارك فـــي تـــنسيقها الـــهيئة الـــتنسيقيَّة ملؤســـسات 

أرباب الطوائف. 

اللقاءاُت السنويَُّة:  
اللقاء السنوّي مع القيادة الرشيدة: •

لـسنوات عـدة، دأب خـادم الحـرمـني الشـريـفني عـلى اسـتقبال الـجهات املـعنية بـالـحج فـي قـصر الـصفا 

بـمكة املـكرمـة، فـي شهـر رمـضان. فـكان لـقاًء سـنويـاً تحـظى بـه مؤسـسات أربـاب الـطوائـف بـلقاء خـادم 

الحــرمــني الشــريــفني، يــتقدمــهم مــعالــي وزيــر الــحج ووكــالء الــوزارة ورؤســاء مــجالــس إدارات مؤســسات 

أرباب الطوائف. 

التواصل مع إمارة منطقة مكة املكرمة: •

تــعمل مؤســسات أربــاب الــطوائــف عــلى الــتعامــيم والــتوجــيهات الــتي تــردهــا مــن مــقام صــاحــب الــسمو 

املـلكي أمـير مـنطقة مـكة املـكرمـة، رئـيس لـجنة الـحج املـركـزيـة، رئـيس الـهيئة الـعليا ملـراقـبة نـقل الـحجاج.  

فـتتلقى الـهيئة مـا يـخصها مـنها، لـتفعيلها وتـعميمها عـلى جـميع مؤسـسات أربـاب الـطوائـف، وتـشكيل 

اللجان وفرق العمل لتنفيذها ومتابعتها، ورفع التقارير بها. 

االجتماعات مع وزير الحج: •

يـترأس مـعالـي وزيـر الـحج نـهايـة كـل مـوسـم حـج اجـتماعـاً سـنويـاً مـع رؤسـاء مـجالـس إدارة املؤسـسات 

األهـلية ألربـاب الـطوائـف ملـناقـشة املسـتجدات واملـالحـظات الـتي كـانـت فـي املـوسـم األخـير، بمقر الـهيئة 

الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف بـمكة املـكرمـة. ويـنتج عـن االجـتماع رؤيـة متجـددة نـحو املـوسـم 

الـذي يـليه. حـيث تـدرس الـنجاحـات، وتـقيم الـعثرات، وتـناقـش وجـهات الـنظر واملـقترحـات ذات الـعالقـة 

باملوضوع من قبل رؤساء املؤسسات وأعضاء مجالس اإلدارة املسؤولني عن املشاعر املقدسة.  

 : املشروعاُت والبرامجُ

لـــسنوات عـــدة، قـــامـــت الـــهيئة بـــالتنسيق واإلشـــراف املـــباشـــر عـــلى مجـــموعـــة مـــن املشـــروعـــات والـــبرامـــج 

والـلقاءات، واسـتطاعـت إبـراز الـعديـد مـن املشـروعـات الخـدمـية، والـبرامـج املـثمرة. وسـنة بـعد سـنة، تـتطور 

هذه املشاريع وتتحسن مخرجاتها. 

ومن هذه املشروعات املستجدة، وليس حصراً: 

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج. -

البرنامج التدريبي املجاني لتأهيل املرشدين للحافالت خالل فترة الحج.  -

مركز ترحيل الحجاج الفرادى بكدي (مكة املكرمة). -

مراكز إرشاد الحجاج التائهني في املشاعر املقدسة. -

حفل تكريم املتميّزين واملتميّزات من منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف ملوسم الحج.-
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عدد السنواتاملطبوعــــــــة

عشرون سنةاملطبوعات املهنية 

عشرون سنةالدراسات العلمية 

عشرون سنةالتقرير السنوي للهيئة التنسيقيَّة ملؤسسات أرباب الطوائف 

السنة الرابعةاإلصدارات املهنية: مجلة الرفادة 

السنة الثانيةاإلصدارات املهنية: كتاب ذاكرة املهنة 

السادسة عشراإلصدارات املهنية: امللف الصحفي (الحج والصحافة) 

السنة العاشرةالسجل الوثائقي لتكريم املتميّزين واملتميّزات

١٥

الدراسات: 

تـــقوم الـــهيئة بـــالـــعديـــد مـــن الـــدراســـات الـــهادفـــة لـــتطويـــر األعـــمال، واالرتـــقاء بـــالخـــدمـــات الـــتي تـــقدمـــها 
مؤسـسات أربـاب الـطوائـف لـضيوف الـرحـمن بـشكل مسـتمر. إمـا مـن إطـالق الـنشاطـات وورش الـعمل، أو 

املشاركة فيها مع جهات أخرى. 

حفل تكريم املتميّزين واملتميّزات من منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف ملواسم الحج: 
وتـحت رعـايـة مـعالـي وزيـر الـحج، تـقوم الـهيئة الـتنسيقيَّة ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف فـي كـل عـام، وبـعد 

االنـتهاء مـن أعـمال املـوسـم -ومـنذ عـام ١٤٢٥هـ - بـتكريـم املـتميّزيـن واملـتميّزات مـن مـنسوبـي مؤسـسات 
أرباب الطوائف ملوسم الحج.  

املطبوعاُت الوثائقيَُّة:





البــاب الــثاني: 

املُنجزات 
في العام ١٤٣٥ هـ
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اجتماعات مجلس الهيئة:  
يــعقد املجــلس اجــتماعــاتــه مــرة كــل شهــر عــلى األقــل بــناًء عــلى دعــوة رئــيس املجــلس مــصحوبــة بجــدول 

األعــمال. كــما يــعقد املجــلس اجــتماعــات اســتثنائــية بــحضور ثــلثي األعــضاء عــلى األقــل. وتــكون قــرارات 

املجـلس نـهائـيًة ومـلزمـًة فـيما صـدرت فـيه، ونـافـذةً بـعد مـرور ٣٠ يـومـاً مـن تـاريـخ تـبليغها ملـعالـي وزيـر 

الحج، دون صدور اعتراض بشأنها أو مالحظات منه. 

وحـصيلة هـذا الـعام ١٤٣٥هـ كـانـت مـا مجـموعـه ٣٦ إجـتماعـاً، بـني دوريـة وطـارئـة، خـرجـت بـما مجـموعـه 

٣٨ توصية.
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اإلجتماع الدوري األول 

املوضوع:  

تزايد أعداد الحجاج الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية واملعفيني من تسديد أجور الخدمات. 

التوصية:  

الـرفـع إلـى الـجهات املـختصة بـإلـزام كـافـة الـفئات بـدفـع رسـوم وعـوائـد مؤسـسات أربـاب الـطوائـف دون •

اسـتثناء أي فـئة تـحقيقاً لـلعدالـة واملـسأواة بـني كـافـة الـحجاج الـقادمـني مـن خـارج املـملكة وتـخفيفاً مـن 

العبئ الذي تتحمله مؤسسات أرباب الطوائف. 

املوضوع:  

تــطويــر آلــية مــتابــعة ورفــع كــفاءة متعهــدي تــقديــم الخــدمــات ملؤســسات أربــاب الــطوائــف، عــبر اســتحداث 

قاعة معلومات مركزية بالهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف. 

التوصية:  

تـشكيل لـجنة مـن أعـضاء مـجالـس إدارة مؤسـسات الـطوافـة املـختصني عـن املـشاعـر املـقدسـة واملـختصني •

عـن شؤون اإلعـاشـة والـتغذيـة والحـراسـات ، تـقوم بـوضـع تـوصـيف لـهاتـني الخـدمـتني، وتـضع املـعايـير 

الالزمة لتقديم كل خدمة. 

املوضوع:  

خــطاب ســعادة وكــيل الــوزارة لشؤون الــعمرة، بــشأن خــطاب ســعادة رئــيس مجــلس إدارة مــكتب الــوكــالء 

املوحد املرفق به قائمة بالخدمات اإلضافية املزمع تقديمها من قبل املكتب للحجاج والزّوار. 

التوصية:  

عــلى مــكتب الــوكــالء املــوحــد وضــع وتحــديــد وتــوصــيف الخــدمــات الــتي يــمكن قــيامــه بــها فــي الــقدوم •

واملغادرة مع املقابل املادي املطلوب لكل خدمة. 

بــالنســبة للخــدمــات الــتي تــقع خــارج الــنطاق الــعمرانــي لــلمكتب ، فــيجب عــقد تــحالــفات وشــراكــات مــع •

مؤسـسات الـطوافـة بـمكة املـكرمـة واألدالء بـاملـديـنة املـنورة ومـكتب الـزمـازمـة املـوحـد بـمكة املـكرمـة لـالتـفاق 

على صيغ التعأون وتحديد املقابل املادي لكافة األطراف. 

اإلجتماع الدوري الثاني 

املوضوع:  

مناقشة موضوع آلية إعادة أجور الخدمات للحجاج املتوفني.  

التوصية: 

اســـتمرار الـــعمل بـــموجـــب اآللـــية املـــنظمة واملـــعمول بـــها حـــالـــياً ، وذلـــك لـــحني االنـــتهاء مـــن اســـتكمال •

واعــتماد املــرحــلة الــثانية لــلبوابــة اإللــكترونــية املــوحــدة لــلهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف 
الخاصة باملسار اإللكتروني لحجاج الخارج.
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اإلجتماع الدوري الثالث 

املوضوع:  

مـناقـشة مـضامـني خـطاب صـاحـب املـعالـي وزيـر الـحج بـشأن مـاتـضمنه قـرار مجـلس الـوزراء املـوقـر رقـم 

(٨١) الــقاضــي فــي الــبند (ثــالــثاً) مــنه بــأن تســتحصل أجــور الخــدمــات قــبل قــدوم الــحجاج لــلمملكة عــبر 

الشــبكة اإللــكترونــية لــلحج والــعمرة مــتى تــوافــرت إمــكانــية ذلــك، وفــي حــالــة عــدم تــحصيل هــذه األجــور 

يـتولـى مـكتب الـوكـالء املـوحـد تـحصيلها مـقابـل نسـبة يـتم االتـفاق عـليها مـع املؤسـسات وتـعتمده وزارة 

الحج. 

اإلجتماع الدوري الرابع 

املوضوع:  

مـناقـشة مـضامـني خـطاب مـكتب الـدكـتور محـمد فـداء بـهجت (مـحاسـبون ومـراجـعون قـانـونـيون)الـخاص 

بـمتطلبات اسـتكمال مـسار الـدراسـة الـخاصـة بـرسـملة وإصـدار أسـهم مؤسـسات أربـاب الـطوائـف، وشـرح 

ما وصلت إليه واعتماد الخطوات الالحقة وطريقة تسوية الكسور. 

التوصية:  

املــوافــقة عــلى اآللــية املــقترحــة ملــعالــجة الــكسور الــخاصــة بــاألســهم الــتي قــدمــها املــكتب، وفــقاً لــآللــية •

املوضحة بمضامني التوصية.  

اإلجتماع الدوري الخامس 

املوضوع: 

مـناقـشة خـطاب صـاحـب املـعالـي وزيـر الـحج الـعاجـل املـتضمن طـلب مـرئـيات الـهيئة حـيال طـلبات بـعض 

املــطوفــني بــعدد مــن املؤســسات اســتثنائــهم مــن مــوضــوع شــرط الــسن ملــن بــلغ عــمره الـ (٦٥) عــام، ورغــبة 

الــوزارة فــي مــعرفــة الــفرص املــتاحــة لــالســتفادة مــن خــبراتــهم بــاملؤســسات أو أي فــرص أخــرى مــناســبة 

لسنهم. 

التوصية:  

عـلى كـافـة مؤسـسات أربـاب الـطوائـف الحـرص والـعنايـة عـلى أهـمية إتـاحـة فـرص الـعمل املـناسـبة ملـن •

بـلغوا سـن الـخامـسة والسـتني لـلعمل فـي الـوظـائـف املـتاحـة كـالـتطويـف، والـتفويـج، والـلجان املـوسـمية، 

والخــدمــات املــسانــدة، والــوظــائــف االســتشاريــة، والــتدريــب، واملــراقــبة واملــتابــعة وغــيرهــا مــن الــوظــائــف 

املــتاحــة وفق خــطة عــمل كــل مؤســسة [بــاســتثناء رئــاســة أو عــضويــة مــكاتــب ومجــموعــات الخــدمــات 

امليدانية].

٢٢



٢٣

اإلجتماع الدوري السادس 
املوضوع:  

مـناقـشة مـرئـيات املؤسـسات فـي الـنسخة الـثانـية مـن قـواعـد تـوريـث أفـراد الـطوائـف املـقترحـة مـن اإلدارة 

العامة للشؤون القانونية بوزارة الحج ، وإبداء املالحظات حيالها. 

التوصية:  

أهـمية أخـذ كـافـة مـا تـم رفـعه مـن مـالحـظات مـن قـبل مؤسـسات أربـاب الـطوائـف حـيال هـذه الـقواعـد فـي •

عني االعتبار وعدم تجأوزها. 

تـشكيل لـجنة مـنبثقة مـن مجـلس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف إلعـادة صـياغـة الـتنظيم •

الــخاص بــالــتوريــث ومــا ورد بــاإلصــداريــن األول والــثانــي مــن قــواعــد الــتوريــث ومــرئــيات املؤســسات 

حيالها والرفع به بداية إلى مجلس الهيئة ثم إلى الجهة املختصة بالوزارة. 

اإلجتماع الدوري السابع 

  املوضوع:

تــــوجــــيه صــــاحــــب املــــعالــــي وزيــــر الــــحج بــــالــــعرض عــــلى مؤســــسات أربــــاب الــــطوائــــف بــــشأن املــــشاركــــة 

واالســتثمار فــي مــصنع الــتغذيــة املــزمــع إقــامــته مــن قــبل املؤســسة األهــلية ملــطوفــي حــجاج جــنوب شــرق 

آسيا في حمى املشاعر املقدسة. 

التوصية:  

عـلى مؤسـسات أربـاب الـطوائـف الـتي حـضرت هـذا اإلجـتماع وشـاهـدت الـعرض املـرئـي الـذي تـم تـقديـمه •

مـن قـبل سـعادة رئـيس مجـلس إدارة مؤسـسة مـطوفـي حـجاج جـنوب شـرق آسـيا عـن مشـروع مـصنع 
الـوجـبات الـغذائـية، عـرض ذلـك ملـجالـس إداراتـهم، وفـي حـالـة الـرغـبة الـجادة فـي املـساهـمة فـي املـصنع، 

يــتم عــقد اجــتماع بــني مجــلس اإلدارة واملــختصني مــن مؤســسة مــطوفــي حــجاج جــنوب شــرق آســيا 
الطالعهم على املزيد من املعلومات التفصيلية. 

عــلى ســعادة رئــيس مجــلس إدارة املؤســسة األهــلية ملــطوفــي حــجاج جــنوب شــرق آســيا تــزويــد الــهيئة •

بنسخة مختصرة من العرض املرئي واإلفادة عن التساؤالت التي تم طرحها في اإلجتماع. 

مؤســسات أربــاب الــطوائــف الــتي تــرغــب فــي املــشاركــة واملــساهــمة الــفعلية فــي املشــروع فــعليها الــتقدم •

بذلك رسمياً عبر الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف قبل نهاية شهر رجب ١٤٣٥هـ. 

املوضوع:  

الــوضــع الــحالــي لــلبوابــة اإللــكترونــية املــوحــدة لــلهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ومــاتــم 

التوجيه إليه حيالها. 

التوصية: 

الــرفــع عــاجــالً لــسعادة وكــيل الــوزارة لشؤون الــعمرة املشــرف الــعام عــلى مشــروع املــسار اإللــكترونــي •
لـــحجاج الـــخارج بـــكافـــة املـــصاريـــف الـــتي تـــم صـــرفـــها مـــن قـــبل الـــهيئة الـــتنسيقية ملؤســـسات أربـــاب 

الـــطوائـــف ذات الـــصلة بـــأعـــمال الـــبوابـــة اإللـــكترونـــية املـــوحـــدة لـــلهيئة الـــتنسيقية ملؤســـسات أربـــاب 

الطوائف الخاصة باملسار اإللكتروني لحجاج الخارج وذلك في نهاية شهر جمادى الثانية ١٤٣٥هـ.



املوضوع:  

إيـجاز عـن مـقترح مـركـز املـعلومـات املـزمـع إنـشاؤه بـالـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف والـتكلفة 

التقديرية. 

التوصية:  

املـوافـقة عـلى تـنفيذ املـرحـلة األولـى مـن مـركـز املـعلومـات وفـقاً لـلصيغة املـشار إلـيها فـي الـتدأول وتـشمل •

نظام املساهمني، تاريخ املهنة والتوريث، تدأول األسهم، وضبط عملية توزيع الوفورات. 

تــفويــض رئــيس الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ونــائــبه واألمــني الــعام بــاســتكمال كــافــة •

االجراءات اإلدارية واملالية الالزمة لذلك ، وإحاطة مجلس الهيئة بما يتم إنجازه. 

اإلجتماع الدوري الثامن 
املوضوع:  

برنامج تقييم املتميزين واملتميزات. 

التوصية:  

تـشكيل لـجنة مـنبثقة عـن مجـلس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف بـرئـاسـة سـعادة عـضو •

مجـــلس إدارة املؤســـسة األهـــلية ملـــطوفـــي حـــجاج جـــنوب شـــرق آســـيا د. طـــالل بـــن عـــبداملـــلك راديـــن، 

وعـضويـة كـل مـن سـعادة عـضو مجـلس إدارة املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج جـنوب آسـيا الـدكـتور/ 

يـحيى محـمد إلـياس مـحبوب، وسـعادة عـضو مجـلس إدارة املؤسـسة األهـلية لـألدالء بـاملـديـنة املـنورة 

األستاذ/ فهد بن عبدالحميد شحاته. 

أهمية إضافة بعض املعايير على برنامج تقييم املتميزين واملتميزات من مؤسسات أرباب الطوائف. •

دراســـة وتحـــليل مـــا تـــم رصـــده مـــن ســـلبيات مـــن خـــالل التطبيق لـــلعامـــني الـــسابـــقني واقـــتراح الحـــلول •

املـناسـبة وفق رؤيـة مسـتقبلية لـطبيعة الـعمل الخـدمـي املـيدانـي ، واالسـتفادة مـن املـالحـظات واملـرئـيات 

الـــــتي تـــــقدمـــــت بـــــها كـــــل مـــــن املؤســـــسة األهـــــلية ملـــــطوفـــــي حـــــجاج جـــــنوب آســـــيا، مـــــكتب الـــــوكـــــالء 

املـوحـد،املؤسـسة األهـلية لـألدالء بـاملـديـنة املـنورة، وتـرفـع الـلجنة تـوصـياتـها ومـقترحـاتـها إلـى مجـلس 

الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف قـبل نـهايـة شهـر رجـب ١٤٣٥هـ تـمهيداً إلقـرارهـا والـرفـع 
بها إلى صاحب املعالي وزير الحج. 

املوضوع:  

مـبادرة املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج الـدول الـعربـية، و املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج أفـريـقيا غـير 

الــعربــية املــتضمنة مــقترح مشــروع مــراكــز تــطويــف الــحجاج تــحت إشــراف الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات 

أرباب الطوائف. 

التوصية: 

مــوافــقة ورغــبة كــل مــن املؤســسة األهــلية ملــطوفــي حــجاج الــدول الــعربــية، املؤســسة األهــلية ملــطوفــي •
حــجاج الــدول اإلفــريــقية غــير الــعربــية، واملؤســسة األهــلية ملــطوفــي حــجاج جــنوب شــرق آســيا عــلى 

مــــقترح مشــــروع مــــراكــــز تــــطويــــف الــــحجاج بــــإشــــراف وتنسيق الــــهيئة الــــتنسيقية ملؤســــسات أربــــاب 

الطوائف. 

٢٤



توزيع تكلفة املشروع على هذه الثالث مؤسسات وفقاً للعدد اإلجمالي لعدد حجاج كل مؤسسة. •

تعطى أولويات العمل باملراكز للمطوفني وأبناءهم وأبناء املطوفات واملحارم، وطالب الجامعات. •

تكون مدة التنفيذ شهر واحد اعتباراً من ١ /١١/ ١٤٣٥هـ حتى ٦/ ١٢/ ١٤٣٥هـ. •

ســرعــة اخــتيار مــن ســيتم تــرشــيحهم لــلعمل لــيتم تــدريــبهم مســبقاً وتــأهــيلهم لــلحصول عــلى رخــصة •
تطويف من الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي. 

يتم تأمني زي موحد ومناسب ملن سيكلف بعملية التطويف. •

إعــداد هــيكلة إداريــة ومــيزانــية تــقديــريــة لــتنفيذ املشــروع ، واخــتيار مــديــر للمشــروع مــن قــبل الــهيئة •
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف. 

اإلجتماع الدوري التاسع 

املوضوع: 

الـــحسابـــات الـــختامـــية (تـــقريـــر مـــراقـــب الـــحسابـــات) الـــخاصـــة بـــأعـــمال مـــكتب إرشـــاد الـــحافـــالت الـــناقـــلة 

للحجاج ملوسم حج ١٤٣٤هـ. 

التوصية: 

وافق مجــلس الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ومــمثلي الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات عــلى •

إقــرار الــحسابــات الــختامــية ملــكتب إرشــاد الــحافــالت وإبــراء ذمــة الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب 
الـطـوائـف عــن كــافـة مـتعـلقـات املـكـتب املــالــية ملــوسـم حـج عـام ١٤٣٤هـ ولـلسنة املــالـية املـنـتهـية فـي 

٢٩ / ٢/ ١٤٣٥هـ واعــتبار ذلــك جــزًء مــكمالً وال يتجــزأ مــن ”إقــرار مجــلس الــهيئة الــتنسيقية لــقائــمتي 
املـركـز املـالـي والـدخـل” والـتقريـر الـتفصيلي ملـراجـع الـحسابـات عـنها لـنفس الـسنة املـالـية املـنتهية فـي 

٢٩ / ٢/ ١٤٣٥هـ . 

كــما يــوافــقون عــلى اعــتبار فــائــض املــيزانــية جــزء مــن الــدفــعة األولــى ألعــمال مــكتب إرشــاد الــحافــالت •
الناقلة للحجاج عن موسم حج ١٤٣٥هـ. 

املوضوع: 

الـحسابـات الـختامـية (تـقريـر مـراقـب الـحسابـات) والـقوائـم املـالـية الـخاصـة بـالـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات 

أرباب الطوائف للعام املالي ١٤٣٤-١٤٣٥هـ املنتهي بتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤٣٥هـ. 

التوصية:  

املـوافـقة عـلى إقـرار الـحسابـات الـختامـية لـلهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف عـن الـعام املـالـي •

الـسابق ١٤٣٤-١٤٣٥هـ املـنتهي فـي  ٢٩ / ٢/ ١٤٣٥هـ، وتـبرئـة ذمـة رئـيس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات 

أربــاب الــطوائــف ونــائــب رئــيس الــهيئة واألمــني الــعام عــن الــفترة املــوضــحة بــعالــيه، ويــثمنون الــجهود 

الــتي بــذلــت فــي ســبيل تــطويــر وتحــديــث ومــيكنة اإلجــراءات الــنظامــية للشؤون املــالــية لــلهيئة مــتمنني 

للجميع دوام التوفيق.

٢٥



اإلجتماع الدوري العاشر 

املوضوع:  

خـطاب سـعادة رئـيس مجـلس إدارة املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج إيـران املـبني عـلى خـطاب سـعادة 

مـــديـــر عـــام الشؤون اإلداريـــة واملـــالـــية بـــوزارة الـــحج املـــشير إلـــى خـــطاب ســـعادة مـــديـــر مشـــروع إســـكان 
الــحجاج بــمنى والــتقريــر املــرفق بــه الــخاص بــقيمة األضــرار والــتلفيات املــقدرة عــلى مؤســسات الــطوافــة 

لحجاج الخارج عن موسم حج ١٤٣٥هـ. 

التوصية:  

يــلتمس مجــلس الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف تــفضل مــعالــي وزيــر الــحج بــالــتوجــيه •

لــإلدارة الــعامــة للشؤون اإلداريــة واملــالــية بــالــوزارة بــالــتريــث فــي مــطالــبة املؤســسات بتســديــد قــيمة 

الـــتلفيات لـــألســـباب املـــوضـــحة أدنـــاه، وتـــشكيل لـــجنة لـــتسويـــة هـــذا املـــوضـــوع بـــصورة عـــادلـــة لـــكافـــة 

األطـــراف ذات الـــعالقـــة [صـــندوق االســـتثمارات الـــعامـــة ، مـــكاتـــب شؤون الـــحج ، مؤســـسات الـــطوافـــة 

األهـلية] حـيث أن مـطالـبة مؤسـسات الـطوافـة ملـكاتـب شؤون الـحج بـدفـع الـتلفيات وهـي لـم تسـتفيد مـن 

خـدمـة املـكيفات أمـر غـير مـقبول وقـد يـفتح الـباب بـمطالـبة مـكاتـب شؤون الـحج بـتعويـضهم أيـضاً عـن 
عدم استفادتهم من املكيفات وانقطاع املاء والكهرباء. 

مـــطالـــبة صـــندوق االســـتثمارات الـــعامـــة الـــتابـــع لـــوزارة املـــالـــية مؤســـسات الـــطوافـــة بـــقيمة األضـــرار •

والـتلفيات عـن مـوسـم حـج ١٤٣٤هـ غـير مـبررة لـعدم قـيامـهم بـالـصيانـة الـقبلية بـالـصورة املـطلوبـة، وتـم 

تســليم املــخيمات للمؤســسات دون جــاهــزيــة مــقبولــة كــما أن املؤســسات قــد انتهــت مــن تســديــد قــيمة 

مشروع املخيمات املطورة بالكامل. 

تعطل املكيفات حال دون استفادة الحجاج منها. •

يجب تعويض مؤسسات الطوافة عن خسائرها الناجمة من جراء هذا العطل. •

املخيمات متهالكة وصيانتها دون املستوى الالئق أو املقبول. •

مـكاتـب شؤون الـحجاج أبـدت اسـتيائـها وتـذمـر حـجاجـها مـن جـراء تـعطل ونـقص الخـدمـات األسـاسـية •

في املخيمات وتحديداً تعطل املكيفات وانقطاع املاء والكهرباء. 

املوضوع:  

الـنظر فـي تـخصيص مـكافـأة ملـن سـيتولـى مسؤولـية اإلشـراف عـلى تـقنية املـعلومـات بـالـهيئة الـتنسيقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف واملهام التي ستناط به. 

التوصية:  

املـوافـقة عـلى تـكليف مشـرف عـلى تـقنية املـعلومـات بـالـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف وفق •

املذكرة املقدمة واملتضمنة للمشاريع واملهام واملسؤوليات املناطة به. 

يــرتــبط تــنظيمياً بــسعادة األمــني الــعام لــلهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ويــعتبر مسؤوالً •

مسؤولية مباشرة أمام سعادته عن كافة املهام واملسؤوليات املحددة. 

أهمية تقديم برنامج زمني لتنفيذ املشاريع وتحديد تاريخ االنتهاء منها وااللتزام بذلك. •

تــقديــم تــقريــر شهــري لــألمــانــة الــعامــة لــلهيئة عــن ســير األعــمال، يــعرض عــلى مجــلس الــهيئة لــإلحــاطــة •

والتوجيه بما يراه مناسباً ومحققاً للمصلحة.

٢٦



اإلجتماع الدوري الحادي عشر 

املوضوع:  

مــناقــشة مــضامــني خــطاب ســعادة الــدكــتور / محــمد فــداء بــهجت ( مــحاســبون ومــراجــعون قــانــونــيون ) 

املـكلف بـدراسـة مشـروع إصـدار أسـهم مؤسـسات أربـاب الـطوائـف ، الـخاص بـبعض الـقضايـا الـعالـقة ذات 

الصلة بالدراسة. 

التوصية:  

عـقد اجـتماع مـع مـعالـي وزيـر الـحج بـحضور سـعادة د.محـمد فـداء بـهجت ، لـعرض مـا تـم االنـتهاء مـنه •

من الدراسة ومعرفة ما تم بشأن التنظيم املرتقب ملؤسسات أرباب الطوائف. 

يـطلب مـن سـعادة د.محـمد فـداء بـهجت ، تـزويـد الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف بـمقترح •

كيفية تدأول األسهم بعد إصدارها وفقاً ملا تم بحثه ومناقشته في اإلجتماع. 

اإلجتماع الدوري الثاني عشر 
املوضوع:  

مـناقـشة نـتائـج اإلجـتماع املـنعقد ـ بـمكتب مـعالـي وزيـر الـحج بـمحافـظة جـدة بـني رؤسـاء مـجالـس إدارة 
مؤســسات أربــاب الــطوائــف والــلجنة املــكلفة بــإعــادة دراســة الئــحة انــتخابــات مــجالــس إدارة مؤســسات 

أرباب الطوائف. 

التوصية:  

إنـطالقـاً مـن أهـمية وحـساسـية املـهام املـناطـة بـمجالـس إدارة مؤسـسات أربـاب الـطوائـف الخـدمـية مـنها •
واألمـنية، وملـا فـي ذلـك مـن ارتـباط مـباشـر بـسمعة املـملكة الـعربـية الـسعوديـة وسـيادتـها، فـإن مجـلس 
الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف يـأمـل فـي تـفضل صـاحـب املـعالـي وزيـر الـحج فـي الـنظر 
الــكريــم بــعني االعــتبار لــكافــة مــا  تــضمنته الــتوصــية مــن مــالحــظات أو مــقترحــات عــلى هــذه الــالئــحة 

واعتبارها جزء ال يتجزأ من هذه التوصية. 

اإلجتماع الدوري الثالث عشر 

املوضوع: 

مسـتند اإلحـالـة الـوارد مـن سـعادة وكـيل وزارة الـحج لشؤون الـحج واملـرفق بـه نـسخة خـطاب مـعالـي أمـني 
الــعاصــمة املــقدســة املــبني عــلى املــحضر املــبني عــلى بــرقــية صــاحــب الــسمو املــلكي أمــير مــنطقة مــكة 
املـكرمـة رئـيس لـجنة الـحج املـركـزيـة بـشأن تـوفـير مـواقـع مـناسـبة لـبيع سـندات الهـدي واألضـاحـي بـاملـشاعـر 
املــقدســة ومــكة املــكرمــة، ومــا تــضمنته الــفقرة خــامــساً مــن املــحضر حــيال مــا ارتــأتــه الــلجنة الــعرض عــلى 
مــقام وزارة الــحج بــدراســة إمــكانــية تــسويق ســندات الهــدي واألضــاحــي مــن خــالل مؤســسات الــطوافــة 
األهـلية ومجـموعـاتـها املـيدانـية مـقابـل رسـوم محـددة بـما اليـتعارض مـع األنـظمة والـلوائـح املـنظمة ملـهام 

وأعمال هذه املؤسسات. 

التوصية:   

تــأيــيد مجــلس الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ملــا تــضمنه الــبند خــامــساً مــن مــحضر •
اإلجـتماع املـشار إلـيه بـعالـيه عـلى أن يـتم الـترخـيص رسـمياً ملؤسـسات الـطوافـة األهـلية لـلقيام بهـذه 

املهمة. 
يــتم تــقديــم هــذه الخــدمــة عــبر مــكاتــب الخــدمــة املــيدانــية وفق ضــوابــط مــقننة وآلــية محــددة اإلجــراءات •

لتحديد املسؤوليات.

٢٧



٢٨

املوضوع: 

خـــطاب ســـعادة املشـــرف الـــعام عـــلى التخـــطيط والـــتطويـــر والـــدراســـات بـــشأن مـــاتـــم الخـــلوص إلـــيه فـــي 

اإلجــتماعــات الــتحضيريــة إلعــداد الخــطة الــتدريــبية ملــوســم حــج ١٤٣٥هـ والــتي تــضمنت مــقترح تــنفيذ 

نــدوة بــعنوان (مــهنة الــطوافــة والــتعريــف بــمهامــها ومسؤولــياتــها) والــتي تســتهدف الــجهات الــحكومــية 
املــشاركــة فــي أعــمال الــحج، وطــلب تــرشــيح مــن يــتولــى تــقديــم الــندوة بــالــصورة الــتي تــتوافق مــع مــهام 

وأعـمال الـطوافـة وإعـداد أوراق الـعمل املـناطـة بهـذا املـوضـوع لـيتم الـتنفيذ بـمشيئة اهلل تـعالـى فـي شهـر 

شوال ١٤٣٥هـ. 

التوصية:  

تـــشكيل لـــجنة تـــحضيريـــة لـــلندوة مـــن الـــسادة الـــتالـــية أســـمائـــهم : ســـعادة رئـــيس الـــهيئة الـــتنسيقية •

ملؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف، األســـتاذ / عـــبد الـــواحـــد بـــن بـــرهـــان ســـيف الـــديـــن رئـــيساً، ســـعادة رئـــيس 

مجــلس إدارة املؤســسة األهــلية لــألدالء بــاملــديــنة املــنورة الــدكــتور / يــوســف بــن أحــمد حــوالــه عــضواً، 

ســعادة رئــيس مجــلس إدارة املؤســسة األهــلية ملــطوفــي حــجاج إيــران الــدكــتور / طــالل بــن صــالــح قــطب 

عـضواً، سـعادة األمـني الـعام لـلهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف األسـتاذ / محـمد بـن حـسن 

قاضي مقرراً. 

تـتولـى الـلجنة الـتحضيريـة اقـتراح بـرنـامـج عـمل الـندوة واملـحأور الـشامـلة لـكل مـنظومـة خـدمـات أربـاب •

الـطوائـف واخـتيار األشـخاص الـذيـن يـتم تـرشـيحهم لـتقديـم أوراق الـعمل ، ومـن سـيتولـى مـتابـعة إعـداد 

وتنسيق وتقديم العرض املرئي. 

أهــمية عــقد اجــتماع تــنسيقي لــلجنة مــع ســعادة املشــرف الــعام عــلى التخــطيط والــتطويــر والــدراســات •

بوزارة الحج الختيار التاريخ املناسب للتنفيذ واملكان. 

اإلجتماع الدوري الرابع عشر 

املوضوع: 

بــرقــية ســعادة وكــيل الــوزارة لشؤون الــحج املــبنية عــلى تــوجــيه مــعالــي وزيــر الــحج املســطر عــلى ســند 
اإلحـالـة املـرفق طـيه بـرقـية صـاحـب الـسمو املـلكي وزيـر الـداخـلية رئـيس لـجنة الـحج الـعليا املـشيرة لـبرقـية 

صـاحـب الـسمو املـلكي أمـير مـنطقة املـديـنة املـنورة املـشفوعـة بـمحضر اجـتماع فـريق الـعمل الـذي درس 

تـوصـية لـجنة الـحج بـاملـديـنة املـنورة مـقترح الـسماح ملـن قـدم مـن الـحجاج لـلمديـنة املـنورة بـالـطائـرات بـدءً 

مــــن أول ذو الــــحجة بــــاملــــغادرة مــــن املــــديــــنة املــــنورة خــــالل يــــومــــي ٦ و ٧ مــــن ذي الــــحجة عــــند تــــوفــــر 
االشتراطات املنوه عنها في املقترح. 

التوصية:  

بـناًء عـلى مـاتـم إيـضاحـه فـي مـضامـني الـتوصـية ، وبـناًء عـلى مـقتضيات املـصلحة الـعامـة لـحجاج بـيت •

اهلل الحــــرام وزائــــري مسجــــد نــــبيه الــــكريــــم صــــلى اهلل عــــليه وســــلم ، فــــإن مجــــلس الــــهيئة الــــتنسيقية 

ملؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف اليؤيـــد وال يـــوافق عـــلى مـــقترح بـــقاء الـــحجاج بـــاملـــديـــنة املـــنورة لـــيومـــي 

الـسادس والـسابـع مـن ذي الـحجة ، ويـرى االسـتمرار فـي نـفس الخـطط املـعتمدة الـتي تـقضي بـمغادرة 

كافة الحجاج من املدينة املنورة إلى مكة املكرمة بحد أقصى يوم الخامس من شهر ذي الحجة.



٢٩

املوضوع: 

خـــطاب ســـعادة الـــدكـــتور محـــمد فـــداء بـــهجت املـــكلف بـــدراســـة مشـــروع إصـــدار أســـهم مؤســـسات أربـــاب 

الــطوائــف الــخاص بــاســتكمال مــتطلبات بــعض الــقضايــا الــتي تعيق إصــدار األســهم ، وطــلب املــرجــعية 

القانونية والنظامية املقترحة لتصحيح هذه القضايا والرفع بها ملعالي وزير الحج. 

التوصية: 

أهـمية مـشاركـة املـكلف بـدراسـة مشـروع الـرسـملة، ملجـلس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف •

فـــي إعـــداد صـــياغـــة وتـــصحيح هـــذه الـــقضايـــا واملـــعوقـــات بـــما يـــمكن مـــن إصـــدار الـــقرارات الـــالزمـــة 

لتصحيحها. 

املوضوع: 

طــلبات املــساهــمني واملــساهــمات فــي الــحصول عــلى ســلف وقــروض حــسنة مــن املؤســسات تســتقطع مــن 

عــوائــدهــم ومســتحقاتــهم ، واقــتراح مــنح مــجالــس اإلدارات صــالحــية مــنح الــقروض ملــن يســتحقها وفق 
ضوابط يتم االتفاق عليها. 

التوصية:  

اعـــتبار مجـــلس إدارة كـــل مؤســـسة مـــن مؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف مـــفوضـــاً فـــي مـــنح هـــذه الســـلف •
لــلمحتاجــني مــن املــساهــمني واملــساهــمات ، بــحيث التــتجأوز املــبلغ املســتحق املــتبقي لــلمساهــم لــدى 

املؤسسة. 

تسدد هذه السلفة عند صرف الدفعة الثانية من أرباح املساهمني. •

اإلجتماع الدوري الخامس عشر 

املوضوع:  

مـناقـشة نـتائـج اجـتماع الـلجنة الـتحضيريـة الـخاصـة بـندوة مـهنة الـطوافـة واملـطوفـني والـتعريـف بـمهامـها 

ومسؤولــياتــها، والــتي تســتهدف الــجهات الــحكومــية املــشاركــة فــي أعــمال الــحج، واملــقترحــة مــن ســعادة 

املشرف العام على التخطيط والتطوير والدراسات بوزارة الحج. 

التوصية: 

اطـلع مجـلس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف عـلى مـحضر اإلجـتماع املـنعقد بـني الـلجنة •

الـتحضيريـة املـكلفة مـن مجـلس الـهيئة واملـختصني مـن وزارة الـحج املؤرخ فـي ١٦ / ٩/ ١٤٣٥هـ، ويـرى 

ـــيـئـة الـــرقـــابـــة والـــتـــحـــقـــيق بـــتـاريـــخ  ـــوزارة مـــع هـ ــ ـــتـقـيـمـهـا الـ ــ ـــتـي سـ ـــتـفـاء بـــورشـــة الــــعـمـل الـ ــ املـجــــلـس االكـ

٢٥/ ١٠/ ١٤٣٥هـ لتطابق األهداف. 

وحـيث وافق صـاحـب املـعالـي وزيـر الـحج عـلى مـا ارتـآه مجـلس الـهيئة فـي اإلجـتماع املـنعقد بـمكتب •

معاليه بمحافظة جدة بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٣٥هـ، فيعتبر املوضوع منتهياً وفق توجيه معاليه. 

أهـمية الـتواصـل والتنسيق مـع سـعادة وكـيل الـوزارة لشؤون الـحج وسـعادة رئـيس الـهيئة الـتنسيقية •
ملؤســسات أربــاب الــطوائــف لــتضمني مــهام مؤســسات أربــاب الــطوائــف األســاســية ضــمن عــرض ورؤيــة 

الوزارة التي سيقدمها سعادته في ورشة العمل.



٣٠

اإلجتماع الدوري السادس عشر 

املوضوع:  

مـناقـشة بـرنـامـج الخـدمـات املـوحـدة الـخاص بـالـحجاج الـقادمـني بـتأشـيرات املـجامـلة الـتي تـمنح مـن قـبل 

سفارات اململكة بالخارج ، وذلك تحت مظلة الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف. 

التوصية:  

اسـتمرار الـوضـع وفق مـا كـان عـليه فـي مـوسـم حـج الـعام املـاضـي بـحيث تـتولـى كـل مؤسـسة طـوافـة •

بــتقديــم الخــدمــة بــصورة مــنفردة وفــقاً لــفئات الــحجاج ومســتويــاتــهم مــع الــتأكــيد عــلى أهــمية تــالفــي 
املــالحــظات املــشار إلــيها ، حــيث أن فــكرة الــبرنــامــج املــوحــد تــحت مــظلة الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات 

أربـاب الـطوائـف ال يـتناسـب مـع خـصوصـية الخـدمـة فـي بـعض املؤسـسات، مـع إمـكانـية إعـادة الـنظر 

في الفكرة والبرنامج في املواسم القادمة بمشيئة اهلل تعالى. 

اإلجتماع الدوري السابع عشر 

املوضوع:  

الخــروج بــرؤيــة مــوحــدة لــلمواضــيع الــعالــقة واملــتعلقة بمشــروع دراســة إعــادة رســملة مؤســسات أربــاب 

الطوائف وبحثها مع املكلف بالدراسة. 

اإلجتماع الدوري الثامن عشر 

املوضوع:  

طـــلب مـــناديـــب الـــصحف املحـــلية واملـــجالت مـــشاركـــة مؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف بـــصفحة إعـــالنـــية فـــي 

الصحف املحلية في التهاني والتعازي واملناسبات الوطنية واملناسبات ذات الصلة بأعمال الحج. 

التوصية:  

يــلتزم كــافــة رؤســاء مــجالــس إدارة مؤســسات أربــاب الــطوائــف بــأن يــكون نشــر اإلعــالنــات الــخاصــة •
بـالـتهانـي والـتعازي واملـناسـبات الـوطـنية واملـناسـبات ذات الـصلة بـأعـمال الـحج، حـصريـاً عـبر الـهيئة 

الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف بــما اليــقل عــن صــفحة كــامــلة، أمــا بــقية اإلعــالنــات الــخاصــة 

بــأعــمال املؤســسات وخــصوصــياتــها الــعملية فــتتولــى كــل مؤســسة مــن مؤســسات أربــاب الــطوائــف 
اإلعالن عنها بالطريقة التي تراها مناسبة. 

يــــجب أن تــــراعــــي الــــهيئة الــــتنسيقية ملؤســــسات أربــــاب الــــطوائــــف شــــمولــــية الــــصحف املحــــلية لهــــذه •

اإلعالنات قدر اإلمكان وفق األسعار املقدمة. 

عــدم نشــر أي إعــالن يــخص الــتهانــي أو املــناســبات ذات الــصلة فــي املــالحق الــتي تــصدرهــا الــصحف •
وإنما يتم اإلعالن في داخل الصحيفة وضمن صفحاتها األساسية. 

أهـــمية أن يـــقابـــل كـــل صـــفحة إعـــالنـــية صـــفحة تحـــريـــريـــة لـــتغطية مـــناشـــط وأعـــمال مؤســـسات أربـــاب •

الطوائف.



٣١

اإلجتماعات: التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين 
والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس 

والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين 
 (االستثنائية) 

املوضوع:  

مـــناقـــشة ودراســـة مشـــروع الـــتنظيم املـــقترح ملؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف ومشـــروع الـــالئـــحة الـــتنفيذيـــة 

للتنظيم، وإبداء املقترحات واملرئيات حيالهما. 

التوصية:  

تــم رفــع تــوصــية ملــعالــي وزيــر الــحج مــتضمنة بــعض الــتعديــل عــلى الــلوائــح وفق رؤيــة املجــلس وبــما •
يحقق املصلحة العامة. 

اإلجتماع الدوري الثامن والعشرون 
املوضوع: 

خـــطاب ســـعادة وكـــيل الـــوزارة لشؤون الـــحج بـــشأن مـــالحـــظات هـــيئة الـــرقـــابـــة والتحقيق عـــلى حـــافـــالت 

شركات ومؤسسات نقل الحجاج ملوسم حج ١٤٣٥هـ. 

التوصية:  

الـتأكـيد عـلى أن الـحافـالت ال تـعتبر تـحت مسؤولـية مجـموعـات الخـدمـة املـيدانـية وربـما يـمكن اعـتبارهـا •

تـــحت اســـتالمـــهم بـــصفة مؤقـــتة ، ولـــكنها تـــحت مسؤولـــية شـــركـــات الـــنقل ، كـــما أنـــه بـــعد انـــتهاء الـــرد 

الثاني تخرج الحافالت عن استالم مجموعات الخدمة امليدانية . 

الــتأكــيد عــلى الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات وشــركــات نــقل الــحجاج بــالــقيام بــإحــكام املــراقــبة واملــتابــعة •
والـسيطرة عـلى الـسائـقني الـذيـن يـقومـون بـالتحـميل عـلى األسـطح أو يـكدسـون الـحجاج فـي الـحافـالت 

وهذه األمور من صميم مسؤولية الناقل. 

املوضوع: 

تـوجـيه سـعادة وكـيل الـوزارة لشؤون الـحج شـرحـاً بـشأن أهـمية إعـداد مـذكـرة تـفاهـم مـع الـبنك اإلسـالمـي 

لــلتنمية بــخصوص مــوضــوع تــسويق ســندات الهــدي واألضــاحــي مــن خــالل مؤســسات الــطوافــة األهــلية 
ومـكاتـبها مـقابـل رسـوم محـددة وفق الـضوابـط الـتي تـم إعـدادهـا مـن الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب 

الطوائف. 

التوصية:  

تـفويـض سـعادة رئـيس الـهيئة وسـعادة األمـني الـعام فـي الـتواصـل مـع املسؤولـني فـي الـبنك اإلسـالمـي •

لــلتنمية لــلتباحــث املــباشــر مــعهم حــيال مــسألــة تــسويق الــسندات مــن خــالل اجــتماع يــعقد مــع مجــلس 
الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص. 

الــنظر فــي إمــكانــية الــتسويق بــالنســبة لــلحجاج الــقادمــني مــن خــارج املــملكة حــصريــاً عــلى مؤســسات •

الطوافة األهلية من خالل مجموعات الخدمة امليدانية. 

تضمني ذلك في االتفاقية التي يتم توقيعها بني وزارة الحج وبني مكاتب شؤون الحجاج.•



٣٢

اإلجتماع الدوري التاسع والعشرون 

املوضوع: 

خـطاب سـعادة رئـيس مجـلس إدارة املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج الـدول األفـريـقية غـير الـعربـية املـشار 

فـيه إلـى مسـتند اإلحـالـة الـوارد مـن سـعادة وكـيل الـوزارة لشؤون الـحج املـرفق بـه قـرار مـعالـي وزيـر الـحج 

بــشأن اعــتماد الــعمل وفق الــدلــيل اإلجــرائــي لــتقديــم خــدمــات الــتغذيــة لــلحجاج والــزوار فــي كــل مــن مــكة 

املـكرمـة واملـديـنة املـنورة واملـشاعـر املـقدسـة ومـحافـظة جـدة ، الـذي لـم تـشارك فـي إعـداده مؤسـسات أربـاب 

الطوائف ويحملها مسؤوليات وتبعات وتكاليف مالية خارجة عن مسؤولياتها. 

التوصية: 

يــأمــل مجــلس الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف فــي تــفضل صــاحــب املــعالــي وزيــر الــحج •

بـالـتوجـيه لـجهة االخـتصاص بـالـوزارة بـالـتريـث فـي تطبيق هـذا الـدلـيل اعـتباراً مـن مـوسـم حـج ١٤٣٥هـ 

لــوجــود الــعديــد مــن املــالحــظات عــليه ، وذلــك لــحني االنــتهاء مــن املــراجــعة الــتي بُــدئ الــعمل بــها فــي 

مجلس الهيئة من الناحية التشغيلية والقانونية. 

املوضوع: 

الـعرض املـرئـي املـقدم مـن املشـرف عـلى تـقنية املـعلومـات بـالـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف 

الــخاص بــمركــز بــيانــات الــهيئة الــتنسيقية وعــقد تــطويــر أنــظمة مــعلومــات الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات 

أرباب الطوائف. 

التوصية:  

مـباركـة مجـلس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف ملـا تـم اتـخاذه وإنـجازه مـن أعـمال تهـدف •

إلـى الـتطويـر والـتوثيق لـكافـة أعـمال مؤسـسات أربـاب الـطوائـف وحـوسـبة األعـمال املـناطـة بـالـهيئة مـن 

خالل عقدي عمل مركز املعلومات ومركز البيانات. 

اإلجتماع الدوري الثالثني 

املوضوع:  

عــرض نــتائــج اإلجــتماع املــنعقد بــمقر فــرع الــوزارة بــمحافــظة جــدة مــع ســعادة املســتشار لشؤون الــحج 

وسـعادة املـحامـي املـكلف بـإعـداد مشـروع الـتنظيم املـقترح ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف، ملـناقـشة مـرئـيات 

ومـالحـظات مجـلس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف عـلى مشـروع الـتنظيم، وذلـك بـناًء عـلى 

خطاب سعادة املستشار لشؤون الحج املبني على توجيهات صاحب املعالي وزير الحج.



اإلجتماع الدوري الواحد والثالثني 

املوضوع: 

خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء بشأن الدراسة التي أعدها سعادته حيال موضوعي: 
تحديد أجور الخدمات ملؤسسات أرباب الطوائف. -
معايير وضوابط متعهدي إعاشة الحجاج. -

وتوجيه صاحب املعالي وزير الحج بمراجعتها. 

التوصية:  

مـخاطـبة سـعادة وكـيل الـوزارة لشؤون الـعمرة بـصفته املشـرف واملـتابـع عـلى الـدراسـة املـكلف بـها مـكتب •

ملــاس لــالســتشارات اإلداريــة الــخاصــة بــدراســة الــتصنيف الــنوعــي والــكمي للخــدمــات الــتي تــقدمــها 

مؤسـسات أربـاب الـطوائـف ملـعرفـة مـا تـوصـلت إلـيه الـدراسـة الـتي تـم تـزويـد سـعادتـه بـها مـن قـبل الـهيئة 

الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ومؤســسات أربــاب الــطوائــف بــالــعديــد مــن املــعلومــات الــهامــة 

اإلدارية واملالية والتشغيلية، وذلك توحيداً ملسارات قنوات هذه الدراسة. 

املوضوع: 

خـطاب سـعادة رئـيس مجـلس إدارة املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج أفـريـقيا غـير الـعربـية املـتضمن رصـد 

املؤسسة لبعض املالحظات الخاصة باالستقبال والتفويج في مطار امللك عبد العزيز الدولي بجدة. 

التوصية:  
تــوجــيه الــشكر لــسعادة رئــيس مجــلس إدارة مــكتب الــوكــالء املــوحــد عــلى مــاقــام بــه مــن جهــد ويــقدر •

مجلس الهيئة عناية سعادته بهذا األمر. 
مــخاطــبة ســعادة وكــيل الــوزارة لشؤون الــعمرة بــصفته املشــرف واملــتابــع عــلى الــدراســة املــكلف مــكتب •

ملــاس لــالســتشارات اإلداريــة الــخاصــة بــدراســة الــتصنيف الــنوعــي والــكمي للخــدمــات الــتي تــقدمــها 

مؤسـسات أربـاب الـطوائـف ملـعرفـة مـا تـوصـلت إلـيه الـدراسـة الـتي تـم تـزويـد سـعادتـه مـن قـبل الـهيئة 

الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ومؤســسات أربــاب الــطوائــف بــالــعديــد مــن املــعلومــات الــهامــة 

اإلدارية واملالية والتشغيلية ، وذلك توحيداً ملسارات قنوات هذه الدراسة .

٣٣



محضر اجتماع ١٧ / ٨ /١٤٣٥هـ 
بمقر الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

تــــم عــــقد اجــــتماع بــــرئــــاســــة ســــعادة وكــــيل الــــوزارة لشؤون الــــحج ومــــشاركــــة رئــــيس الــــهيئة الــــتنسيقية 
ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف بـالـنيابـة وبـعض رؤسـاء مـجالـس إدارة الـطوافـة األهـلية والـنواب ومـساعـدي 

رئـيس عـام الـنقابـة الـعامـة لـلسيارات واألمـني الـعام لـلهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف  ملـناقـشة 

بعض قضايا النقل. 

املوضوع: 

دعـم التنسيق والـتواصـل فـيما يتعلق بـمسارات الـعمل بـني املؤسـسات والـنقابـة فـي مـجال نـقل الـحجاج، 

ولـتذلـيل مـا قـد يـعترض األعـمال املـكلفة بـها كـل جـهة مـن مـعوقـات لـتالفـي أي مـشكالت قـبل حـلول مـوسـم 

الحج القادم، طرح رؤساء مؤسسات الطوافة وممثليهم القضايا التالية: 
مشكلة أعطال الحافالت املتكررة سنوياً ، وتشمل تلف اإلطارات خاصة في الطرق السريعة. -
الــشكل الــعام لــلحافــلة مــن حــيث نــظافــتها مــن الــخارج ومــن الــداخــل واملــقاعــد الــتالــفة وقــيافــة بــعض -

السائقني. 
مشكلة أعطال مكيفات الحافالت وخاصة القديمة . -
آلــية اســتالم الــحافــالت وبــالــذات خــالل يــومــي ١٣ و ١٤ مــن ذي الــحجة حــيث تــعانــي املؤســسات مــن -

عدم جاهزية الحافالت وعدم تواجد السائقني مما يفوت رحالت املغادرة على بعض الحجاج . 
أهــمية تــوفــير أمــاكــن انــتظار الئــقة ومجهــزة لــدى شــركــات الــنقل ملــمثلي املؤســسات الــذيــن يــذهــبون -

الستالم وإحضار الحافالت. 
عدم جاهزية بعض الحافالت عند استالمها لرحلة املشاعر ونقص البنزين. -
عدم معرفة بعض السائقني لصاالت املطار الشمالية والجنوبية. -
عـدم تـوفـر سـيارات صـغيرة أو كـوسـترات صـغيرة لـنقل الـحجاج الـفرادى وذوي املجـموعـات الـصغيرة -

من املطار إلى مكة املكرمة قبل الحج ، ومن مركز الفرادى بمكة املكرمة إلى املطار بعد الحج. 
ضياع األمتعة وقد يكون بها أدوية للحجاج ، ومشكلة نقص غطاء األمتعة. -
اسـتدعـاء مـكاتـب الخـدمـة لـنقل عـفش الـحجاج مـن الـحافـالت املـعطلة إلـى الـحافـالت الـبديـلة ، ومـشكلة -

الحافالت الجديدة التي اليوجد بها أسطح لوضع األمتعة. 
الــتفويــج اإللــكترونــي ومــا قــد يــصادف بــعض الــحاالت الــتي يــكون فــيها عــدد الــحجاج أكــثر مــن عــدد -

املقاعد املعتمدة. 
أوضح نواب رئيس عام النقابة العامة للسيارات النقاط التالية : -

التأكيد على وجود غرف عمليات مشتركة تتواصل بصفة مستمرة لحل مثل هذه اإلشكاليات. ‣

يتم قبل املوسم في كل عام عقد اجتماعات مشتركة مع أعضاء النقل والتصعيد بكل مؤسسة. ‣

هــناك رصــد مــن قــبل الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات عــلى املــالحــظات الــتي تــم طــرحــها، ولــكن يــجب أن ‣
يكون الرصد مشترك وموثق من الجهتني للمالحظات التي على التشغيل. 

إن الـعطل أمـر وارد ولـكن بـالـجهود املـبذولـة، فـقد أدى ذلـك إلـى خـفض نسـبته ألقـل مـاهـو مـمكن، وأنـه ‣
يـتم إصـالح الـعطل بـني املـدن خـالل مـدة قـصيرة لـوجـود عـدة مـراكـز لـلصيانـة فـي الـطرق السـريـعة 

ولكن املشكلة الفعلية هي داخل منطقة البلد وفي املشاعر املقدسة.

٣٤



٣٥

تـقترح الـنقابـة أهـمية تـوفـير منسق دائـم لـدى الـنقابـة يـتابـع الـشكأوى ويـصحح املـعلومـات املـبلغ ‣
عنها. 

تـــحتاج الـــنقابـــة إلـــى املـــزيـــد مـــن دعـــم وزارة الـــحج لـــها عـــند اعـــتماد الـــحافـــالت مـــن قـــبل الـــلجنة ‣
الـتنفيذيـة والـفحص الـدوري ويـجب إصـدار قـرارات حـاسـمة وعـقوبـات ملـن تسجـل عـليهم مـخالـفات 

أو عدم تطابق االشتراطات. 
فــيما يتعلق بــمشكلة الــسائق واالعــتناء بمظهــره فــاملــرجــو مــن املؤســسات الــتبليغ عــن مــثل هــذه ‣

الــحاالت عــلماً بــأن الــنقابــة تــقوم بــتقديــم بــرامــج تــدريــبية لــهم ، فــالــنقابــة تــتعامــل مــع مــا يــقارب 
خمس وعشرون ألف سائق. 

نـظافـة الـحافـالت مـتابـعة مـن قـبل الـنقابـة ويـتم تـوجـيه الشـركـات دائـماً بـالـتركـيز عـلى ذلـك وقـد ‣
يكون هنالك ضعف استجابة من بعض الشركات. 

حـاالت الـعفش الـزائـد انـحصرت إلـى حـد كـبير وتـركـزت فـقط فـي مؤسـسة الـدول الـعربـية وجـنوب ‣
آسيا. 

فـيما يتعلق بـمشكلة عـدم جـاهـزيـة الـحافـالت والـسائـقني لـيومـي ١٣ و ١٤ فـاملـشكلة ربـما تـكون ‣
مـركـزة فـي شـركـتني فـقط مـعروفـة لـدى الـنقابـة، كـما أن مـندوبـي املؤسـسات يسـتلمون االعـتماد مـن 

النقابة وال يراجعون الشركات فوراً. 

التوصيات:  

بـذل مـزيـد مـن الجهـد واالهـتمام واملـتابـعة لـلقضاء الـتام عـلى مـشكلة أعـطال الـحافـالت بـني مـدن الـحج •
وداخل البلد واملشاعر املقدسة. 

مـتابـعة شـركـات الـنقل الـتي التـلتزم بـنظافـة الـحافـلة مـن الـداخـل ومـن الـخارج مـع أهـمية صـيانـة املـقاعـد •
ووضع أغطية بديلة على املتسخة منها وتنجيدها لتبدو بصورة الئقة ومقبولة. 

وضـع لـوحـات ثـابـتة فـي كـل حـافـلة لـلتعريـف بـاالتـجاهـات تـكون بـألـوان مـختلفة بـحيث تـعطي كـل جـهة •
لون معني. 

عـلى مؤسـسات الـطوافـة تـعيني مـوظـف يـتواجـد فـي الـنقابـة أليـام الـذروة وهـي يـومـي ٧ و ٨ مـن ذي •
الـحجة وعـلى الـنقابـة تحـديـد مـهام املـوظـف واملـعلومـات املـطلوبـة مـنه وذلـك بـالتنسيق مـع مؤسـسات 

الطوافة. 
عــلى الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات إلــزام شــركــات الــنقل بــتوفــير وتــجهيز مــقر الئق ومــناســب الســتقبال •

وانتظار مناديب املؤسسات. 
تــقوم الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات بــدراســة إمــكانــية فــتح مــكتب فــي مــوقــع وســطي ملــقار شــركــات الــنقل •

لــلحافــالت الــخاصــة بــإعــادة إصــدار االعــتماد ومــنح اعــتماد بــديــل مــع ضــرورة االعــتماد عــلى الحــلول 
التقنية لحل هذه املسألة. 

عـمالـة نـقل الـعفش بـني الـحافـالت املـعطلة والـبديـلة وصـيانـة الـحافـالت وكـافـة مـا تـم إيـراده مـن مـالحـظات •
هــو مــن صــميم عــمل الــناقــل وعــلى الــناقــل مــمارســة مسؤولــياتــه املــناطــة بــه وكــذلــك عــلى املؤســسات 

ممارسة مسؤولياتها املناطة بها فيما يتعلق بشؤون النقل. 
عـلى الـنقابـة الـعامـة لـلسيارات مـراجـعة إجـراءات هـروب الـحافـالت وتـبسيطها واالسـتفادة مـن الـتقنية •

في هذا املجال. 
عــلى مؤســسات الــطوافــة جــدولــة الــرحــالت بــالتنسيق مــع مــكاتــب الخــدمــة املــيدانــية ومــن ثــم إشــعار •

شركات النقل بهذه الجدولة لاللتزام بها. 
أهمية إعداد دليل إجرائي يشمل كافة خطوات ومسارات النقل.•



٣٦

محضر موافقة بتاريخ ٢٢ / ١٠ /١٤٣٥هـ 

املوضوع:  
مــــقترح مشــــروع مــــراكــــز تــــطويــــف الــــحجاج بــــإشــــراف وتنسيق الــــهيئة الــــتنسيقية ملؤســــسات أربــــاب -

الـطوائـف بـحيث يـتم تـوزيـع تـكلفة تـنفيذ املشـروع عـلى هـذه املؤسـسات الـثالث (وفـقاً لـلعدد اإلجـمالـي 

لعدد حجاج كل مؤسسة): 

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية. ‣

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا. ‣

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج أفريقيا غير العربية. ‣

تــمت مــوافــقة رؤســاء مــجالــس إدارة املؤســسات األهــلية لــلطوافــة املــشار الــيهم عــلى تــنفيذ املشــروع -

بإشراف وتنسيق الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف. 

تـفويـض سـعادة رئـيس الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف وسـعادة األمـني الـعام بـاسـتكمال -

كـافـة مـا يـلزم حـيال تـنفيذ خـطة تـفويـج الـحجاج ألداء طـواف الـقدوم وفق الـهيكل الـتنظيمي الـخاص 

باملشروع. 

إجتماع بتاريخ الثالثاء ٩ / ١١ /١٤٣٥هـ 

املوضوع: 

 دراسـة واعـتماد الخـطة الـتشغيلية واملـيزانـية الـتقديـريـة ملـكتب إرشـاد الـحافـالت الـناقـلة لـلحجاج ملـوسـم 
حج عام ١٤٣٥هـ. 

التوصية:  
املــوافــقة عــلى إقــرار الخــطة الــتشغيلية واملــيزانــية الــتقديــريــة ملــكتب إرشــاد الــحافــالت الــناقــلة لــلحجاج -

ملوسم حج عام ١٤٣٥هـ. وذلك للمسارات املوضحة بالخطة التشغيلية ، ومراكز اإلستقبال التالية:  

مركز إستقبال طريق جدة / مكة املكرمة (للقادمني من جدة).  ‣

مـــركـــز إســـتقبال طـــريق الجـــموم / مـــكة املـــكرمـــة (لـــلقادمـــني مـــن املـــديـــنة املـــنورة) و(لـــلقادمـــني مـــن ‣

الجحفة).  

مركز إستقبال الهجرة باملدينة املنورة (للقادمني من مكة املكرمة أو من جدة). ‣

مركز إستقبال مطار األمير محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة للحجاج القادمني من الخارج. ‣

املــوافــقة عــلى تــخصيص مــبلغ وقــدره (٣٠٠,٠٠٠) ثــالثــمائــة ألــف ريــال [مــخصص مــواجــهة طــوارئ -

مــحتملة] وتــخويــل رئــيس الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف لــلصرف مــنه عــند الــحاجــة  

لذلك. 

تــلتزم الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات ومؤســسات الــطوافــة بــمكة املــكرمــة واألدالء بــاملــديــنة املــنورة بــالــتقيد -

باملراحل الزمنية املحددة لتمويل املكتب.



تحـدد نسـبة املـشاركـة ملؤسـسات الـطوافـة بـمكة املـكرمـة واألدالء بـاملـديـنة املـنورة بنسـبة٥٠ ٪ وتتحـمل -

الـــنقابـــة الـــعامـــة لـــلسيارات٥٠ ٪ مـــن الـــتكلفة، وتـــتم املـــحاســـبة لـــتمويـــل تـــكالـــيف املـــكتب (٥٠ ٪ ) بـــني 

مؤسسات الطوافة بمكة املكرمة واألدالء باملدينة املنورة، وفقاً للنسب التالية:  

مؤسسات الطوافة بمكة املكرمة ٤٣,٧ ٪ (وفقاً لعدد حجاج كل مؤسسة). ‣

املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة ٦,٣٠ ٪ . ‣

يـعمل بهـذه النسـب ملـوسـم حـج ١٤٣٥هـ فـقط، ثـم يـعاد الـنظر فـي تـوزيـع هـذه الـحصص بـالنسـبة ‣

للمؤسسة األهلية لألدالء. 

محضر اجتماع: ٢٨ /١١/ ١٤٣٥هـ 
بمقر الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

املوضوع:  

عـــقد اجـــتماع تـــنسيقي بـــني أمـــانـــة الـــعاصـــمة املـــقدســـة والـــهيئة الـــتنسيقية ملؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف 
واملجــلس الــتنسيقي لــحجاج الــداخــل لتحــديــد األدوار املــطلوبــة مــن كــل جــهة فــي حــدود اخــتصاصــات 

ومهام كل جهة. 

التوصية:  

الـتأكـيد عـلى أهـمية دعـم الـجهود املـمكنة لـلتعأون والتنسيق بـني الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب •

الطوائف وأمانة العاصمة املقدسة. 

تــتولــى مؤســسات الــطوافــة األهــلية تجــميع الــنفايــات مــن داخــل املــخيمات وتــضعها فــي الــحأويــات •

القريبة من املخيم وفق جدولة زمنية يتم إبالغها للمؤسسات من قبل أمانة العاصمة املقدسة. 

فــي حــالــة عــدم نــقل أكــياس الــنفايــات والتخــلص مــنها مــن قــبل األمــانــة خــالل مــدة زمــنية ال تــتجأوز •

الـساعـة، فللمؤسـسات الحق فـي وضـع أكـياس الـنفايـات خـارج املـخيم وال يـعتبر ذلـك إخـالالً بـالجـدولـة 

الزمنية املبلغة لها. 

إن مــــهمة تــــفريــــغ غــــرف الــــنفايــــات وتــــشغيل الــــصناديق الــــضاغــــطة لــــلنفايــــات هــــي مــــن صــــميم عــــمل •

واختصاص أمانة العاصمة املقدسة. 

االستمرار في عمل ضباط االتصال واملنسقني من قبل األمانة مع مؤسسات الطوافة. •

تخصيص فرق صيانة من قبل األمانة خاصة بكل مؤسسة طوافة. •

بــذل كــل الــجهود املــمكنة مــن قــبل كــافــة األطــراف املــعنية لــالرتــقاء بشؤون الخــدمــات الــبيئية املــقدمــة •

لــضيوف الــرحــمن بــما يــضمن ســالمــتهم صــحياً والــعنايــة بــجانــب اإلصــحاح الــبيئي مــع الــتأكــيد عــلى 

أهمية وضرورة أن تمارس كل جهة املهام املناطة بها نظاماً. 

٣٧



محضر بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٦هـ 

املوضوع:  

دراسـة الـحاالت الـتي تـحتاج إلـى مـعالـجة مـتزامـنة مـع دراسـة رسـملة أسـهم مؤسـسات أربـاب الـطوائـف 

والتي عرضها سعادة الدكتور/ محمد فداء بهجت املكلف بإجراء هذه الدراسة واملتمثلة فيما يلي : 
مـعالـجة وضـع أبـناء املحـرومـني املسـتهدفـني بـاملـادة الـخامـسة مـن نـظام املـطوفـني الـعام الـصادر بـاألمـر -

السامي الكريم رقم ٧٢٦٧ . 
مــعالــجة مــا ورد بــالــفقرة (ب) مــن (ثــانــياً) مــن بــرقــية مــعالــي وزيــر الــحج الــسابق الــخاصــة بــتوزيــع -

الباقي من صافي الدخل بالتسأوي بني جميع املطوفني واألدالء. 

التوصية:  

تـم بـتوفيق اهلل شـمولـية دراسـة كـافـة مـا تـم طـرحـه واالتـفاق عـلى إعـداد صـياغـة مشـروعـي الـقراريـن وفق 
الصيغة املرفقة بهذا املحضر. 

محضر اجتماع ٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ 
بمقر الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف  

املوضوع: 

بناء على خطاب معالي وزير الحج بخصوص عقد اجتماع مع املستشار لشؤون الطوارئ والسالمة: 
الــتجارب الــفرضــية بــالــحج ودورهــا فــي رفــع مســتوى الــعامــلني فــي مــجال الــطوارئ وزيــادة خــبراتــهم -

امليدانية. 
اإلمـكانـات والـقدرات الـتي تـقوم بـتوفـيرهـا الـوزارة ومؤسـسات أربـاب الـطوائـف لخـدمـة أعـمال الـطوارئ -

بالحج وآلية االستفادة املثلى من تلك اإلمكانات في الحاالت الطارئة. 
آلـــية مـــتابـــعة تـــنفيذ املـــهام املـــيدانـــية الـــطارئـــة وخـــطط املؤســـسات والـــوزارة املـــيدانـــية وأهـــمية وجـــود -

مرجعية لتلك الخطط والرقابة على تنفيذها. 
أنـظمة االتـصاالت الـالسـلكية الـعامـلة لخـدمـة مـهام الـحج والـحاجـة إلـى تـطويـرهـا بـما يخـدم الـعالقـة -

بني الوزارة واملؤسسات في مهامها اإلدارية وامليدانية وحاالت الطوارئ. 
اإلمــكانــات واألنــظمة الــفنية الــعامــلة لــدى الــوزارة واملؤســسات وأهــمية االســتفادة مــنها وإيــجاد آلــية -

فاعلية لوضعها موضع التنفيذ للجميع. 
طــرح بــعض الــعوائق الــتي تــقابــل الــوزارة واملؤســسات مــيدانــياً وأهــمية وضــع آلــية وفــريق عــمل دائــم -

للتنسيق مـــع تـــلك الـــجهات وإمـــكانـــية عـــقد ورشـــة عـــمل تـــشارك بـــها تـــلك الـــجهات بـــما يخـــلق حـــلول 

مـباشـرة وفـاعـلة ملـعالـجة تـلك الـعوائق مـيدانـياً وهـي : أمـانـة الـعاصـمة املـقدسـة، شـركـة الكهـربـاء، شـركـة 

املـياه الـوطـنية، صـندوق االسـتثمارات الـعامـة، الـدفـاع املـدنـي، الـرئـاسـة الـعامـة لشؤون املسجـد الحـرام 

واملسجد النبوي الشريف، املرور. 
مــناقــشة املــعانــاة الــتي تــعانــيها مؤســسات الــطوافــة بــمشعر عــرفــات وغــياب الــبنية الــتحتية ألعــمالــها -

أثناء موسم الحج وما يترتب على ذلك من مشقة في التجهيز وأيضاً املواجهة مع الحاالت الطارئة.

٣٨



٣٩

وبــناًء ملــا ســبق وبــعد مــناقــشة تــلك املــحأور مــناقــشة مســتفيضة وبــرؤيــة مشــتركــة تــلمس الجــميع مــن -
خـاللـها أهـمية ذلـك واعـتبار ذلـك خـطوة إيـجابـية فـي تـوقـيتها ومـحأورهـا ومـا يـجب أن يتخـذ حـيالـها 

من توصيات. 

التوصيات:  

أهــمية الــتجارب الــفرضــية بــالــحج وضــرورة املــبادرة إلــى تــنفيذ هــذه الــتجارب ودعــوة الــجهات األخــرى •

لـلمشاركـة فـيها والـتقييم مـع أهـمية إيـجاد دور فـاعـل لـلعامـلني فـي الـطوارئ بـالـوزارة واملؤسـسات فـي 

تجارب الجهات األخرى وأهمها تجارب الدفاع املدني. 

دراسـة اإلمـكانـات الـتي وفـرتـها الـوزارة ومؤسـسات الـطوافـة تـحت مـظلة قـيادة مـوحـدة (إدارة الـطوارئ •

والسالمة بالوزارة). 

أهـمية االسـتفادة مـن الـقدرات الـفنية واإلداريـة املـتوفـرة لـدى بـعض املؤسـسات والـعمل عـلى تـعميمها •
واالســتفادة مــنها وكــذلــك األنــظمة الــفنية الــتي قــامــت الــوزارة بــإعــدادهــا مــما يــجعل املــعلومــة مــتوفــرة 

ودقـيقة لـدى كـافـة الـجهات املـعنية بـالـوزارة وغـيرهـا مـن الـجهات ذات الـعالقـة ومـنها نـظام (نجـم) الـذي 

قــامــت بــإعــداده وتــنفيذه املؤســسة األهــلية ملــطوفــي حــجاج جــنوب شــرق آســيا – والــنظام اإللــكترونــي 

لـلحج والـعمرة والـبرامـج اإلداريـة والـتدريـبية الـتي قـامـت بـإعـدادهـا وتـنفيذهـا بـعض املؤسـسات بـشكل 

فاعل. 

أهـمية دعـم مشـروع الـخيام والـبنية الـتحتية بـمشعر عـرفـات مـا يحقق السـالمـة والـراحـة لـحجاج بـيت •
اهلل الحـرام وخـصوصـاً أن مـشعر عـرفـات تـنقصه الـكثير مـن اإلمـكانـات الـفنية املـيدانـية الـتي يـحتاجـها 

الحاج وكثرة املخاطر املحتملة أثناء الحاالت الطارئة في مشعر عرفات. 

أوصــى املــجتمعون بــرفــع هــذه الــتوصــيات ملــعالــي وزيــر الــحج لــالطــالع والــتوجــيه بــما يــراه مــعالــيه •

مناسباً.
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اللقاءات واملشاركات واللجان التي نفذتها أو شاركت فيها الهيئة التنسيقية 
ملؤسسات أرباب الطوائف: 

ورشة عمل التأثير املتوقع لتزامن مواسم الحج خالل األعوام القادمة مع شهور شهر الصيف. •

ورشة عمل تفويج الحجاج لرمي الجمرات وملحطات املشاعر. •

ورشة عمل تشغيل منشأة الجمرات وقطار املشاعر.  •

اجـتماع مـناقـشة عـدادات املـشاعـر املـقدسـة وقـيام شـركـة الكهـربـاء بـتحويـلها مـن سـكنية الـى تـجاريـة، •

ويأمل أعضاء الهيئة بإرجاعها كما كانت ألنها منشأة خدمية وليست تجارية ربحية. 

ورشـة عـمل تـقديـم خـدمـات اإلعـاشـة و الـتغذيـة لـلحجاج، دراسـة قـامـت بـها املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي •

حجاج جنوب شرق آسيا، وتم االستفادة منها على مستوى باقي املؤسسات األهلية. 

ورشــة عــمل مشــروع إنــشاء وتــطويــر نــظام شــامــل لخــدمــة الــعمالء بــاملؤســسة والــحصول عــلى شــهادة •

اآليـزو 10001 املـقترح مـن قـبل املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج الـدول الـعربـية لـتطبيقه عـلى جـميع 

املؤسسات لتطوير عملها. 

مــناقــشة إنــشاء وتــشغيل مــطار الــطائــف وذلــك الســتقبال ومــغادرة الــحجاج أثــناء مــوســم الــحج كــبديــل •

أقرب وأخف زحاماً من مطار امللك عبد العزيز بجدة. 

بـرامـج تـدريـبية ملـنسوبـي أربـاب الـطوائـف (تـطويـر: خـدمـات الـنقل- خـدمـات املـشاعـر املـقدسـة- خـدمـات •

االســـكان- خـــدمـــات االســـتقبال- دور مـــرشـــد الـــحافـــالت) عـــلى أن يـــقدمـــها أعـــضاء الـــطوائـــف املؤهـــلني 

أكاديميا لتنفيذها مع إعداد املواد العلمية ”حقائب تدريبية”. 

نــدوة مــهنة الــطوافــة واملــطوفــني والــتعريــف بــمهامــها ومسؤولــياتــها لــلجهات الــحكومــية املــشاركــة فــي •

أعمال الحج. 

ورشـــة عـــمل لـــتوثيق أعـــمال مـــركـــز الـــتواصـــل لـــلمختصني واملـــعنيني مـــن (لـــجنة املـــراقـــبة / املـــتابـــعة/ •

الشكأوي/ إرشاد الحجاج التائهني). 

ورشة عمل نظافة مخيمات الحجاج باملشاعر املقدسة بالشراكة مع أمانة العاصمة. •

ورشــة عــمل ســنويــة اليــضاح مــا يــتطلب مــن الــحجاج االلــتزام بــه - تــتم فــي شهــر شــوال لــلمرشــديــن •

املــرافــقني ملــكاتــب شؤون الــحجاج بــالــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف ونــهايــة الــورشــة يــتم 

صرف مكافآت للمرشدين. 

االجـتماع الـدوري األول "االفـتتاحـي ملشـروع بـناء مـركـز الـبيانـات  بـالـهيئة الـتنسيقية ألربـاب الـطوائـف •

مع فريق عمل ”سمارت لينك”.



من اللقاءات واملشاركات 

االجـتماع الـدوري الـثانـي ملشـروع بـناء مـركـز الـبيانـات  بـالـهيئة الـتنسيقية ألربـاب الـطوائـف مـع فـريق •

عمل ”سمارت لينك”. 

ملتقى االبتكار في نظم املعلومات الجغرافية ٢٠١٤م. •

ورشـة عـمل الئـحة انـتخابـات مؤسـسات أربـاب الـطوائـف -لـعرض تـجارب انـتخابـات مـشابـهة ونـقاش عـن •

االستفادة اليجاد الئحة جيدة النتخابات املؤسسة- بتوجيه وزارة الحج. 

نـدوة تـوعـويـة تـثقيفية فـي مـجال حـمايـة الـنزاهـة ومـكافـحة الـفساد فـي الـقطاع الـحكومـي- بـمشاركـة •

وزارة الحج، ووزارة الخدمة املدنية، والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد. 

بـرنـامـج تـدريـبي ”املـطوف دلـيل الـحاج فـي نـسكه” -إدارة الـتوعـية والـتوجـيه- مـوجـه ملـكاتـب الخـدمـة •

امليدانية ومجلس اإلدارات. 

دورة مـجانـية ”إدارة الـوقـت” قـدمـها أ.د عـمر غـزأوي مـن كـلية األمـير سـلطان لـلسياحـة واإلدارة بجـدة •

ملنسوبي الهيئة. 

مـراسـم تـوقـيع بـروتـوكـول الـتعأون بـني وزارة الـحج (مـمثلة مـن مـعالـي وزيـر الـحج) والـرئـاسـة الـعامـة •

لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي (ممثلة من معالي الرئيس العام). 

ورشـــة عـــمل الـــعمالـــة الـــتي تـــحتاجـــها مؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف والـــنقابـــة الـــعامـــة لـــلسيارات عـــن •

التخصصات واألعداد املطلوبة ووضع آلية مناسبة لالستفادة من املقيمني النظاميني. 

لـقاء تـعريـفي إلنـشاء مـركـز الـتواصـل لـلحجاج واملـعتمريـن لـتطويـر كـافـة املـجاالت والخـدمـات املـقدمـة •

للحجاج - وزارة الحج-.
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ورشـــة عـــمل ”تـــبادل الـــخبرات واإلبـــداع” والـــتي تـــعتبر ورشـــة الـــعمل الـــثالـــثة ضـــمن بـــرنـــامـــج الخـــطة •

الـوطـنية لـلعلوم والـتقنية واإلبـتكار فـي مـرحـلتها األولـى- الـدعـوة مـن وزارة الـحج ومـديـنة املـلك عـبد اهلل 

للعلوم والتقنية-. 

االجتماع التنسيقي السنوي بني وزارة الحج والدفاع املدني- بدعوة من قبل الدفاع املدني-. •

ورشـة عـمل املـختصني إلنـشاء مـركـز الـتواصـل لـلحجاج واملـعتمريـن لـتطويـر كـافـة املـجاالت والخـدمـات •

املقدمة للحجاج -وزارة الحج-. 

ورشــة عــمل مــناقــشة انــقطاع املــياه فــي دورات املــياه بــمشعري مــنى وعــرفــات واألعــطال والتســربــات •

الـــناتـــجة عـــن تـــكسير الـــحنفيات. بـــمشاركـــة وزارة املـــياه والكهـــربـــاء ووكـــيل الـــوزارة لـــلنقل واملـــشاريـــع 

واملـشاعـر املـقدسـة. االجـتماع األول لـلجنة املـشكلة مـن ( وزارة الـحج- أمـانـة الـعاصـمة املـقدسـة- اإلدارة 

املـركـزيـة للمشـروعـات الـتطويـريـة األمـن لـعام- الـدفـاع املـدنـي- معهـد خـادم الحـرمـني الشـريـفني ألبـحاث 

الـحج والـعمرة) إلعـداد دراسـة لـتوفـير مـشارب املـياه ودورات املـياه بـاملـواقـع الـتي تـفتقرهـا كـالـشوارع 

التي يقصدها املشاة ومنشأة الجمرات ومحطات القطار. 

اجـتماع تجـربـة تـشغيل املـكيفات الـبديـلة لـتطويـر نـظام الـتكييف فـي مـخيمات مشـروع اسـكان الـحجاج •

بـمشعر مـنى - مـع شـركـة بـترا لـلمكيفات-. وتـمت الـتوصـية بـأن يـتم التنسيق مـع معهـد خـادم الحـرمـني 

الشـريـفني ألبـحاث الـحج، وكـالـة األرصـاد وحـمايـة الـبيئة بـجامـعة املـلك عـبد الـعزيـز لـتقويـم املشـروع مـن 

خالل دراسات ميدانية ورصد للتجربة وقبل املوسم وأثناءه وبناًء على النتائج يتم تقويم املشروع. 

ورشة عمل ”تنظيم مغادرة الحجاج ألوطانهم” من قبل مركز التدريب للعاملني في الحج والعمرة. •

االجـــتماع الـــطارىء بـــحضور كـــل مـــن (وزارة الشؤون االجـــتماعـــية -وزارة الـــحج- الـــهيئة الـــتنسيقية •

ملؤســسات الــطوافــة -جــمعية هــديــة الــحاج واملــعتمر- شــرطــة الحــرم) لــدراســة عــملية اســتقبال وضــيافــة 

األطفال التائهني. 

ورشـة عـمل مـقدمـة مـن الشؤون الـصحية بـمنطقة مـكة املـكرمـة ملؤسـسات الـطوافـة ومـكاتـبها املـيدانـية •

للتعريف باجراءات التعامل والوقاية من فيروس كورونا وإيبوال. 

لـقاء مـفتوح مـع جـمعية واعـي لـلتوعـية والـتأهـيل االجـتماعـي لـتقديـم خـدمـاتـها لـلحجاج فـي مـجاالت •

التثقيف الصحي. 

ـــرم” يـســــتـهـدف الــــفـئـات بــني ١٨ و ٤٠ ســـنـة لـــتـدريـــبـهـم عـــلـى اإلســـعـافـــات • بــرنــامــج ”مـــسـعـف الـحـ

األولـــية -مــديــنة املــلك عــبد اهلل الـــطبية-. 

حـلقة نـقاش عـن مخـرجـات أبـحاث الـحج والـعمرة ودورهـا فـي تـطويـر الخـدمـات، ألبـحاث الـحج والـعمرة •

بــجامــعة أم الــقرى. مــشاركــة الــهيئة بــورقــة (اإلســكان فــي الــحج: دراســة عــمرانــية اقــتصاديــة) ألــقاهــا 

األستاذ عبد الواحد برهان سيف الدين. 

نــدوة  الــحج الــكبرى ”تــعظيم شــعائــر الــحج”، وتــمثل الــندوة دعــامــة رئــيسية إلثــراء الــبحث الــعلمي •

وتفعيل التواصل بني العلماء والباحثني من مختلف أنحاء العالم االسالمي.
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املشروعاُت التشغيليُّة 
لـسنوات، قـامـت الـهيئة بـالتنسيق واإلشـراف املـباشـر عـلى مجـموعـة مـن املشـروعـات والـبرامـج والـلقاءات، 

واســتطاعــت إبــراز الــعديــد مــن املشــروعــات الخــدمــية، والــبرامــج املــثمرة. وســنة بــعد ســنة، تــتطور هــذه 

املـشاريـع وتـتحسن مخـرجـاتـها. ويـقف مـكتب إرشـاد الـحافـالت الـناقـلة لـلحجاج، ومشـروع مـركـز مـراقـبة 

ترحيل الحجاج الفرادى بكدي بمكة املكرمة في مقدمة هذه املشروعات.

مكتُب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج 
يــواصــل مــكتب إرشــاد الــحافــالت الــناقــلة لــلحجاج، الــذي يــعمل تــحت مــظلة وزارة الــحج، وهــو لــآلن فــي 

عـــامـــه الـــثانـــي عشـــر، وتشـــرف عـــليه وتـــنفذه الـــهيئة الـــتنسيقيَّة ملؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف، بـــمشاركـــة 
الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات، بــالــسير فــي دروب مــسيرتــه الــتطويــريــة ومــسانــدتــها لــكل مــا يــرقــى بمســتوى 

الخدمات. 

حـــصل مـــكتب إرشـــاد حـــافـــالت نـــقل الـــحجاج فـــي مســـتهل عـــام ١٤٣٠هـ عـــلى شـــهادة الـــجودة الـــعاملـــية 

(اآليــزو ٩٠٠١- إصــدار ٢٠٠٠)، وذلــك بــتحقيقه مــتطلبات الــشهادة الــتي تــمثلت فــي إنــجاز الــعمل وفق 
مــتطلبات الــجودة والــتقنية، والــتكامــل اإلداري واملــيدانــي فــي الــعمل، وتــحقيقه الــتميّز خــالل حــج عــام 

١٤٢٩هـ وتحقيق أقــــصى درجــــات الــــجودة مــــن خــــالل تــــقنية الــــتواصــــل بــــني املحــــطات، ورصــــد تحــــرك 
الـحافـالت تـقنيًّا، واإلحـصاءات الـدقـيقة الـفتريـة، وعـلى مـدار الـيوم بـالـتعأون مـع الـجهات ذات الـعالقـة، 

وحصل كذلك على درع التميّز في التشغيل من إمارة منطقة املدينة املنورة.



٤٥

إحصاءات رقمية عن مكتب إرشاد الحافالت

رراانن
إإيی

رركيیا
ت

رربيیة
 االع
ددوولل
اال

رربيیة
 االع
غيیرر

قيیا 
فرريی
اا

سيیا
بب آآ
جنوو

سيیا
قق آآ
شرر

ووبب 
جن

5,37912,397
3,9115,4654,567

1,604

230,866524,547
160,118220,870184,478

63,516

حجاجج حافالتت

إحصائية بأعداد الحافالت والحجاج ملؤسسات الطوافة لعام ١٤٣٥هـ

عدد الحجاجعدد الحافالتاملؤسسات

5,379230,866مؤسسة جنوب شرق آسيا

12,397524,547مؤسسة جنوب آسيا

3,911160,118مؤسسة افريقيا غير العربية

5,465220,870مؤسسة الدول العربية

4,567184,478مؤسسة تركيا

1,60463,516مؤسسة إيران

33,3231,384,395املجموع

إحصائية بأعداد الحافالت والحجاج ملؤسسات الطوافة لعام ١٤٣٥هـ



٤٦

إإيیرراانن
9%

ترركيیا
14%

االددوولل االعرربيیة
15%

اافرريیقيیا غيیرر االعرربيیة
18%

جنووبب آآسيیا
28%

جنووبب شررقق آآسيیا
17%

نسبة كل مؤسسة من أعداد الحافالت املغادرة 
من مركز الشميسي خالل العام ١٤٣٥هـ 

إإيیرراانن
1%

ترركيیا
13%

االددوولل االعرربيیة
18%

اافرريیقيیا غيیرر االعرربيیة
5% جنووبب آآسيیا

48%

جنووبب شررقق آآسيیا
15%

5%

14%

16%

12%
37%

16%

مؤؤسسة جنووبب شررقق آآسيیا مؤؤسسة جنووبب آآسيیا
مؤؤسسة اافرريیقيیا غيیرر االعرربيیة مؤؤسسة االددوولل االعرربيیة
مؤؤسسة ترركيیا مؤؤسسة إإيیرراانن

نسبة كل مؤسسة من أعداد الحافالت املغادرة من 
مركزي الشميسي والجموم خالل العام ١٤٣٥هـ 

االجماليالجمومالشميسياملؤسسات

%5,37916%3,00917%2,37015مؤسسة جنوب شرق آسيا

%12,39737%5,00728%7,39048مؤسسة جنوب آسيا

%3,91112%3,14718%7645مؤسسة افريقيا غير العربية

%5,46516%2,63015%2,83518مؤسسة الدول العربية

%4,56714%2,54214%2,02513مؤسسة تركيا

%1,6045%1,5199%851مؤسسة إيران

15,46917,85433,323اإلجمالي

إحصائية بأعداد الحافالت التي تم ارشادها من مراكز االستقبال بمكة املكرمة 
على مستوى املؤسسات لعام ١٤٣٥هـ

نسبة كل مؤسسة من أعداد الحافالت املغادرة من 
مركز الجموم خالل العام ١٤٣٥هـ 



االجماليالجمومالشميسياملؤسسات

%230,86617%129,18217%101,68416مؤسسة جنوب شرق آسيا

%524,54738%205,07628%319,47150مؤسسة جنوب آسيا

%160,11812%133,82218%26,2964مؤسسة افريقيا غير العربية

%220,87016%108,99315%111,87717مؤسسة الدول العربية

%184,47813%103,96214%80,51613مؤسسة تركيا

%63,5165%60,4108%3,1060مؤسسة إيران

642,950741,4451,384,395اإلجمالي

إإيیرراانن
8%

ترركيیا
14%

االددوولل االعرربيیة
15%

اافرريیقيیا غيیرر االعرربيیة
18%

جنووبب آآسيیا
28%

جنووبب شررقق آآسيیا
17%

نسبة كل مؤسسة من أعداد الحجاج املغادرين من 
مركز الشميسي خالل العام ١٤٣٥هـ 

ترركيیا
13%

االددوولل االعرربيیة
17%

اافرريیقيیا غيیرر االعرربيیة
4%

جنووبب آآسيیا
50%

جنووبب شررقق آآسيیا
16%

5%
13%

16%

12%
38%

17%

مؤؤسسة جنووبب شررقق آآسيیا مؤؤسسة جنووبب آآسيیا مؤؤسسة اافرريیقيیا غيیرر االعرربيیة
مؤؤسسة االددوولل االعرربيیة مؤؤسسة ترركيیا مؤؤسسة إإيیرراانن

نسبة كل مؤسسة من أعداد الحافالت املغادرة من 
مركزي الشميسي والجموم خالل العام ١٤٣٥هـ 

إحصائية بأعداد الحجاج اللذين تم ارشادها من مراكز االستقبال بمكة املكرمة على مستوى 
مجموعات الخدمة امليدانية للمؤسسات لعام ١٤٣٥هـ

نسبة كل مؤسسة من أعداد الحجاج املغادرين 
من مركز الجموم خالل العام ١٤٣٥هـ 

٤٧
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التاريخ األيام 
مطار األمير محمدمحطة الهجرة 

املجموع 
حافالت مكة جدة 

3069 1435/10/28األحد
1435/10/290066األثنني
1435/10/3040913الثالثاء
1435/11/014098102االربعاء
1435/11/0210101102الخميس
1435/11/03190152171الجمعة
1435/11/04290127156السبت
1435/11/05370164201األحد
1435/11/06430429472األثنني
1435/11/071080380488الثالثاء
1435/11/08930247340االربعاء
1435/11/09880332420الخميس
1435/11/101420266408الجمعة
1435/11/111214319444السبت
1435/11/121093310422األحد
1435/11/1313510377522األثنني
1435/11/1423919334592الثالثاء
1435/11/152460394640االربعاء
1435/11/16220229479928الخميس
1435/11/17174112452738الجمعة
1435/11/1817319471663السبت
1435/11/1914018488646األحد
1435/11/2017721451649األثنني
1435/11/211331442576الثالثاء
1435/11/2211119376506االربعاء
1435/11/2312424436584الخميس
1435/11/2410823386517الجمعة
1435/11/251591,1274481,734السبت
1435/11/26887805131,381األحد
1435/11/27430360403األثنني
1435/11/2810181182الثالثاء

1,6412,4099,09215,015االمجمووعع االكلي

أعداد الحافالت التي تم إرشادها في املوسم األول (قبل الحج) باملدينة املنورة



٤٩

التاريخ األيام 
مطار األمير محمد محطة الهجرة 

املجموع 
حافالت مكة جدة 

1435/12/13012012الثالثاء
1435/12/1401,00611,007االربعاء
1435/12/1501,19411,195الخميس
1435/12/1604761477الجمعة
1435/12/1705741575السبت
1435/12/1804891490األحد
1435/12/1904960496االثنني
1435/12/2007040704الثالثاء
1435/12/2106221623األربعاء
1435/12/2206651666الخميس
1435/12/2305191520الجمعة
1435/12/2407441745السبت
1435/12/2506830683األحد
1435/12/2606020602االثنني
1435/12/2704660466الثالثاء
1435/12/2803360336األربعاء
1435/12/2904570457الخميس
1435/12/3003770377الجمعة
1436/01/0104310431السبت
1436/01/0204810481األحد
1436/01/0303740374األثنني
1436/01/0403710371الثالثاء
1436/01/0503550355االربعاء
1436/01/0601320132الخميس
1436/01/07054054الجمعة
1436/01/08034034السبت
1436/01/190404األحد
1436/01/100303األثنني
1436/01/110303الثالثاء
1436/01/120202األربعاء
1436/01/13038038الخميس
1436/01/140404الجمعة

012,708912,717املجموع الكلي

أعداد الحافالت التي تم إرشادها في املوسم الثاني (بعد الحج) باملدينة املنورة



٥٠

رابعاً : العالقات العامة واإلعالم
العددالتوصيف

٢٠٠٠دليل املرشد١

١٠٠األخبار في وكالة األنباء السعودية والصحف املحلية٢

١٠اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية٣

٣النشرات اإلعالمية٤

٢٠٠الفيلم الوثائقي املرئي٥

١٠٠٠امللف الصحفي٦

٢٥البنرات اإلعالمية٧

٤إعالنات الصحف الستقطاب املرشدين للعمل بصحيفة (الندوة، املدينة، الرياضية)٨

٢٠٠٠٠نشرات إعالمية لدعوة الشباب السعودي للعمل باملكتب ضمن الصحف املحلية٩

ثالثاً : التدريب والتأهيل
العددالتوصيف

٦٥٣املستفيدين من الدورات التدريبية بمكة املكرمة١

٣٧١املستفيدين من الدورات التدريبية باملدينة املنورة٢

ثانياً : الخرائط اإلرشادية ونظم املعلومات الجغرافية

العددالتوصيف
٢٩٠٠٠الخرائط اإلرشادية التي تم استخدامها من قبل املرشدين١

خامساً : البحوث والدراسات والتطوير

العددالتوصيف
١النظم اإلدارية املطورة الجودة الشاملة١

أوالً : مركز الحاسب اآللي وتقنية املعلومات

العددالتوصيف

٦٢أجهزة الحاسب اآللي بكافة ملحقاته١

١٢أجهزة السيرفرات٢

أرقام ومؤشرات مهمة ذات العالقة بمكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج 
ملوسم حج ١٤٣٥هـ



٥١

ثامناً : شؤون املحطات

العددالتوصيف
٢٦الزيارات لتجهيز محطات العمل١

سابعاً : الحركة واملتابعة امليدانية

العددالتوصيف
١٩السيارات العاملة في املكتب١
١٧حافالت تجميع املرشدين بمكة املكرمة٢
١١حافالت تجميع املرشدين باملدينة املنورة٣
٥مسارات تجميع املرشدين٤
٦٠٨١املرشدين الذين تم إرجاعهم إلى محطة الشميسي٥
١٠٣٧٠املرشدين الذين تم إرجاعهم إلى محطة الجموم٦

سادساً : املتابعة والتنسيق

العددالتوصيف
٣٨التقارير اليومية١
٩٥٠التقارير الوقتية٢
٣٥محاضر إثبات حالة٣
٣٨التقارير املرفوعة للجهات املختصة٤

عاشراً : العالقات الحكومية والجهات ذات العالقة

العددالتوصيف
٣٠مراجعة وتعقيب املعامالت لتجهيز املكتب ومحطات العمل١

تاسعاً: االتصاالت السلكية والالسلكية

العددالتوصيف
٣٥األجهزة الالسلكية اليدوية١
٢٩املحطات الالسلكية الثابتة واملتحركة٢
١٣٤أجهزة البرافو٣
٢٥٨٠٠البالغات والنداءات الصادرة٤
٢٤٦٠٠البالغات والنداءات الواردة٥
٩مآمير االتصاالت الالسلكية باملقر الرئيسي بمكة املكرمة٦



٥٢

ثاني عشر: محطة املدينة املنورة

العددالتوصيف

١
الحافالت التي تم إرشادها من املطار إلى الدور السكنية 

(املوسم األول)
٩٥٣٤

٢
الحافالت التي تم إرشادها من املطار إلى الدور السكنية 

(املوسم الثاني)
٩

٣
الحافالت التي تم إرشادها من محطة الهجرة إلى الدور 

السكنية (املوسم األول)
٥٤٨١

٤
الحافالت التي تم إرشادها من محطة الهجرة إلى الدور 

السكنية (املوسم الثاني)
١٢٧٠٨

٢٧٧٣٢مجموع الحافالت التي تم إرشادها خالل املوسمني٥

حادي عشر: االتصاالت اإلدارية والسكرتارية

العددالتوصيف

٤٠٩املعامالت الصادرة١

٣١٦املعامالت الواردة٢

ثالث عشر: محطة الشميسي

العددالتوصيف

الحافالت التي تم إرشادها من املحطة إلى مجموعات الخدمة ١
امليدانية

٢٤٣٧٧

رابع عشر: محطة الجموم

العددالتوصيف

١
الحافالت التي تم إرشادها من محطة الجموم إلى مجموعات 

الخدمة امليدانية
١٩٥٦٨

خامس عشر: محطة جدة

العددالتوصيف
١٩٣عدد الحافالت املغادرة من ميناء جدة اإلسالمي إلى املدينة١

١٠٧عدد الحافالت املغادرة من ميناء جدة اإلسالمي إلى مكة املكرمة٢

١٤٦١٤عدد الحافالت املغادرة من مطار جدة إلى مكة املكرمة٣

٨٦٦عدد الحافالت املغادرة من مطار جدة إلى الجموم٤

٢٤٨١عدد الحافالت املغادرة من مطار جدة إلى املدينة املنورة٥



وتتلخص أبرز املستجدات التطويرية للمكتب (خالل عام ١٤٣٥هـ) في الفعاليات التالية: 

تـم تـطويـر نـظام الـتوظـيف ملـواكـبة الـتقنيات الحـديـثة واالسـتفادة مـن مـوقـع املـكتب عـلى االنـترنـت حـيث ١.

تــم تــصميم صــفحة لــتسجيل طــلبات جــميع الــراغــبني بــالــعمل بــاملــكتب مــن أي مــكان مــن خــالل شــبكة 

االنترنت سواًء مرشدين أو إداريني الستقطاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات. 

تـم اسـتحداث نـظام بـالغـات مـتكامـل السـتالم جـميع الـبالغـات مـن خـالل الـهاتـف املـجانـي سـواًء كـانـت ٢.

الـبالغـات داخـلية أو خـارجـية مـدعـومـاً بـرسـائـل s.m.s ملـتابـعة حـالـة الـبالغ أوال بـأول واملـحافـظة عـلى 

حــسن ســير الــعمل مــع تــوفــير تــقاريــر لــإلدارة الــعليا ملــتابــعة الــبالغــات الــتي لــم يــتم تســددهــا لــوضــع 

حلول سريعة إلقفالها حفاظاً على حسن سير العمل وفق الخطة التشغيلية. 

تـم تـفعيل نـظام الـبصمة فـي الـحضور واإلنـصراف لـلحفاظ عـلى تـواجـد املـرشـديـن واإلداريـني فـي مـقر ٣.

العمل سواًء كان باإلدارة العامة أو بمراكز االستقبال. 

تــم تــطويــر الــنظام املــالــي بــاملــكتب وإنــشاء نــظام لــلعقود وســداد العهــد وإصــدار تــقاريــر فــوريــة ملــعرفــة ٤.

املــوقــف املــالــي لــلبنود واملــبالــغ املــنصرفــة بــكل يســر وســهولــة والــتي تــساعــد اإلدارة الــعليا فــي اتــخاذ 

القرارات الالزمة بما يتفق واملصلحة العامة للمكتب ويحقق األهداف املرجوة. 

اسـتكمال أعـمال الـربـط الشـبكي لـربـط مـواقـع الـعمل بشـبكة حـاسـب آلـي مـتطورة لـتسهيل تـراسـل ونـقل ٥.

الـــبيانـــات واملـــعلومـــات لحـــظياً و تـــم تـــطويـــر مـــوقـــع املـــكتب عـــلى شـــبكة االنـــترنـــت وإدخـــال الـــبريـــد 

اإللـكترونـي، وأنـظمة الـرحـالت وحـركـة الـحافـالت مـن جـميع محـطات الـعمل ونـقل املـعلومـات األسـاسـية 

لجـــميع املؤســـسات بـــالـــحافـــالت وأعـــداد الـــحجاج املـــغادريـــن واســـم ورقـــم جـــوال املـــرشـــد مـــن مـــراكـــز 

االستقبال لإلستعداد إلستقبالهم وإنهاء اجراءات سكنهم لتسهيل مهمة اإلرشاد. 

مـــواصـــلة لـــلوضـــوح الـــتقني فـــي الخـــرائـــط اإلرشـــاديـــة الـــتي تـــصدرهـــا اإلدارة الـــعامـــة ملـــكتب إرشـــاد ٦.

الــحافــالت الــناقــلة لــلحجاج جــرى إنــزال (الــصور الــجويــة) عــلى تــلك الخــرائــط اإلرشــاديــة وكــذلــك تــمت 

إضافة صورة فوتوغرافية لكل موقع ملجموعات الخدمة امليدانية. 

تــم تــطويــر الخــريــطة اإلرشــاديــة وذلــــك بـــتــوضـــــــيــــــح خـــريــطـة الـ (GIS) عــن طــــريق تــكـــــــــبير ٧.

الــــصـــورة وإعـــــــــادة تـــــــرتــــــيـــــب الــــبـيانــــات املـــــوجـــــودة عـــــلى الخــــريـــــطة (اســــــم املؤســـــسة ، رقــــم 

 (-AutoCAD- املجـــموعـــة، والـــصــــورة الـــفـــوتـــــــوغـــــــرافـــــيـة لـــلمبنى، وشـــعار املؤســـسة، وصـــورة

ووضعها بالكامل على يمني الخريطة. 

تـصـميم خـــريــــــطة خــاصـة لـكل مؤسـسة مـقــــاس (A0) تـحتوي عـلى جـميـــع مـــواقـــــع مجـموعـات ٨.

الخدمة امليدانية التابعة لكل مؤسسة. 

تـــصـميم خـــريـــــطـــــة عـــــامـــــة مـــــقـــاس (A0) تـــحـــتــــوي عـــلى جـــميـع املؤســـــسات مــــــع جـــــمـيع ٩.

مــواقــع مجـــموعــــات الخدمة امليدانية التابعة لها. 

لـالسـتفادة مـن تـقنية االتـصاالت الـالسـلكية تـم تـوفـير عـدد مـن أجهـزة االتـصال (بـرافـو) لـقيادات املـكتب ١٠.

ومنسوبيه من القياديني، إضافة إلى أجهزة االتصاالت الالسلكية.

٥٣



تـكريـساً لتحقيق الـراحـة الجسـديـة الـنفسية لـلمرشـديـن الـعامـلني بـاملـكتب تـم اسـتئجار مـواقـع ثـابـتة ١١.

لتجميع املرشدين خالل فترات العمل تمهيداً إلعادتهم إلى (مراكز االستقبال). 

مـواصـلة لتحقيق الـراحـة الجسـديـة والـنفسية لـلمرشـديـن الـعامـلني فـي املـكتب عـمدت اإلدارة الـعامـة ١٢.

لــلمكتب إلــى تحســني نــوعــية وكــمية الــوجــبة املــقدمــة لــلمرشــديــن ، وذلــك بــإضــافــة عــدد مــن املــكونــات 

الغذائية املفيدة. 

تـعزيـزاً لـتوعـية سـائـقي الـحافـالت املـتجهة إلـى محـطة اسـتقبال الـحجاج بـطريق (جـدة / مـكة املـكرمـة) ١٣.

تم إعداد رسم توضيحي آللية الوصول إلى املحطة، ووزعته في مطار امللك عبدالعزيز بجدة. 

تم العمل بموجب التعديالت التي أقرت من وزارة الحج في محطة كيلو ٨ باملدينة املنورة. ١٤.

تـفعيالً ملـهام مـركـز اسـتقبال الـحجاج فـي محـطة الهجـرة بـاملـديـنة املـنورة تـم تـكليف عـدد مـن الـعامـلني ١٥.

فـي محـطة الـتفويـج (فـترة مـا بـعد املـوسـم) الـواقـعة عـلى الـطريق بـني (مـكة املـكرمـة / املـديـنة املـنورة) 

(كـيلو ٤٠) بهـدف إبـالغ مـركـز الهجـرة بـعدد الـحافـالت املـتجهة إلـى املـديـنة املـنورة حـتى يـتمكن املـركـز 

من تجهيز املرشدين الالزمني الستقبال الحافالت وخدمتها بالسرعة املطلوبة. 

اســـتـمـراريـــة الـــعـمـل بـــنـظـام الـــجـودة الــعـاملــيـة بــعـد الـــحـصـول عــلـى شـــهـادة اآليـــزو الــعـاملــيـة لـــلـجـودة ١٦.

2000 - 9001 لـعام ١٤٢٩هـ. 

رفــع تــقاريــر يــومــية عــن اإلحــصائــيات وأعــداد الــحجاج لــوزارة الــحج بــمكة املــكرمــة / املــديــنة املــنورة ١٧.

وللهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات. 

تـم إحـداث إذاعـة داخـلية داخـل محـطات الـعمل يـتم مـن خـاللـها الـتلبية والـدعـاء عـند وصـول الـحجاج ١٨.

للمحطات ، وشعورهم باألمن واألمان بعد رحلة سفر طويلة وقربهم من دخول مكة املكرمة. 

تــم الــتركــيز عــلى الــجانــب الــعملي املــيدانــي والــجانــب اإلنــسانــي والــعالقــات الــعامــة فــي الــبرنــامــج ١٩.

التدريبي للمرشدين. 

تــم تــثقيف جــميع الــعامــلني فــي املــكتب وتــوعــيتهم بــالــوقــايــة الــصحية مــن األمــراض وتحقيق مــبدأ ٢٠.

(النظافة مطلب شرعي).

٥٤



مشروُع مركِز مراقبِة ترحيِل الحجاجِ الفرادى بمكة املكرمة (كدي) 
تحـرص الـهيئة الـتنسيقيَّة ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف عـلى الـعنايـة بـتنظيم مـغادرة الـحجاج الـفرادى مـن 

مــكة املــكرمــة، بــعد أن يــمنَّ اهلل عــليهم بــاســتكمال أداء فــريــضة الــحج؛ لــذا تــولّــت الــهيئة الــتنسيقيَّة -ومــنذ 

عشـر سـنوات- املـشاركـة فـي عـملية التنسيق واإلشـراف عـلى مـركـز مـراقـبة تـرحـيل الـحجاج الـفرادى، الـذي 

يـقع بـمنطقة "كـدي" بـمكة املـكرمـة، وتـجهيزه، وتـوقـيع الـعقود الـالزمـة لـلعمل عـلى مـدار األربـع والعشـريـن 

ساعة يوميًّا.

٥٥



٥٦

امللتقى السنوي التاسع  

تـحت عـنوان (نـظام جـغرافـيا املـعلومـات ”نجـم”)، كـان املـلتقى الـسنوي الـتاسـع بـمقر املؤسـسة األهـلية 

ملــطوفــي حــجاج الــدول الــعربــية، بــتاريــخ ٨ / ١١/ ١٤٣٥هـ. ونــيابــة عــن مــعالــي وزيــر الــحج رعــى ســعادة 

وكــيل الــوزارة لشؤون الــحج الــلقاء، بــحضور رؤســاء ونــواب وأعــضاء مــجالــس إدارات مؤســسات أربــاب 

الطوائف. 

ألــقى رئــيس الــهيئة الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف املــطوف عــبدالــواحــد بــن بــرهــان ســيف الــديــن 

بهـذه املـناسـبة كـلمة أثـنى فـيها عـلى األفـكار املـقدمـة لخـدمـة حـجاج بـيت اهلل الحـرام بـما يـسهم بـعون مـن 

اهلل وتــوفــيقه فــي اإلرتــقاء بــها والــوصــول بــها إلــى أفــضل املســتويــات. وأوضــح أن مــثل هــذه املــلتقيات 

تـسهم فـي تـعزيـز مـسيرة الـعمل املـقدم مـن مؤسـسات أربـاب الـطوائـف وتـنمي روح اإلبـداع والـتميز فـي 

الخدمات واإلمكانات املقدمة.

عــقب ذلــك ألــقى ســعادة وكــيل الــوزارة لشؤون الــحج كــلمة أثــنى فــيها عــلى الــجهود املــبذولــة مــن الــهيئة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف في تنظيم هذا امللتقى، و على الجهود املبذولة إلنجاحه. 

وتـم الخـروج مـن هـذا الـلقاء بـتكليف سـعادة رئـيس مجـلس ادارة املؤسـسة األهـلية ملـطوفـي حـجاج جـنوب 

شـرق آسـيا لتطبيق مشـروع ”نجـم” عـلى حـجاج املؤسـسة لهـذه الـسنة، لـوضـع املشـروع تـحت االخـتبار 

الــفعلي. ثــم مــوافــاة الــهيئة بــنتائــج تطبيق املشــروع بــعد نــهايــة أعــمال مــوســم حــج عــام ١٤٣٥هـ وتــقييم 

التجــربــة ومخــرجــاتــها تــمهيًد لــتعميمه عــلى بــقية مؤســسات أربــاب الــطوائــف لــلعمل بــه بــدًء مــن مــوســم 

الحج القادم ١٤٣٦هـ.



٥٧



٥٨

الحفل السنوي التكريمي العاشر لتكريم املتميزين 
بـرعـايـة مـعالـي وزيـر الـحج الـدكـتور بـندر بـن محـمد حـجار، وفـي احـتفال بـهيج، أقـامـت الـهيئة الـتنسيقية 

ملؤســسات أربــاب الــطوائــف حــفلها الــسنوي لــتكريــم املــتميزيــن مــن مجــموعــات الخــدمــة املــيدانــية، وذلــك 

بـحضور وكـالء وزارة الـحج ورؤسـاء مـجالـس إدارات مؤسـسات أربـاب الـطوائـف والـجهات ذات الـعالقـة 

بــأعــمال الــحج فــي قــاعــة فــندق هــيلتون بــمحافــظة جــدة، يــوم الخــميس ١ / ٣ / ١٤٣٥هـ، تــم تــكريــم ١٥٨ 

مـــتميزاً بـــينهم ١٠ مـــتميزات مـــمن قـــّدمـــوا خـــدمـــات مـــتميزة لـــحجاج بـــيت اهلل الحـــرام خـــالل مـــوســـم حـــج  

١٤٣٤هـ. حــيث ألــقى ســعادة األســتاذ عــبد الــواحــد بــن بــرهــان ســيف الــديــن، رئــيس الــهيئة الــتنسيقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف كلمة مجلس الهيئة.

ثـم قـام الـشاعـر د. محـمد الـبشير أبـوبـكر، بـإلـقاء قـصيدة بـعنوان (مـن مهـبط الـوحـي). وتـلى ذلـك كـلمة 

مكاتب ومجموعات الخدمة امليدانية املتميزة، التي ألقاها املطوف املهندس أحمد بن عبدالقادر زكي. 

وبـــالـــختام كـــانـــت كـــلمة مـــعالـــي الـــوزيـــر الـــدكـــتور بـــندر بـــن محـــمد حـــجار، الـــذي أشـــاد بـــجهود الـــهيئة 

واملؤسسات وصوالً للمكرمني. 

وتـم عـقب الـحفل إصـدار سجـل وثـائـقي يـتضمن فـعالـيات الـحفل مـن الـكلمات الـتي ألـقيت ومجـموعـة مـن 

الصور التذكارية بهذه املناسبة.
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مشروع التطويف املركزي

كــانــت الــبدايــة بــإقــتراح املؤســسة األهــلية ملــطوفــي حــجاج الــدول الــعربــية، و املؤســسة األهــلية ملــطوفــي 

حــجاج أفــريــقيا غــير الــعربــية، كــمقترح مشــروع إنــشاء مــراكــزاً لــتطويــف الــحجاج تــحت إشــراف الــهيئة 

الــتنسيقية ملؤســسات أربــاب الــطوائــف. وهــو مــا دعــمته بــالــتشجيع واملــوافــقة كــل مــن: املؤســسة األهــلية 

ملـــطوفـــي حـــجاج الـــدول الـــعربـــية، واملؤســـسة األهـــلية ملـــطوفـــي حـــجاج الـــدول اإلفـــريـــقية غـــير الـــعربـــية، 

واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا. 

املــقترح كــان أن تــعطى األولــويــة لــلعمل بهــذه املــراكــز لــلمطوفــني وأبــناءهــم وأبــناء املــطوفــات واملــحارم، 

وطـــالب الـــجامـــعات. وكـــانـــت مـــدة الـــتنفيذ قـــرابـــة الشهـــر (مـــن ١ / ١١/ ١٤٣٥هـ، حـــتى ٦/ ١٢/ ١٤٣٥هـ). 

وبـنجاح التجـربـة، تـم اخـتيار املـرشـحني لـلعمل، وتـم تـدريـبهم وتـأهـيلهم لـلحصول عـلى رخـصة تـطويـف 

مـن الـرئـاسـة الـعامـة لشؤون املسجـد الحـرام واملسجـد الـنبوي، وعـملهم بـزي مـوحـد يـالئـم هـذه الخـطوة 

املباركة في خدمة ضيوف الرحمن. 

وعـليه، تـم إعـداد هـيكلة إداريـة ومـيزانـية تـقديـريـة لـتنفيذ املشـروع، و تـم اخـتيار مـديـر للمشـروع مـن قـبل 

الـهيئة الـتنسيقية ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف، وعـليه وزعـت تـكلفة املشـروع عـلى هـذه الـثالث مؤسـسات 

وفقاً للعدد اإلجمالي لعدد حجاج كل مؤسسة. 

فـــكانـــت املـــوافـــقة املـــباركـــة، وتـــم تـــفويـــض ســـعادة رئـــيس الـــهيئة الـــتنسيقية ملؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف 

وسـعادة األمـني الـعام بـاسـتكمال كـافـة مـا يـلزم حـيال تـنفيذ خـطة تـفويـج الـحجاج ألداء طـواف الـقدوم وفق 

الهيكل التنظيمي الخاص باملشروع.
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الجهوُد التوعويَُّة واإلرشاديَُّة واإلعالميَُّة 

أولــت الــهيئة الــتنسيقيَّة ملؤســسات أربــاب الــطوائــف الــجانــب الــتوعــوي واإلرشــادي عــنايــة كــبيرة، وتــبذل 

جـهوداً فـي هـذا املـجال مـنذ سـنني، ومـن أبـرز هـذه الـجهود الـتي قـامـت بـها املـساهـمة فـي تـفعيل بـرنـامـج 

الــتوعــية بــمساكــن الــحجاج بــأصــول الســالمــة، والــوقــايــة بــمختلف املــجاالت، فــقامــت خــالل هــذا الــعام 

١٤٣٥هـ، كعادتها كل سنة، بإصدار عدداً من املطبوعات التوعوية واإلرشادية، والتي من أهمها:

مجــّلة مــهنية تــعني بشؤون الــحج بــصفة عــامــة، وبــأخــبار أربــاب الــطوائــف وفــعالــياتــها بــصفة خــاصــة. 

صـدر الـعدد األول مـنها كنشـرة مـوسـمية مـنذ عـام ١٤٢٠هـ بـواقـع (٨) أعـداد أثـناء مـوسـم الـحج، ولـتقطع 

مـــسيرة عـــقد مـــن الـــزمـــان فـــي مـــجاالت األخـــبار، والـــتقاريـــر اإلخـــباريـــة، واالســـتطالعـــات، والـــتحقيقات 

الصحفية، والِحوارات، واللقاءات، وكل فنون العمل الصحفي وأشكاله وألوانه. 

تــحولــت (الــرفــادة) فــي عــام (١٤٣١هـ)، إلــى مجــّلة دوريــة تــعني بشؤون الــحج بــصفة عــامــة، وبــأخــبار 

أربــاب الــطوائــف وفــعالــياتــها بــصفة خــاصــة. لــتُعنى بهــذا الــركــن اإلســالمــي الــعظيم فــريــضًة، وتــاريــًخا، 

وفـقًها، وثـقافـًة، وأدبًـا- إضـافـة إلـى عـنايـتها بـقضايـا الـفكر اإلسـالمـي واإلنـسانـي-. وربـط الـقرّاء فـي كـلَّ 

مــكان بــالــديــار املــقّدســة، والــتعريــف بــاملشــروعــات الــعمالقــة الــتي نــفذتــها وتــقوم حــالــيًّا بــتنفيذهــا حــكومــة 

ة املـكرَّمـة، واملـديـنة املـنوَّرة، واملـشاعـر املـقّدسـة لخـدمـة ضـيوف الـرحـمن مـن  خـادم الحـرمـني الشـريـفني فـي مـكَّ

حـّجاج، ومـعتمريـن، وزّوار. بـاإلضـافـة إلـى تـوثيق الـجهود الـتي تـبذلـها كـل مؤسـسات أربـاب الـطوائـف 

فـــي خـــدمـــة حـــجاج بـــيت اهلل الحـــرام، وزّوار مسجـــد رســـول اهلل صـــلى اهلل عـــليه وســـلم، وتـــبرز الـــطاقـــات 

والكوادر البشرية التي تذخر بها، واإلمكانات املادية، والتقنية املتوافرة لديها. 
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إلى صاحب السمو الملكي

الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني 

مبناسبة الثقة امللكية الكرمية باختياره وليًا لولي العهد

سائلني املولى عز وجل أن يحفظه وميده بعونه ويسدد خطاه 
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مجلُة (الرفادة) 
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املطويَّاُت التوعويَُّة: 

نـيابـة عـن مؤسـسات الـطوافـة األهـلية، قـامـت الـهيئة بـطباعـة لـوحـات ومـطويـات إرشـاديـة لـتوعـية الـحجيج 

في التفويج ملنشأة الجمرات، وذلك بـ (١٣) ثالثة عشر لغة مختلفة. 

كـما قـامـت الـهيئة الـتنسيقيَّة ملؤسـسات أربـاب الـطوائـف خـالل مـوسـم الـحج املـاضـي ١٤٣٣هـ بـبذل جـهود 

كـبيرة فـي مـجال تـوعـية الـحجاج وإرشـادهـم، مؤكـدة دورهـا فـي هـذا املـجال: (تـوزيـع الـعديـد مـن املـطويـات 

الـتعريـفية ذات الـعالقـة بـأعـمال الـحج. وتـوزيـع بـعض املـطويـات اإلرشـاديـة ذات الـعالقـة بخـدمـة الـحاج. 

واملشاركة في توزيع بعض املطويات التثقيفية الصحية على ضيوف الرحمن).

باللغة العربية

باللغة اإلنجليزية

باللغة الفرنسية
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باللغة األورديةباللغة البنغالية

باللغة الفارسيةباللغة التركية

باللغة التايلنديةباللغة الروسية
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باللغة الهوسأويةباللغة الفلبينية

باللغة املاليويةباللغة الصينية
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دليُل املرشِد:  

وقــامــت الــهيئة الــتنسيقيَّة بــطباعــة نــحو (٢٠٠٠) نــسخة مــن (دلــيل املــرشــد)، وتــوزيــعها عــلى املــرشــديــن 

الـعامـلني فـي مـكتب إرشـاد الـحافـالت، والـجهات األخـرى ذات الـعالقـة مـثل وزارة الـحج، ومؤسـسات أربـاب 

الــطوائــف. وهــو دلــيل إرشــادي يــتضمن عــدة مــوضــوعــات: (رؤيــة ورســالــة وقــيم مــكتب إرشــاد الــحافــالت 

الــناقــلة لــلحجاج، وأهــدافــه الــعامــة، وتــعريــف مــوجــز بــالــهيئة الــتنسيقيَّة ملؤســسات أربــاب الــطوائــف، 

والـنقابـة الـعامـة لـلسيارات، وواجـبات املـرشـد ومـهامـه. ومـهمة املـرشـد قـبل الـرحـلة، وأثـنائـها، والخـطوات 

اإلجــرائــية الــالزم اتّــباعــها).  كــما يــتضّمن هــذا الــدلــيل بــعض األرقــام الــهاتــفية املــهمة، واألرقــام الــهاتــفية 

الــخاصــة بمؤســسات أربــاب الــطوائــف، بــاإلضــافــة إلــى مــسارات حــافــالت تجــميع املــرشــديــن داخــل مــكة 

املـكرمـة، والـرمـوز الـكوديـة لحـملة أجهـزة الـالسـلكي والـبرافـو، والخـطوات الـتي يـجب اتـباعـها عـند(ضـياع، 

وتعطل الحافلة، وعند وقوع حادث -ال سمح اهلل- وعند تعدد املجموعات بالحافلة). 
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الحجُ والصحافُة  

بهــدف تــوثيق األخــبار، والــتقاريــر اإلخــباريــة، واملــقاالت، ومــقاالت الــرأي املــنشورة فــي مــختلف وســائــل 

اإلعـــالم: (الـــورقـــية، واإللـــكترونـــية، ووكـــاالت األنـــباء، ومـــواقـــع بـــعض الـــجهات والـــقطاعـــات اإللـــكترونـــية، 

واملـنتديـات)، عـملت الـهيئة الـتنسيقية إلنـتاج إصـدار إعـالمـي مـتخصص، بـمسمى: (الـحج والـصحافـة)، 

وهــو عــبارة عــن مــلف إعــالمــي وثــائــقي ربــع ســنوي، تحــرص الــهيئة عــلى تــوزيــعه عــلى جــميع الــقيادات 

واملسؤولني في وزارة الحج، ومؤسسات أرباب الطوائف.  

ومـــن أبـــوابـــه الـــرئـــيسة: (الـــقيادة وشؤون الـــحج، وفـــعالـــيات وزارة الـــحج، وفـــعالـــيات الـــهيئة الـــتنسيقيَّة 

ملؤســسات أربــاب الــطوائــف، واســتعدادات أجهــزة الــدولــة لــلحج، وأخــبار مــتفرقــة، وكُـــتّاب ومــقاالت)، وقــد 

صـدر مـنه فـي الـعام املـاضـي ١٤٣٤هـ، (٦) أعـداد. وبـلغ مجـمل تـلك األعـداد الـتي تـولّـت الـهيئة الـتنسيقيَّة 

إصدارها حتى تاريخه (٩٧) إصدارًا.
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ويــضم هــذا املــلف الــصحفي تــعليقات بــعض الــكتّاب الــصحفيني، واملسؤولــني، وغــيرهــم تــجاه الخــدمــات 

الــتي تــقدمــها مؤســسات أربــاب الــطوائــف، ويهــتم بــأخــبار مــكاتــب شؤون الــحجاج الــرســمية، ومــا يتعلق 

بشؤون العمرة، واألخبار التي لها عالقة بوزارة الحج ومؤسسات أرباب الطوائف.  

وتــسعي الــهيئة الــتنسيقيَّة ســعيًا حــثيثًا لــتطويــر هــذا اإلصــدار اإلعــالمــي، والــعمل عــلى إصــداره وفــًقا 

لألساليب املهنية والصحافية والعلمية، وذلك من خالل العديد من املحأور، ومنها:  

توثيق املشروعات التطويرية التي تتولى تنفيذها الهيئة التنسيقيَّة ومؤسسات أرباب الطوائف.  •

تسجيل املستجدات الوثائقية في األخبار والتعليقات. •

الحجُ في أرقامٍ  

كــما تــصدر الــهيئة الــتنسيقيَّة ســنويًّــا 

عـــدًدا (خـــاصّـــــــاً) مـــن املـــلف الـــصحفي، 

بــــمسّمى: (الــــحج فــــي أرقــــام)، يُــــعنى 

بــــــاملؤشــــــرات الــــــرقــــــمية فــــــي مــــــختلف 

مــجاالت الــحج، وقــد تــضمن أكــثر مــن 

(٢٥٤٢) خـــبر رقـــميّ فـــي مـــوســـم حـــج 

١٤٣٥هـ، لــــــتعتبر هــــــذه الــــــسنة هــــــي 

الـــــسنة الـــــثالـــــثة عشـــــرة الـــــتي تـــــوثق 

الـهيئة الـتنسيقيَّة فـيها أبـرز فـعالـيات 

الــــــحج فــــــي أرقــــــام، مــــــن خــــــالل هــــــذا 

اإلصدار املتخصص.



٦٩

كتيب رحلة الحج باللغتني العربية واالنجليزية : 

قـامـت الـهيئة بـطباعـة كـتاب (رحـلة الـحج دلـيل مبسـط يـبني أهـم أحـكام 

املــناســك بــأســلوب عــصري ميســر) مــن تــألــيف الــسيد أحــمد بــن خــالــد 

الـــعطاس، ويـــوضـــح الـــكتاب الـــطرق الشـــرعـــية مـــع إيـــضاح لجـــملة مـــن 

مـسائـل الـحج املـهمة، وثـم تـرجـمة الـكتاب إلـى الـلغة اإلنجـليزيـة وجـاء 

فـي (٥٥) صـفحة (٢٨) بـالـلغة الـعربـية و (٢٧) بـالـلغة اإلنجـليزيـة، وقـد 

طـــــبعت مـــــنه الـــــهيئة (٥٠٠٠) نـــــسخة لـــــتوزيـــــعها لـــــتوعـــــية الـــــحجاج 

وإرشادهم.

كتيب دليل املطوف : 

هــو كــتيب لــطيف الحجــم عــبارة عــن مجــموعــة مــن األســئلة الــفقهية عــن 

مـــناســـك الـــحج، وكـــان الهـــدف مـــن الـــكتيب تـــوعـــية املـــطوفـــني بجـــملة مـــن 

أحـكام املـناسـك لـتكون عـونـاً لـهم فـي خـدمـة ضـيوف الـرحـمن، وقـد قـامـت 

الهيئة بطباعة (٤٠٠٠) نسخة منه.

كتيب املتميزين واملتميزات عام ١٤٣٤هـ : 

سجـــل وثـــائـــقي لـــلحفل الـــسنوي لـــتكريـــم مجـــموعـــات 

ومـــــكاتـــــب الخـــــدمـــــة املـــــيدانـــــية املـــــتميزة واملـــــتميزيـــــن 

واملـــتميزات مـــن مؤســـسات أربـــاب الـــطوائـــف ملـــوســـم 

حـــج ١٤٣٤هـ ويـــتضمن هـــذا السجـــل كـــافـــة فـــعالـــيات 

الـــحفل الخـــطابـــي وجـــملة مـــن الـــصور أثـــناء الـــحفل 

وكــــذلــــك بــــعض الــــصور أثــــناء وقــــائــــع الــــتكريــــم، وتــــم 

طباعة (١٠٠٠) نسخة منه.





البــاب الثالث:  

أرقام وإحصاءات

٧١





٧٣

مـعلومـات رقـمية وإحـصائـية كـثيرة ومـتنوعـة ضـمها هـذا الـتقريـر. تـم جـمعها مـن (٩) مؤسـسات ومـكاتـب، 

تتنوّع أعمالها وتخصصاتها ومهاّمها، لتشمل طوائف املطوِّفون، واألدالَّء، والوكالء، والزمازمة.  

كــان جهــًدا كــبيرًا قــد بُــذل مــن الــقائــمني عــلى أمــر الــهيئة الــتنسيقيَّة إلعــداد هــذا الــتقريــر بــتنوع مــادتــه، 

والحــرص عــلى أن يــضم مــعلومــات أســاســية ومــهّمة، ويســلط الــضوء عــلى أبــرز املســتجدات ومــعلومــات 

توثيقيَّة. 

ويلحــظ كــل مــن يــطلع عــلى هــذا الــتقريــر، أنــه ضــم عــناصــر مــهمة، وكــذلــك قــائــمة بــأبــرز الــجهات الــتي 

تـتعأون مـعها "الـهيئة الـتنسيقية"، إذ أنـنا فـي تـواصـل مسـتمر مـع أكـثر مـن (١٢) جـهة حـكومـية وأهـلية 

ذات عــالقــة بــأعــمال الــحج. بــاإلضــافــة إلــى بــعض املــعلومــات اإلحــصائــيَّة الــتي شــملت الــفعالــيات الــتي 

نظمتها الهيئة خالل العام ١٤٣٥هـ، أو شاركت فيها.  

ص هــذا الــباب مــن أبــواب هــذا الــتقريــر، لــبعض اإلحــصاءات الــعامــة، واملــعلومــات الــرقــمية الــتي  وخُـــصِّ

ضـمت بـيان بـأعـداد الـقوى الـعامـلة، بـجانـب بـيان ألعـداد الـحجاج الـقادمـني الـذيـن تـمت خـدمـتهم مـن قِـبل 

مجــموعــات الخــدمــة املــيدانــية، مــع جــدول يــوضــح أعــداد مجــموعــات الخــدمــة املــيدانــية خــالل مــوســم حــج 

١٤٣٥هـ، وفق مؤسسات أرباب الطوائف. 

إضـافـة إلـى إحـصائـية عـامـة بـاملـساهـمني واملـساهـمات فـي مؤسـسات أربـاب الـطوائـف، مـع بـيان لـقيمة 

عـائـدات األسـهم واملـبالـغ املـوزعـة فـي مؤسـسات أربـاب الـطوائـف. وحـساب اإليـرادات الـعامـة (الـتقديـريـة 

والـفعلية) لـلعام املـالـي ١٤٣٤- ١٤٣٥هـ، ومـقارنـة بـني اإليـرادات الـفعلية لـألعـوام املـالـية الـثالثـة األخـيرة، 

واملــصروفــات وتــوزيــع بــنود املــصروفــات الــعامــة (الــتقديــريــة - الــفعلية) لــلعام املــالــي ١٤٣٥هـ، وجــدول 

يـوضـح مـقارنـة بـني املـصروفـات الـفعلية لـألعـوام املـالـية الـثالثـة األخـيرة، وتـوزيـع بـنود املـصروفـات الـعامـة 

(الــتقديــريــة - الــفعلية) لــلعام املــالــي  ١٤٣٤- ١٤٣٥هـ، ومــقارنــة بــني املــصروفــات الــفعلية لــألعــوام املــالــية 

الثالثة األخيرة.

قراءةٌ سريعٌة



اإلحصاءات اإلدارية

 الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

مكتب الوكالء املوحد

مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مؤسسة حجاج إيران

مكتب الزمازمة املوحد

 مؤسسة حجاج جنوب آسيا

مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

املؤسسة االهلية لألدالء

مؤسسة حجاج الدول العربية

14 28 42 56 70
ررسميیوونن منن أأبناء االططائفة ررسميیوونن سعوودديیوونن منن غيیرر أأبناء االططائفة ررسميیوونن غيیرر سعوودديیيینن

شكل بياني يوضح أعداد القوى العاملة (رسميون) 

رسميون من الجهة
أبناء الطائفة

رسميون سعوديون 
من غير أبناء الطائفة

رسميون غير 
سعوديني

156الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

6331مكتب الوكالء املوحد

41218مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

157مؤسسة حجاج إيران

1110مكتب الزمازمة املوحد

3104مؤسسة حجاج جنوب آسيا 

136420مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

61713مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

82016املؤسسة االهلية لألدالء

102835مؤسسة حجاج الدول العربية

53165160املجموع

جدول يوضح أعداد القوى العاملة (رسميون)

٧٤

أوال : القوى العاملة
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أعداد القوى العاملة (موسميون) خالل موسم حج عام ١٤٣٥هـ

موسميون من الجهة
أبناء الطائفة

موسميون من غير 
أبناء الطائفة

01,937الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 
755,578مكتب الوكالء املوحد

5096,775مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا
86263مؤسسة حجاج إيران
481,066مكتب الزمازمة املوحد

شرركاتت920مؤسسة حجاج جنوب آسيا 
2625,251مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية
705852مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

3712,040املؤسسة االهلية لألدالء
1101,411مؤسسة حجاج الدول العربية

3,08625,173املجموع

 الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

مكتب الوكالء املوحد

مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مؤسسة حجاج إيران

مكتب الزمازمة املوحد

 مؤسسة حجاج جنوب آسيا

مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

املؤسسة االهلية لألدالء

مؤسسة حجاج الدول العربية

100 10000

من أأبناءء االطائفة من غير أأبناءء االطائفة

شكل بياني يوضح أعداد القوى العاملة (موسميون) 

خالل موسم حج عام ١٤٣٥هـ



املرشدون لرحلة العمال باملشاعرالجهة
املشاعر

1,4431,258مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

150420مؤسسة حجاج إيران

3,4004,473مؤسسة حجاج جنوب آسيا 

7051,349مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

4821,575مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

7,5004,500مؤسسة حجاج الدول العربية

13,68013,575املجموع

جدول يوضح أعداد القوى العاملة (باملشاعر العمال واملرشدين) 

خالل موسم حج عام ١٤٣٥هـ

مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مؤسسة حجاج إيران

 مؤسسة حجاج جنوب آسيا

مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

مؤسسة حجاج الدول العربية

2000 4000 6000 8000

املرشدون العمال باملشاعر

شكل بياني يوضح أعداد القوى العاملة (باملشاعر العمال واملرشدين) 

خالل موسم حج عام ١٤٣٥هـ

٧٦



جدول يوضح أعداد الحجاج القادمني ملوسم حج عام ١٤٣٥هـ  

الذين تمت خدمتهم من قبل مجموعات الخدمة امليدانية  

بإشراف مؤسسات الطوافة بمكة املكرمة

عدد الحجاجالجهة

188,187مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

64,708مؤسسة حجاج إيران

416,117مؤسسة حجاج جنوب آسيا 

163,356مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

228,823مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

256,936مؤسسة حجاج الدول العربية

1,318,127املجموع

مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مؤسسة حجاج إيران

 مؤسسة حجاج جنوب آسيا

مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

مؤسسة حجاج الدول العربية

125,000 250,000 375,000 500,000

شكل بياني يوضح أعداد الحجاج القادمني ملوسم حج عام ١٤٣٥هـ  

الذين تمت خدمتهم من قبل مجموعات الخدمة امليدانية  

بإشراف مؤسسات الطوافة بمكة املكرمة

ثانيا: أعداد الحجاج
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جدول يوضح أعداد مجموعات الخدمة امليدانية خالل موسم حج ١٤٣٥هـ  
وفق مؤسسات أرباب الطوائف

عدد مجموعات الخدمة الجهة
امليدانية

0مكتب الوكالء املوحد

42مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

8مؤسسة حجاج إيران

9مكتب الزمازمة املوحد

118مؤسسة حجاج جنوب آسيا 

38مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

77مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

16املؤسسة االهلية لألدالء

116مؤسسة حجاج الدول العربية

424املجموع

ثالثا: أعداد مجموعات الخدمة امليدانية

مكتب الوكالء املوحد

مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مؤسسة حجاج إيران

مكتب الزمازمة املوحد

 مؤسسة حجاج جنوب آسيا

مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

املؤسسة االهلية لألدالء

مؤسسة حجاج الدول العربية

30 60 90 120

شكل بياني يوضح أعداد مجموعات الخدمة امليدانية خالل موسم حج ١٤٣٥هـ  
وفق مؤسسات أرباب الطوائف

٧٨
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جدول يوضح أعداد املساهمني واملساهمات في مؤسسات أرباب الطوائف

عدد املساهمني الجهة
واملساهمات

1,006مكتب الوكالء املوحد

1,507مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

348مؤسسة حجاج إيران

1,147مكتب الزمازمة املوحد

1,863مؤسسة حجاج جنوب آسيا 

845مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

3,553مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

3,602املؤسسة االهلية لألدالء

4,820مؤسسة حجاج الدول العربية

18,691املجموع

مكتب الوكالء املوحد

مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مؤسسة حجاج إيران

مكتب الزمازمة املوحد

 مؤسسة حجاج جنوب آسيا

مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية

مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

املؤسسة االهلية لألدالء

مؤسسة حجاج الدول العربية

1250 2500 3750 5000

شكل بياني يوضح أعداد املساهمني واملساهمات في مؤسسات أرباب الطوائف

رابعا: إحصائية عامة باملساهمني واملساهمات في مؤسسات أرباب الطوائف



٨٠

أوال : اإليرادات

اإلحصاءات املالية

جدول يوضح حساب اإليرادات العامة (التقديرية - الفعلية)  
للعام املالي ١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ

اسم البند
اإليرادات الفعلية اإليرادات التقديرية

ريالهللةريالهللة

1,720,000-1,720,000-دعم صندوق الهيئة التنسيقية

108,000-108,000-دعم بدل حضور جلسات مجلس الهيئة التنسيقية

108,000-108,000-دعم مخصص نشر التهاني

156,20043262,625-اإليرادات املتنوعة

02,092,200432,198,625اإلجمالي
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100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

 دعم صندوق
الهيئة التنسيقية

  دعم بدل
 حضور جلسات

مجلس الهيئة التنسيقية

 دعم مخصص
 نشر التهاني

اإليرادات املتنوعة

االيرادات التقديرية االيرادات الفعلية

شكل بياني يوضح حساب اإليرادات العامة (التقديرية - الفعلية)  
للعام املالي ١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ
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جدول يوّضح مقارنة بني اإليرادات الفعلية لألعوام املالية الثالثة األخيرة

اسم البند

اإليرادات الفعلية 

١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ١٤٣٤- ١٤٣٥هـ١٤٣٣ - ١٤٣٤هـ

ربالهللةريالهللةريالهللة

1,720,000-1,720,000-1,720,000-دعم صندوق الهيئة التنسيقية

دعم بدل حضور جلسات مجلس 
الهيئة التنسيقية

-108,000-108,000-108,000

108,000-108,000-108,000-دعم مخصص نشر التهاني

82185,39243177,83243262,625اإليرادات املتنوعة

822,121,392432,113,832432,198,625اإلجمالي

100

10,000

1,000,000

١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ ١٤٣٤- ١٤٣٥هـ ١٤٣٣ - ١٤٣٤هـ

 دعم صندوق
الهيئة التنسيقية

 دعم بدل حضور جلسات
مجلس الهيئة التنسيقية

 دعم مخصص
 نشر التهاني

اإليرادات املتنوعة

شكل بياني يوّضح مقارنة بني اإليرادات الفعلية  

لألعوام املالية الثالثة األخيرة
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ثانيًا: املصروفات

اسم البند
املصروفات الفعليةاملصروفات التقديرية

ريالهللةريالهللة

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس الهيئة 
التنسيقيَّة

-243,000-238,500

1,417,218-1,529,400-الرواتب واألجور

1,253,60040958,516-املصروفات العمومية

70,5008070,994-املصروفات املوسمية

3,096,500202,685,229-اإلجمالي

جدول يوّضح توزيع بنود املصروفات العامة (التقديرية - الفعلية) 

للعام املالي ١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ

1,000

1,000,000

املصروفات التقديرية املصروفات الفعلية

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس الهيئة التنسيقيَّة الرواتب واألجور
املصروفات العمومية املصروفات املوسمية

شكل بياني يوّضح توزيع بنود املصروفات العامة (التقديرية - الفعلية) 

للعام املالي ١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ
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جدول يوّضح مقارنة بني املصروفات الفعلية 
لألعوام املالية الثالثة األخيرة

اسم البند

اإليرادات الفعلية 

١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ١٤٣٤- ١٤٣٥هـ١٤٣٣ - ١٤٣٤هـ

ربالهللةريالهللةريالهللة

مكافآت وبدالت أعضاء 
مجلس الهيئة

215,000220,000238,500

61686,34782773,4081,417,218الرواتب واألجور

98739,865791,245,87740958,516املصروفات العمومية

0541,1581868,6478070,994املصروفات املوسمية

641,682,371792,307,933202,685,229اإلجمالي

700,000

1,400,000

2,100,000

2,800,000

١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ ١٤٣٤- ١٤٣٥هـ ١٤٣٣ - ١٤٣٤هـ

جدول يوّضح مقارنة بني املصروفات الفعلية 
لألعوام املالية الثالثة األخيرة





البــاب الرابع: 

مؤسسات 
أرباب الطوائف

٨٥



www.hajgates.org املوقع اإللكتروني

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ٢٦٥/ق/م، وتاريخ ٧/ ٨/ ١٣٩٥هـ
تنفيذًا لقرار لجنة الحج العليا رقم ٦٠ وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٣٩٥هـ

الذي يقضي بإنشاء مكتب واحد باسم طائفة الوكالء للقيام بالخدمات نفسها التي كان 
يؤّديها أفراد الطائفة متفرّقني، تحت مسّمى: "مكتب الوكالء املوحد بجدة"

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ

اإلسمالصفة

ااألستاذذ فاررووقق بنن صالح أأبووززيیددررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١
االمهھنددسس محموودد بنن جميیلل حسووبة (حتى ٢۲٠۰/ ٤/ ١۱٤٣۳٥هھھھـ)نائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٢
االددكتوورر فاررووقق بنن يیحيیى بخارريينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣
ااألستاذذ/ فوواازز بنن جميیلل حسووبة منن (٢۲٠۰/ ٤/ ١۱٤٣۳٥هھھھـ)عضوو مجلسس ااإلددااررةة٤
االددكتوورر عاصمم بنن يیحيیى بخاررييعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥
االددكتوورر عبددااإللهھ بنن محمدد جددعععضوو مجلسس ااإلددااررةة٦
ااألستاذذ أأحمدد بنن أأسعدد بخششعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧
ااألستاذذ سررااجج بنن عمرر غررااببعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨
االمهھنددسس صالح بنن أأحمدد أأبووززيیددعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩
ااألستاذذ أأسعدد بنن صالح أأبووززيیددعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٠
ااألستاذذ محمدد نوورر بنن قاسمم ترركيعضوو مجلسس ااإلددااررةة١١
ااألستاذذ جمالل بنن جميیلل أأبووززيیددعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٢
ااألستاذذ ساهھھھرر بنن عبدداالعززيیزز مططررعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٣

٨٦

رقم الفاكس ٦٥٢٦٤٢٠ ١٢ ٠٠٩٦٦ رقم الهاتف ٦٥٢٦٣٦٢ ١٢ ٠٠٩٦٦



٨٧

تحقيق راحــة ضــيوف الــرحــمن مــن خــالل تــخصيص وتــنظيم وتــهيئة أمــاكــن لــكل جــنسية عــلى حــدة •

إلنهاء إجراءات سفرهم إلى مكة املكرمة أو املدينة املنورة. 

تـكثيف الـرقـابـة واملـتابـعة والتنسيق عـلى األداء لـزيـادة فـاعـليته وتحسـني مسـتواه بـما يـكفل اإلرتـقاء •

بالخدمات التي يضطلع بها املكتب لحجاج بيت اهلل الحرام على الوجه املرضي واملطلوب. 

اســتحداث األرشــفة االلــكترونــية وذلــك حــفاظــاً عــلى مــا يــمتلكه املــكتب مــن وثــائق ومســتندات ويــمكن •

مسؤولـيه ومـختصيه مـن سـرعـة وسـهولـة الـبحث عـند الـبحث واالسـتدالل عـلى املسـتندات املـطلوبـة عـند 

الحاجة. 

أرشـفة الـجوازات وفهـرسـتها فهـرسـة دلـيلية لـسهولـة الـرجـوع إلـيها وتسـليمها ألصـحابـها مـن الـحجاج •

بالسرعة املمكنة. 

إنــشاء شــبكة اتــصال الســلكية وتــعميمها بــاملــطار وتــطويــرهــا وزيــادة أعــداد أجهــزة االتــصال لتحقيق •

االستفادة القصوى منها وتفعيل التنسيق بني كافة قطاعات املكتب املختلفة. 

تجــديــد وتحــديــث آلــيات نــقل األمــتعة وزيــادة أعــدادهــا وتجــديــدهــا وإجــراء الــصيانــة املــطلوبــة لــزيــادة •

فاعليتها وتحقيق االستفادة القصوى منها.

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ
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mhi-est@hotmail.com رقم الهاتف ٥٤٨٨٤٦٦ ١٢ ٠٠٩٦٦البريد اإللكتروني

رقم الفاكس ٥٤٨٨٤٦٧ ١٢ ٠٠٩٦٦ http://mutawfe-iran.com/ املوقع اإللكتروني

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ٣٦٣/ق/م، وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٠٣هـ

اإلسمالصفة

االددكتوورر ططاللل بنن صالح قططببررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١

االددكتوورر عبدداالووهھھھابب بنن عبدداالررحمنن مووسىنائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢

االمهھنددسس ططاللل بنن محمدد مكينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣

ااألستاذذ ررضا بنن عبددهللا صحررههعضوو مجلسس ااإلددااررةة٤

االددكتوورر عصامم بنن إإبررااهھھھيیمم أأززهھھھررعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥

ااألستاذذ محمدد بنن عددنانن حمززةةعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦

ااألستاذذ فيیصلل بنن حسيینن أأززهھھھررعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧

ااألستاذذ عبدداالررحمنن بنن عصامم إإسماعيیللعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨

االمهھنددسس ططلعتت بنن صالح قططببعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ
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تـــــعديـــــل آلـــــية ربـــــط الـــــلجان املـــــركـــــزيـــــة لـــــتأخـــــذ طـــــابـــــع الـــــقطاعـــــات الخـــــدمـــــية وإليـــــجاد تـــــناغـــــم أكـــــثر                          •

بالربط بني قطاع وآخر. 

الـتوسـع بـتوفـير حـزم خـدمـية وتـوفـيرهـا بـنظام املـصدر الـواحـد لـإلسـتفادة مـن عـامـل الـوقـت والجهـد بـما •

يــقابــل راحــة ضــيوف بــيت اهلل الحــرام بــعد نــجاح تجــمع مــكاتــب فــرق الــطوافــة للخــدمــات املــيدانــية فــي 

موقع واحد. 

الــــــعمل الــــــجاد عــــــلى تــــــنمية مــــــوارد املؤســــــسة املــــــالــــــية وإســــــتثمارهــــــا بــــــما يــــــوفــــــر دخــــــل إضــــــافــــــي                        •

على قوائمها املالية. 

تـــسخير تـــقنية الـــحاســـوب فـــي مـــعظم األعـــمال واملـــهام والـــتوســـع فـــي إســـتخدام الـــتطبيقات الـــبرمـــجية •

لـتشمل بـإذن اهلل مـانسـبته ١٠٠%، وذلـك بـتطويـر وتحـديـث الـبرامـج املـعمول بـها حـالـياً والـتوسـع لـيشمل 

جميع الشرائح باملؤسسة.  

بــعد نــجاح تجــربــة مــتابــعة حــجاج بــيت اهلل الحــرام بــمشعر مــنى عــن طــريق كــامــيرات مــراقــبة ألمــاكــن •

اإلزدحـــام واألنـــفاق األرضـــية وغـــيرهـــا، ســـوف يـــتم الـــعمل بـــها وتـــطبيقها عـــلى جـــميع املـــواقـــع الـــهامـــة 

اإلستراتيجية لتكون مصدر معلومات أول ملنع حدوث إزدحام أو تكدس أو حاالت للسرقة. 

ربط جميع القطاعات ذات الصلة بمشروع املسار اإللكتروني.•

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ
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zamazemah@hotmail.com البريد اإللكتروني

رقم الهاتف ٥٤٦١٢١٢ ١٢ ٠٠٩٦٦

رقم الفاكس ٥٤٢٦٢٩٣ ١٢ ٠٠٩٦٦

www.zamazemah.com.sa املوقع

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥ هـ

اإلسمالصفة

ااألستاذذ سليیمانن بنن صالح أأبووغليیهھررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١
ااألستاذذ سعوودد بنن محمدد هھھھنيیدديينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢
ااألستاذذ عصامم بنن عبددهللا كووشككنائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣
االمهھنددسس عبددهللا بنن عبدداالستارر االددوويیررييعضوو مجلسس ااإلددااررةة٤
ااألستاذذ عبدداالجليیلل بنن عبدداالهھادديي ززمززميعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥
ااألستاذذ ووسيیمم بنن عبدداالررحمنن إإليیاسسعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦
االددكتوورر هھھھشامم بنن عبددهللا االعباسسعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧
ااألستاذذ أأسعدد بنن يیووسفف حدديیددييعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨
ااألستاذذ ررضا بنن محمدد علي بووصيعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ٣٦٧/ق/م، وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٠٣هــ



٩١

تحسني وضع املستودعات املستأجرة. •

عــمل دورات تــدريــبية مــكثفة وورش عــمل قــبل بــدايــة عــمل مجــموعــات الخــدمــة وتــشمل كــافــة الــعامــلني •

باملجموعات. 

تفعيل الربط اآللي للحاسب مع فرع وزارة الحج بمكة املكرمة وارسال التقرير اليومي الكترونياً. •

الربط مع املسار اإللكتروني (شركة سجل). •

تأمني عدد (٢٠،٠٠٠) عبوة سعة (٢٠) لتر وذلك لزيادة الخزن االستراتيجي للعبوات. •

زيادة عدد املظالت بمراكز توجيه الحجاج.•

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ



٩٢

info@mhsae.com البريد اإللكتروني

رقم الهاتف ٥٣٤٤٤٤٤ ١٢ ٠٠٩٦٦

رقم الفاكس ٥٣٢٢٢٢٢ ١٢ ٠٠٩٦٦

 www.hujjaj-southasia.com املوقع

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ٣٧٧/ق/م، وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٠٣هـ

اإلسمالصفة

االدكتورر ررأأفت بن إإسماعيیل بدررررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١

ااألستاذذ أأسامة بن عبدهللا دداانشنائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢

االمهھندسس ززكي بن عمر حريیريينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣

االدكتورر شيیخ بن صافي جمل االليیلعضوو مجلسس ااإلددااررةة٤

االمهھندسس هھھھشامم بن عبداالرحمن شليعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥

ااألستاذذ محمد بن صالح ساعاتيعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦

ااألستاذذ عاددلل بن عبدهللا عطاسسعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧

ااألستاذذ علويي بن محمد سعيید كاملعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨

ااألستاذذ محمد بن أأميین عطاسسعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩

ااألستاذذ نايیف بن سرااجج أأكبرعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٠

ااألستاذذ عمر بن سرااجج أأكبرعضوو مجلسس ااإلددااررةة١١

االدكتورر يیحيیى بن محمد إإليیاسس محبوببعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٢

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ



٩٣

تـــعزيـــز الـــنجاح الـــذي تـــم تـــحقيقه فـــي املـــوســـم املـــاضـــي فـــي بـــرنـــامـــج املـــسار اإللـــكترونـــي لـــلحجاج •

الحاصلني على تأشيرات املجاملة، ليشمل جميع الحجاج التابعني للمؤسسة -بإذن اهلل تعالى- . 

التوسع في حزم اإلعاشة وتقديم الوجبات للحجاج على أكبر نطاق. •

 الـعمل الـجاد لـبذل املـزيـد مـن الجهـد والـعطاء لتحقيق الـجودة والـراحـة لـحجاج املؤسـسة املسـتهدفـني •

بقطار املشاعر املقدسة. 

الـعمل الـجاد لـتأهـيل مـنسوبـي املؤسـسة، لـلتعامـل الـحضاري ملـا سـيكون عـليه وضـع املـخيمات املـطورة •

في مشعر عرفات في املواسم القادمة، من خالل إعداد البرامج والورش التدريبية لهذا الغرض. 

إطـــالق املـــرحـــلة الـــثانـــية مـــن الـــبرامـــج الـــحاســـوبـــية ، الـــتي نـــفذتـــها املؤســـسة ملـــواكـــبة تطبيق املـــسار •

اإللكتروني. 

استحداث برامج مالية محاسبية وفق أنظمة الكترونية متطورة. •

تفعيل استخدام التقنية في لجان اإلشراف واملتابعة من خالل استخدام أجهزة (جالكسي). •

إعــادة دراســة كــافــة كــراســات االشــتراطــات واملــواصــفات لجــميع عــقود الــلجان املــركــزيــة، لــتقديــم أفــضل •

الخدمات للحجاج. 

تــفعيل الــعمل عــلى تــقديــم الخــدمــات ملــكاتــب شــئون حــجاج دول مجــلس الــتعأون الخــليجي مــن خــالل •

مكاتب الخدمة امليدانية. 

االســـتمرار فـــي تـــطويـــر بـــرامـــج عـــمل الـــلجنة الـــنسائـــية بـــشكل يـــواكـــب كـــافـــة املســـتجدات فـــي املـــيدان •

الخدمي، وبما يتناسب مع طبيعة العمل النسائي. 

تحديث املعلومات املوجودة في معرض الحج بني الحاضر واملستقبل.•

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ



٩٤

Info@africa–sa.com البريد اإللكتروني

رقم الهاتف ٥٤٣٥١٦٠ ١٢ ٠٠٩٦٦

رقم الفاكس ٥٤٤٤٩١٢ ١٢ ٠٠٩٦٦

www.africa-sa.com املوقع اإللكتروني

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ١٢٤/ق/م، وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٠٤هـ

اإلسمالصفة

ااألستاذذ عبدداالووااحدد بنن بررهھھھانن سيیفف االدديیننررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١
االددكتوورر سليیمانن بنن محمدد قططانننائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢
االددكتوورر عبدداالررحمنن بنن محمدد مارريیهھنائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣
ااألستاذذ عددنانن بنن حسنن علي مختاررعضوو مجلسس ااإلددااررةة٤
االمهھنددسس محمدد بنن بررهھھھانن سيیفف االدديیننعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥
ااألستاذذ ططاررقق بنن محموودد علووييعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦
ااألستاذذ مختارر بنن عبدداالررشيیدد مالمم ثانيعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧
ااألستاذذ رراامي بنن صالح إإبررااهھھھيیمم لبنيعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨
ااألستاذذ ررضا بنن علي حسنن نصرراالدديیننعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩
ااألستاذذ سامي بنن حسيینن ميیررعالممعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٠
االمهھنددسس فهھدد بنن حسني جمالل حرريیررييعضوو مجلسس ااإلددااررةة١١
ااألستاذذ محموودد بنن خالدد محموودد أأبووخشبةعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٢

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ



٩٥

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ

االستقرار في تطوير إدارة الجودة باملؤسسة. •
دعـم تـجهيزات مـخيمات إسـكان الـحجاج بـاملـشاعـر املـقدسـة بـعدد (٣٠٠٠) سـجادة، لـيصبح مجـموع مـا •

تم شرائه (٣٩٤١٤) سجادة تملكها املؤسسة. 
تـــم إضـــافـــة عـــدد(٧) أجهـــزة حـــاســـب آلـــي مـــتطورة حـــديـــثة دعـــما مًلـــركـــز تـــقنية املـــعلومـــات بـــاملؤســـسة، •

بـاإلضـافـة ل(٣٩) طـابـعة بـطاقـات بـالسـتيك، و(٣٩) أخـرى لـطباعـة األسـأور ملجـموعـات الخـدمـة املـيدانـية 

وخدمة (١٦٣٣٥٦) حاج. 
تعيني عدد (٢٦٢) شخصاً من أبناء الطائفة للعمل في املؤسسة، وبمجموعات الخدمة امليدانية. •
تـم عـقد عـدد مـن ورش الـعمل لـبرنـامـج الـتفويـج الـحجاج لـرمـي الجـمرات ملـوسـم حـج ١٤٣٥هـ وقـد اسـتفاد •

مـن هـذه الـبرنـامـج مسؤولـي مـكاتـب شؤون الـحج والشـركـات الـسياحـية ومسؤولـي مجـموعـات الخـدمـة 

امليدانية. 
بــالتنسيق مــع الــنقابــة الــعامــة لــلسيارات تــم تــوفــير عــدد (١٢٢٢) حــافــلة تــم اســتخدامــها لــنقل الــحجاج •

لرحلة املشاعر املقدسة. 
إصــدار بــطاقــة الــتعريــف اإللــكترونــية لــلحجاج الــتي ســاهــمت فــي كــثير مــن الحــلول اإليــجابــية بــشأن •

معلومات الحاج. 
تطبيق التراسل اإللكتروني مع املجموعات. •
تـأمـني ٣٩٠  لـوحـة إرشـاديـة لـتفويـج الـحجاج لـرمـي الجـمرات، وتـوزيـع (١٠٠٠٠) مـطويـة بـالـلغة عـربـية •

و(١٠٠٠٠) أخرى باللغة اإلنجليزية. 
دعــم مــركــز إرشــاد الــحجاج الــتائهــني بــتجهيزات، مــنها: (شــياالت، عــربــات، ثــالجــات عــصير، صــيدلــيات •

لإلسعافات األولية، ترامس ماء). 
الــتوســع فــي بــرنــامــج مــشاركــة املــرأة مــن خــالل الــلجنة الــنسائــية وتــم تــعيني عــدد (٢٥) امــرأة فــي قــطاع •

املتابعة واملساندة ملتابعة الخدمة ضيوف الرحمن من النساء. 
توفير (٥٣٣٥) فرصة عمل في موسم الحج ألعمال مختلفة. •
تـفعيل بـرنـامـج الـترحـيب واالسـتقبال لـقدوم الـحجاج حـيث تـم تـنفيذ بـرنـامـج مـميز السـتقبال الـحجاج •

فـــور خـــروجـــهم مـــن صـــاالت مـــطار املـــلك عـــبدالـــعزيـــز بجـــده وقـــد تـــم االســـتعانـــة بمجـــموعـــة مـــن االطـــفال 

الســتقبال الــحجاج بــاألنــاشــيد الــترحــيبية واالبــتسامــة ويــنثرون عــليهم الــورد لــلتعبير لــهم عــن الــحب 

والحفأوة والترحاب بهم كضيوف للرحمن في أرض الحرمني الشريفني. 
تـفعيل بـرنـامـج نـظام املـسار اإللـكترونـي وإبـالغـه ملسؤولـي مـكاتـب شؤون الـحج واملـنظمني فـي تـنفيذ •

مهامهم تجاه تنظيم حجاجهم. 
تـم إصـدار كـتيب دلـيل مـحادثـة الـحاج بـلغة الـهوسـا  واإلنجـليزيـة وكـذلـك دلـيل مـحادثـة الـحاج بـالـلغات •

العربية واليوربأوية  واإلنجليزية. 
تفعيل برنامج طواف القدوم لنسبة كبيرة من الحجاج. •
تــم اســتحداث وظــيفة عــضو تــغذيــة، ومسؤول تــغذيــة بــمكاتــب مجــموعــات الخــدمــة املــيدانــية حــيث تــم •

تعيني (٢١) عضو تغذية، وتعيني (٣٥) عضواً بمسمى مسؤول تغذية.



٩٦

info@sea.com.sa البريد اإللكتروني

رقم الهاتف ٥٤٥٩٩٢٢ ١٢ ٠٠٩٦٦

رقم الفاكس ٥٤٢٩٨١١ ١٢ ٠٠٩٦٦

www.sea.com.sa املوقع اإللكتروني

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ١٢٥/ق/م، وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٠٤هـ

اإلسمالصفة

ااألستاذذ ززهھھھيیرر بنن عبدداالحميیدد سدداايیووررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١
ااألستاذذ مصططفى بنن حمززةة ددمنهھوورريينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢
ااألستاذذ ططيیبب بنن عبدداالررحيیمم بخارريينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣
االمهھنددسس هھھھشامم بنن محفووظظ بأوويیاننعضوو مجلسس ااإلددااررةة٤
االددكتوورر ططاللل بنن عبدداالملكك رراادديیننعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥
ااألستاذذ أأحمدد بنن محمدد علي آآشيعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦
ااألستاذذ سميیرر بنن محمدد علي أأنددررقيیررييعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧
ااألستاذذ نززاارر بنن علي عبدداالمجيیددعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨
ااألستاذذ وواائلل بنن أأحمدد محمدد نوورر عقيیليعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩
ااألستاذذ يیاسرر بنن عبددهللا أأووااننعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٠
االددكتوورر ززيیني بنن محمدد عبددهللا بنجررعضوو مجلسس ااإلددااررةة١١
االددكتوورر سعوودد بنن محموودد منددووررههعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٢

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ

http://www.sea.com.sa
mailto:info@sea.com.sa
http://www.sea.com.sa
mailto:info@sea.com.sa


٩٧

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ

مشروع مشارق (١): •

مبنى إداري استثماري على الخط الدائري الثالث بمكة املكرمة. 

مشروع مشارق (٣): •

مصنع للوجبات الغذائية الجاهزة. 

مشــروع التجــربــة الــتايــلنديــة لــتقديــم الــوجــبات الــجاهــزة لــلحجاج، مشــروع تــوريــد وإعــادة تــسخني •

وجبات اإلعاشة املبردة للحجاج التايلنديني. 

مشـــروع مـــنظومـــة الـــبرامـــج املـــتكامـــلة: مشـــروع لـــعمل قـــاعـــدة بـــيانـــات مـــوحـــدة وجـــمع جـــميع بـــرامـــج •

الحاسب اآللي املستخدمة في املؤسسة في برنامج واحد بالتعأون مع شركة كلتش آي. 

مشــروع نــظام جــغرافــيا املــعلومــات (نجــم): مشــروع تــنفيذ خــرائــط هــندســية وجــغرافــية رقــمية وربــطها •

بجــميع مــا يتعلق بــالــحاج مــن بــيانــات، وبــاملــواصــفات الــفنية املــطلوبــة لــكل قــطاع، بــاإلضــافــة لــبناء 

التطبيقات لتسهيل طرق االستفادة من قبل املستخدمني.



٩٨

info@adilla.com.sa البريد اإللكتروني

رقم الهاتف ٨٢٦٠٠٨٨ ١٤ ٠٠٩٦٦

رقم الفاكس ٨٢٥٥٠٤٨ ١٤ ٠٠٩٦٦

www.adilla.com.sa املوقع اإللكتروني

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ٣٢٤/ق/م، وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٠٥هـ

اإلسمالصفة

االددكتوورر يیووسفف بنن أأحمدد حوواالهھررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١
االددكتوورر محمدد علي بنن إإسماعيیلل مصلووخخنائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢
ااألستاذذ فتح االررحمنن بنن علي أأبوواالجووددمساعدد ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣
ااألستاذذ عززمي بنن عمرر علي حبششمساعدد ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٤
ااألستاذذ خالدد بنن حسنن حبششعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥
االمهھنددسس جمالل بنن حسنن ددبووررعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦
ااألستاذذ نبيیلل بنن سعدد االدديینن بررااددةةعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧
ااألستاذذ ززيینن االعابدديینن بنن فيیصلل بررززنجيعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨
ااألستاذذ حاتمم بنن جعفرر عبددهللا باليعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩
ااألستاذذ عسامم بنن عبدداالعززيیزز ددميیاططيعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٠
ااألستاذذ فهھدد بنن عبدداالحميیدد شحاتةعضوو مجلسس ااإلددااررةة١١
االمهھنددسس سميیرر بنن عبددهللا كررددييعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٢

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ



٩٩

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ

تـطويـر آلـية اسـتقبال املـنظمني ومـندوبـي مـكاتـب شؤون الـحجاج بـمكاتـب الخـدمـات املـيدانـية مـن خـالل •

خـدمـة إلـكترونـية عـبر مـوقـع املؤسـسة عـلى االنـترنـت لحجـز مـوعـد مسـبق وتـنظيم املـراجـعني وضـبط 

مواعيد املغادرة بما ينعكس إيجابياً على إنسيابية وجودة الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن. 

تجديد إجراءات العمل بمركز استقبال الهجرة بما ينسجم مع معطيات املوقع الجديد بكيلو ٩. •

تــطويــر بــيئة الــعمل املــكتبية لــعدد "٨" مــكاتــب خــدمــة مــيدانــية مــن خــالل مــكاتــب جــديــدة ومــميزة فــي •

مجمع تجاري سكني يعكس االهتمام بالحاج الكريم. 

تـطويـر األنـظمة الـتطبيقية وإعـادة هـندسـة إجـراءات الـعمل الـخاصـة بحـزم الخـدمـات املـقدمـة لـضيوف •

الـرحـمن بـما ينسجـم مـع مشـروع املـسار االلـكترونـي لـحجاج الـخارج واسـتكمال الـتكامـل الـتقني مـع 

وزارة الحج بهذا الشأن. 

عـقد شـراكـات اسـتراتـيجية مـع بـيوت خـبرة أكـاديـمية مـتخصصة ”الـجامـعة اإلسـالمـية - جـامـعة طـيبة - •

اإلدارة الــعامــة لــلتربــية والــتعليم – مــركــز قــطاف لــلتدريــب” لــتطويــر املــهارات والــقدرات لــدى الــعامــلني 

الــدائــمني واملــوســميني بــما يــمكنهم مــن خــدمــة ضــيوف الــرحــمن بــأســلوب راقــي ومــنهجي وذلــك عــبر 

برامج تدريبية متخصصة. 

إعـــادة هـــيكلة بـــعض مـــواقـــع الـــعمل املـــوســـمية لتحقيق أكـــبر قـــدر مـــمكن مـــن اإلنـــسيابـــية فـــي تـــقديـــم •

الخــدمــات لــضيوف الــرحــمن وتــلبية مــتطلبات الــتشغيل املــيدانــية وأهــمها: تــخصيص مــكتب مســتقل 

لخــدمــة حــجاج إنــدونــيسيا يســتوعــب الــعدد الــكبير لهــذه الشــريــحة مــن الــحجاج ويــسهم فــي تحســني 

الخـدمـات املـقدمـة لـهم، تـركـيز مسؤولـية الـتوديـع واإلرشـاد لـدى قـطاع مـخصص ونـقل مـهمة اإلسـكان 

واملـيدانـي ومـتابـعة الشـركـات الـسياحـية الـى قـطاع اإلسـكان لـتوافـقها مـع طـبيعة املـهام املـناطـة بهـذا 

القطاع ومنحها مزيداً من التحسني في تقديم الخدمة.



١٠٠

info@arbhaj.com البريد اإللكتروني

رقم الهاتف ٥٦٠١١١١ ١٢ ٠٠٩٦٦

رقم الفاكس ٥٦٠٠٤٨٤ ١٢ ٠٠٩٦٦

www.arbhaj.com املوقع اإللكتروني

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ٣٢٥/ق/م، وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٠٥هـ

اإلسمالصفة

ااألستاذذ فيیصلل بنن محمدد نووححررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١
ااألستاذذ محمدد بنن حسنن معاجيینينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢
االمهھنددسس عباسس بنن عبدداالغني قططانننائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة٣
ااألستاذذ صالحح بنن أأحمدد صددقةعضوو مجلسس ااإلددااررةة٤
ففعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥ ااألستاذذ أأحمدد بنن يیحيیى االمططووِّ
االمهھنددسس أأسامة بنن أأسعدد كتووعةعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦
االمهھنددسس محمدد بنن إإبررااهھھھيیمم بانهھعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧
ااألستاذذ مووفقق بنن ررشادد خووججعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨
االمهھنددسس عبدداالررحمنن بنن عططاررعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩
االمهھنددسس عبدداالررحمنن بنن محمدد ذذااكرر خووججعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٠
ااألستاذذ عبددهللا بنن حسنن معاجيینيعضوو مجلسس ااإلددااررةة١١

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ



١٠١

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ

اإلنتهاء من مشاريع املؤسسة االستثمارية واإلدارية. •
تأجير املبنى الفندقي برج مطوفي العرب ٢ على أحد املستثمرين. •
اإلنتقال إلى املبنى اإلداري الجديد اململوك للمؤسسة برج مطوفي العرب ١ وتأثيثه مكتبياً وفنياً. •
تطوير مركز املعلومات واإلحصاء ودعمه بأحدث أجهزة الربط والتشغيل اإللكتروني. •
استحداث قاعة للتدريب. •
استحداث قاعة لخدمة العمالء. •
استحداث موقع لألرشيف العام للمؤسسة. •
استحداث قسم لقياس رضاء العمالء. •
تطوير نظام السنترال اآللي. •
تطوير أجهزة الالسكي وملحقاتها. •
استحداث إدارة ملكاتب شئون الحجاج. •
•  .(GIS) تطوير آلية العمل في إدارة املشاعر باستخدام تقنية النظم الجغرافية
التعاقد مع استشاري لإلشراف على تجهيز الخيام األوربية ضمن برنامج الخدمات اإلضافية. •
الـربـط اآللـي وتـبادل املـعلومـات مـن خـالل بـرنـامـج املـسار اإللـكترونـي لـحجاج الـخارج والـذي تـم بـنجاح •

من خالل تطبيق املرحلة األولى هذا العام. 
تــطويــر أداء الخــدمــات الــصحية لــحجاج بــيت اهلل الحــرام مــن خــالل تــأمــني ١٢ ســيارة إســعاف جــديــدة •

ومجهزة. 
الــتوســع فــي تــقديــم الخــدمــات اإلضــافــية ملــكاتــب شــئون الــحجاج بمســتويــات مــختلفة تــتماشــي مــع •

رغبات الحجاج. 
اســتحداث بــرنــامــج مــهنى بــالــترحــيب بــضيوف الــرحــمن لحــظة وصــولــهم إلــى مــكة املــكرمــة مــن خــالل •

مجموعات الخدمة امليدانية. 
إشــراك مجــموعــة مــن املــطوفــني كــبار الــسن فــي بــرنــامــج الــترحــيب لــضيوف الــرحــمن واالســتفادة مــن •

خبراتهم. 
تطبيق برنامج التطويف لحجاج بيت اهلل الحرام طواف القدوم. •
املشاركة في كافة ورش العمل املتخصصة واللقاءات واإلجتماعات املعتمدة من قبل الجهات املعنية. •
إيالء التدريب والتأهيل أهمية خاصة للعاملني في امليدان والقائمني على خدمة ضيوف الرحمن. •
مشاركة املطوّفات في تنفيذ بعض البرامج املؤسسية وبرامج التوعية واإلعالم. •
تنفيذ برامج الخطة التشغيلية املعتمدة ملوسم حج عام ١٤٣٥هـ بنجاح وهلل الحمد. •
حــصول املؤســسة عــلى شــهادة اآليــزو 10001 كــأول مؤســسة طــوافــة تــحصل عــلى هــذا الــفئة مــن •

شهادات اآليزو بقياس رضا العمالء.



١٠٢

admin@motawefs.com.sa البريد اإللكتروني

رقم الهاتف ٥٤٢٧٠٠٣ ١٢ ٠٠٩٦٦

رقم الفاكس ٥٤٢٠٩٩ ١٢ ٠٠٩٦٦

www.teaa.com.sa املوقع اإللكتروني

أنشئت بالقرار الوزاري رقم ٣٢٥/ق/م، وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٠٥هـ

اإلسمالصفة

ااألستاذذ ططاررقق بنن محمدد عنقأووييررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة١
ااألستاذذ أأسامة بنن محمدد ززووأأوويينائبب ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة ٢
االددكتوورر يیحيیى بنن حمززةة كووشككعضوو مجلسس ااإلددااررةة٣
االمهھنددسس ثامرر بنن فيیصلل بووعضوو مجلسس ااإلددااررةة٤
االمهھنددسس إإبررااهھھھيیمم بنن عبددهللا حرريیررييعضوو مجلسس ااإلددااررةة٥
ااألستاذذ غاززيي بنن هھھھاشمم سلططاننعضوو مجلسس ااإلددااررةة٦
ااألستاذذ عبدداالررحمنن بنن عمرر بررنجيعضوو مجلسس ااإلددااررةة٧
ااألستاذذ عبددهللا بنن علي عقيیللعضوو مجلسس ااإلددااررةة٨
ااألستاذذ عاددلل بنن ررشادد قاررييعضوو مجلسس ااإلددااررةة٩
ااألستاذذ أأحمدد بنن عبدداالووهھھھابب ددهھھھاننعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٠
ااألستاذذ إإيیهھابب بنن عمرر بلخيعضوو مجلسس ااإلددااررةة١١
ااألستاذذ محمدد بنن عبدداالررحمنن شاكررعضوو مجلسس ااإلددااررةة١٢

أعضاء مجلس اإلدارة ملوسم ١٤٣٥هـ



١٠٣

أبرز اإلنجازات املستجدة خالل عام ١٤٣٥هـ

الـعمل عـلى االهـتمام بـاألداء املـركـزي فـي الـقطاعـات الـعامـة الـتي تـنضوي تـحت مـظلة املؤسـسة مـثل •

(قـطاع مـكاتـب شـئون الـحج – قـطاع شـئون خـدمـات حـجاج الشـركـات الـسياحـية – قـطاع عـقود خـدمـات 

الــحجاج – قــطاع اإلســتقبال ومــراقــبة الــتفويــج – قــطاع تخــطيط وتــوزيــع مــواقــع املؤســسة بــاملــشاعــر 

املـقدسـة – قـطاع إدارة الـنقل الـترددي – قـطاع الـشئون الـعامـة للخـدمـات الـصحية وشـئون الـتائهـني – 

قطاع املراقبة واملتابعة الذاتية). 

إسـتخدام الـنظام اآللـي فـي تـرشـيح املجـموعـات لـضمان الـشفافـية واملـصداقـية وإلتـاحـة مـبدأ الـعدل بـني •

املتقدمني. 

الــعمل بــاآللــية الجــديــدة الــصادرة لتســليم شــهادة الــوفــاة، وكــل مــا يــخص الــحاج أو املــعتمر أو املــقيم •

املــتوفــني مــن وثــائق رســمية ومســتحقات مــالــية لــذويــه أو لــقنصلية بــالده خــالل أربــع وعشــرون ســاعــة 

لــألســباب الــخاصــة بــالــتعويــضات واملــواريــث، وكــذلــك أســوة بــاملــعامــلة بــاملــثل مــع مــا هــو مــعمول فــي 

جــمهوريــة مــصر الــعربــية، وذلــك مــوجــب مــا جــاء بــه تــوجــيه صــاحــب الــسمو املــلكي األمــير مــشعل بــن 

عـبداهلل بـن عـبدالـعزيـز آل سـعود أمـير مـنطقة مـكة املـكرمـة بـتشكيل لـجنة لـدراسـة هـذا املـوضـوع بـصفة 

عامة، ومرئيات صاحب املعالي الوزير.




