


1

الهيئة التنسيقية لمؤسسة أرباب الطوائف
(المطوفون - ا�دالء - الوكالء - الزمازمة)

إشراف وزارة الحج

التقرير السنوي
`g 1436



2



3

خادم احلرمني ال�شريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

�شاحب ال�شمو امللكي
األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

ويل  العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الداخلية

و رئي�س جلنة احلج العليا

�شاحب ال�شمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

وزير الدفاع
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م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني
اأمري منطقة مكة املكرمة

رئي�س جلنة احلج املركزية

�شاحب املعايل
الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت

وزير احلج والعمرة

�شاحب ال�شمو امللكي
األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

اأمري منطقة املدينة املنورة
رئي�س جلنة احلج باملدينة املنورة
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ان خدمة احلرمني ال�شريفني وقا�شديهما من احلجاج واملعتمرين والزوار 
ف�شل من اهلل �شبحانه وتعالى اخت�شنا به يف هذه البالد املباركة وو�شام 
اأن  وعال  جل  منه  راجني  اأعناقنا،  على  و�شعت  واأمانة  اإياه   قلدنا  �شرف 
و�شيتطلع  وتعالى،  �شبحانه  له  املر�شي  الوجه  على  اأدائها  على  يعيننا 
القارىء الكرمي يف هذا التقرير على جملة من اجلهود املبذولة يف خدمة 
�شيوف الرحمن التي بذلتها الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف 
دورتها الثانية والع�شرين يف عام 1436 - 1437هـ واأداء دورها املناط بها 
اأرباب الطوائف  يف تن�شيق اجلهود وتنفيذ الأعمال امل�شرتكة التي يقدمها 
نبيه الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم  حلجاج بيت اهلل احلرام وزوار م�شجد 
من حني قدومهم اإلى مغادرتهم البالد بعد اأداء الن�شك يف ي�شر و�شهولة، 
وتاأتي هذه اجلهود املباركة التي ت�شهد تطورًا ملحوظًا عامًا بعد عام مبتابعة 
احلرمني  خادم  بقيادة  الر�شيدة  البالد  هذه  حكومة  من  مبارك  وتوجيه 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود اأيده اهلل الذي جعل ن�شب 
عينه خدمة احلجاج واملعتمرين والزائرين وبذل اأجود اخلدمات لأدائهم 

الن�شك يف راحة وطماأنينة.

مقدمة

”جهود مبذولة في خدمة الحجيج”

الدكتور/ طالل بن �شالح قطب
رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف
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اإن الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف هي اإحدى اجلهات التي �شرفها اهلل 
�شبحانه وتعالى بتقدمي خدماتها حلجاج بيت اهلل احلرام وزوار م�شجد نبيه امل�شطفى 
عليه ال�شالة وال�شالم القادمني من اخلارج وذلك حتت اإ�شراف مبا�شر من وزارة 
احلج والعمرة وهذا �شرف عظيم اأمنت اهلل به على من اأكرمهم اهلل مببا�شرة خدمة 

�شيوفه من اأرباب الطوائف )املطوفون - الأدلء - الوكالء - الزمازمة(.
الذين ي�شعون جاهدين لتقدمي اأجود اخلدمات ل�شيوف الرحمن من حني قدومهم 
وانتهاًء  املقد�شة  وامل�شاعر  املقد�شتني  املدينتني  يف  بتنقالتهم  مرورًا  البالد  لهذه 
مبغادرتهم ب�شالمة اهلل وحفظه وت�شعى هذه اجلهات )موؤ�ش�شات الطوافة ال�شت مبكة 
املكرمة واملوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء باملدينة املنورة ومكتب الوكالء املوحد بجدة ومكتب 
للحاج  الأداء وجتويد اخلدمة املقدمة  اإلى تطوير  الزمازمة املوحد مبكة املكرمة( 
الكرمي من خالل تكاتفها وعملها بروح الفريق الواحد وتن�شيق اجلهود املقدمة وهذا 
ما تركز عليه هذه الكيانات املن�شوية حتت مظلة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب 
الطوائف من خالل الإجتماعات الدورية التي تعقد خالل العام، وياأتي هذا  التقرير 
ال�شنوي لأعمال الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف لعام 1436 - 1437هـ يف 
دورتها الثانية والع�شرين ليلقى ال�شوء اأبرز ما مت اإجنازه وتنفيذه من جهود وبرامج 
وم�شاريع، �شائلني اهلل عز وجل اأن يعيننا جميعًا ملا فيه خري البالد والعباد واأن يحفظ 
على هذه البالد اأمنها وقيادتها بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شليمان بن 

عبد العزيز - وفقه اهلل - واهلل ويل التوفيق. 

توطئة

(التطوير المستمر)

حممد بن ح�شن قا�شي
الأمني العام للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف
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الرؤيــة:
بالتنسيق نتكامل لتقديم أقصى الرعاية لضيوف الرحمن.

الرسالة: 
الفريق  وبروح  ا،  �شوَيَ نعمل  الزمازمة(   - الوكالء   - الأدلء   - )املطوفون  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  نحن 
ب�شوؤون خدمة �شيوف  تهتم  التي  واخلا�شة،  وبني اجلهات احلكومية  بيننا  وفيما  موؤ�ش�شاتنا،  بني  فاعل  تن�شيق  نحو  الواحد 
عز  اهلل  مر�شاة  وابتغاء  لهم،  الرعاية  اأق�شى  تقدمي  متكامل -من  -وب�شكل  احلرام، مبا ميكننا  اهلل  بيت  الرحمن حجاج 
وجل، والعمل على رعاية م�شالح املوؤ�ش�شات، وامل�شاهمني فيها، م�شتلهمني توجيهات امل�شوؤولني يف حكومتنا الر�شيدة. مواكبني 
ومراعاة  املهن،  وعراقة  اأ�شالة  على  املحافظة  مع  اإدارتها،  واأ�شاليب  التقنية احلديثة يف كل جمالت اخلدمات،  للتطورات 
خ�شو�شية كل موؤ�ش�شة �شاكرين اهلل اأن خ�شنا بهذا ال�شرف، وميزنا بهذه الهبة، وحمققني الأهداف العظيمة يف رعاية �شيف 

الرحمن، والهتمام به منذ و�شوله اإلى الأرا�شي املقد�شة، وحتى مغادرته �شاملًا غامنا اإلى بالده -باإذن اهلل-.

القيـم:
العمل ابتغاء مر�شاة اهلل عز وجل.	•
الأمانة وال�شدق يف التعامل.	•
رعاية احلجاج حمور الهتمام.	•
العمل بروح الفريق.	•
التكامل بالتن�شيق.	•
الإبداع يف تطوير اخلدمات املقدمة.	•
احرتام م�شلحة امل�شاهمني واملوؤ�ش�شات والعاملني بها.	•
املحافظة على اأ�شالة وعراقة املهن.	•

 



13



14



15

الباب األول
تعريف بالهيئة التنسيقية

لمؤسسات أرباب الطوائف
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تعريف بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

النشأة والتأسيس :
الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف هي هيئة �شعودية م�شتقلة، حتت اإ�شراف وزارة احلج والعمرة وترتبط مبا�شرة 

بالوزير. مقرها مكة املكرمة.
ت�شم يف ع�شويتها ت�شع كيانات وت�شرتك كلها يف �شرف خدمة احلاج. وهي:

• مكتب الوكالء املوحد.	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج تركيا وم�شلمي اأوروبا واأمريكا وا�شرتاليا.	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج اإيران.	
• مكتب الزمازمة املوحد.	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج دول جنوب اآ�شيا.	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول الإفريقية غري العربية.	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج دول جنوب �شرق اآ�شيا.	
• املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء باملدينة املنورة.	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية.	

على  والعمل  الت�شع،  املوؤ�ش�شات  لهذه  امل�شرتكة  امل�شالح  متثيل  بهدف  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  تاأ�ش�شت 
تطويرها ودعمها، والتن�شيق فيما بينها بتوحيد القواعد والإجراءات للقيام باملهام والأهداف التي اأن�شئت لأجلها وتوفري اأق�شى 

الرعاية واخلدمات ل�شيوف الرحمن. 

المهام واألهداف والوسائل:

من مهام الهيئة:
• الإ�شهام يف تطوير مهن اأرباب الطوائف و تر�شيخ الأ�ش�س التي حتكم ممار�شة املهنة، و اإ�شدار و توثيق املعلومات الأ�شا�شية 	

عن املنتمني للمهنة.
• املوؤ�ش�شات 	 و  ال�شركات  مع  و كذلك  بينها،  فيما  الطوائف  اأرباب  موؤ�ش�شات  مبداأ اخلدمة اجلماعية بني  املحافظة على 

واجلهات الأخرى ذات ال�شلة باأعمالها من خالل التعاون و التن�شيق بينها و مد ج�شور التعاون.
• توثيق و اأر�شفة و تبادل املعلومات اخلا�شة بن�شاط احلج و احلجاج و من�شوبي اأرباب الطوائف و اإ�شدار الن�شرات الإعالمية 	

والتوعوية. 
• الإ�شهام يف تطوير الأنظمة و اللوائح املنظمة لأن�شطة و اأعمال موؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف.	
• تقدمي التو�شيات ب�شاأن تنمية املوارد املالية للموؤ�ش�شات و العمل على هيكلة اقت�شاديات اخلدمة التي تقدمها املوؤ�ش�شات 	
• الإ�شهام يف �شياغة ال�شرتاتيجية العامة لعمل املوؤ�ش�شات يف ظل ما تق�شي به الأنظمة و التعليمات ال�شادرة يف هذا ال�شاأن. 	
• تطوير الفكر التنظيمي لن�شاط احلج و تقدمي برامج التوعية امل�شتمرة للعاملني يف احلج.	
• و�شع اخلطط الإعالمية مبا يخدم املوؤ�ش�شات.	
• ال�شعي لأن تكون الهيئة اإحدى موؤ�ش�شات املجتمع املدين املوؤثرة على املجتمع يف جمال اخت�شا�شات و اأعمال موؤ�ش�شات 	

اأرباب الطوائف.
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• العمل على اإيجاد ميثاق مهني.	
وتسعى الهيئة لتحقيق األهداف التالية :

• رعاية امل�شالح امل�شرتكة ملوؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف و التن�شيق فيما بينهما مبا يحقق اأهدافها امل�شرتكة.	
• و�شع ال�شرتاتيجية العامة ملهن اأرباب الطوائف و العمل على توحيد القواعد و ال�شوابط و الإجراءات التي ت�شمن توفري 	

وتطوير اخلدمات املقدمة من اأرباب الطوائف الالزمة للحجاج و رعايتهم وفق النظم الداخلية للكيانات املن�شو�س عليها 
يف هذه الالئحة. 

• العمل على تطوير الإمكانيات املتاحة لدى موؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف، و ت�شخريها يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 	
حلجاج بيت اهلل احلرام و زوار امل�شجد النبوي ال�شريف.

• متثيل امل�شالح امل�شرتكة ملوؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف لدى الوزارة و اجلهات ذات العالقة.	
• ت�شجيع البحث و التطوير و الإبتكار و اإجراء الدرا�شات املتخ�ش�شة يف جمال اأن�شطة احلج و خدمة احلجاج و الزوار.	
• توثيق منظومة خدمات اأرباب الطوائف يف مو�شوعة احلج ال�شاملة، و اإثراء اجلوانب البحثية و العلمية يف جمالت احلج. 	
• رعاية امل�شاريع امل�شرتكة للموؤ�ش�شات.	

الوسائل التمكينية للهيئة:
مع  يتنافى  ال  بما  لها  المتاحة  الوسائل  كافة  أهدافها  تحقيق  سبيل  في  الهيئة  تتخذ 

األنظمة و اللوائح السائدة، يجوز للهيئة استخدام الوسائل التالية:

• اإدارة امل�شاريع و الربامج التي ت�شاعد الهيئة على تنمية مواردها و حتقيق اأهدافها، و كذلك امل�شاريع 	 اإن�شاء و  اقرتاح 
والربامج امل�شرتكة بني اأرباب الطوائف. 

• الطوائف، 	 اأرباب  مكاتب  و  موؤ�ش�شات  اأداء  لتطوير  املنتظمة  و  العار�شة  العمل  وور�س  التدريبية  الدورات  اإعداد  و  عقد 
واإقامة الندوات التطويرية و امللتقيات و امل�شاركة يف املعار�س ذات العالقة باحلج بعد موافقة وزارة احلج على ذلك.

• حتليل و درا�شة التقارير التي ترد اإليها من موؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف و اجلهات املعنية ب�شوؤون احلج، و تقييمها و رفع 	
التو�شيات ب�شاأنها. 

• بتنفيذ اخلطة 	 اأرباب الطوائف، و كل ما له عالقة  التن�شيقية بني موؤ�ش�شات و مكاتب  يتعلق بالإجراءات  درا�شة كل ما 
الت�شغيلية التي يعتمدها الوزير فيما يخ�س املوؤ�ش�شات.

• اقرتاح و اإعداد اللوائح املنظمة لأعمال احلج، و التعليمات و اللوائح الأخرى املرتبطة باأن�شطة موؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب 	
الطوائف يف جمال خدمة احلجاج بعد التن�شيق مع الوزارة.

• اإعداد البحوث  و الدرا�شات امليدانية الالزمة لتطوير اخلدمات التي تقدمها موؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف للحجاج 	
بال�شتفادة من من�شوبي تلك املوؤ�ش�شات و املكاتب ذوي املوؤهالت و اخلربة للنهو�س مب�شتوى اخلدمات، و لها اأن ت�شتعني 

مبن تراه منا�شبًا من املكاتب الإ�شت�شارية و الإدارية املتخ�ش�شة.
• اإعداد مناذج موحدة للعقود التي يتم اإبرامها بني موؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف و مكاتب �شوؤون احلجاج، اأو الغري 	

من املتعاملني معها من الأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني بعد التن�شيق مع الوزارة. 
• اقرتاح اإنتاج و تطوير الو�شائل التي ت�شمن تن�شيق اأعمال موؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف و حتقيق تكامل اأعمالها ملا 	

ي�شمن تقوية عوامل املناف�شة احلميدة التي ترفع من جودة اخلدمة اأو اخلدمات التي تقدمها كل موؤ�ش�شة و مكتب. 
• اإعداد و تطوير اأدوات ف�س النزاعات التي قد تقع بني من�شوبي كل طائفة، اأو موؤ�ش�شة، اأو بني املوؤ�ش�شات املن�شوية حتت 	
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مظلة الهيئة بعد التن�شيق مع الوزارة.
• ا�شتثمار موارد الهيئة و اأ�شولها يف م�شروعات ا�شتثمارية ت�شمن مناءها و زيادتها مبا يعود نفعه عليها، و حتقيق موارد 	

مالية لتغطية م�شروفات و التزامات الهيئة. 
• اإن�شاء مركز معلومات لتوثيق املعلومات و البيانات اخلا�شة مبوؤ�ش�شات و مكاتب اأرباب الطوائف و اأعمال احلج، و البيانات 	

اخلا�شة مبن�شوبي كل طائفة، و و�شعها يف برنامج حا�شوبي يوفر املعلومة لطالبها و ي�شهل الرجوع اإليها عند احلاجة. 
• اإعداد ميثاق �شرف للمهنة و ذلك بهدف حماية ال�شياج العام للهيئة.  	

الهيكل التنظيمي 
يتكون الهيكل التنظيمي من الأجهزة التالية:

• جمل�س الإدارة.	
• الأمـانة العـامة.	

• اللجنـة الإ�شـتـ�شـاريـة.	
• جلنـــة التـوفيـــق وال�شلح.	

• مركز املعلومات والتوثيق. 	



19

أعضاء مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
) المطوفون -  األدالء - الوكالء - الزمازمة (

املن�شبال�شم

الوكيل
د / فاروق بن يحيى بخاري

رئي�س جمل�س اإدارة مكتب الوكالء املوحد

الدليل
اأ / حامت بن جعفر عبداهلل بايل

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء باملدينة 
املنورة

املطوف
د/ طالل بن �شالح قطب

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
اإيران )رئي�س الهيئة التن�شيقية(

املطوف
اأ / رامي بن �شالح ابراهيم لبني  

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
الدول الأفريقية غري العربية

املطوف
اأ / حممد اأمني بن ح�شن اأندرقريي

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج  
دول جنوب �شرق اآ�شيا 

الزمزمي
اأ / عبد الهادي بن عبد اجلليل

بن عبد الهادي زمزمي
رئي�س جمل�س اإدارة مكتب الزمازمة املوحد
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املن�شبال�شم

املطوف
 اأ/ طارق بن حممد عنقاوي

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
تركيا وم�شلمي اأوروبا و اأمريكا واأ�شرتاليا 

املطوف
م / عبا�س بن عبد الغني قطان

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
الدول العربية

املطوف
د/ راأفت بن اإ�شماعيل بدر 

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج  
دول جنوب اآ�شيا

املطوف 
اأ/ حممد بن ح�شن قا�شي

الأمني العام للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب 
الطوائف
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رؤساء مجالس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف منذ إنشائها

املن�شبال�شم

املطوف
اأ/ �شالح بن حممد جمال

) يرحمه اهلل(

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
الدول العربية

) اآنذاك(

الوكيل
اأ/ حممود بن �شالح اأبو زيد

)يرحمه اهلل(
رئي�س جمل�س اإدارة مكتب الوكالء املوحد )اآنذاك(

املطوف
اأ/ فائق بن حممد بياري 

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
الدول العربية

) اآنذاك(

املطوف
اأ/ عبداهلل بن عمر عالء الدين 

) يرحمه اهلل(

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
تركيا و م�شلمي  اأوروبا و اأمريكا واأ�شرتاليا

) اآنذاك( و حتى وفاته

املطوف 
اأ/ عبدالواحد بن برهان �شيف الدين

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
الدول الأفريقية غري العربية

) اآنذاك(

املطوف
د/ طالل بن �شالح قطب

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
اإيران
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أعمــال الهيئـة:
وهي جملة الأعمال التي تنفذها، اأو تن�شقها، اأو ت�شارك يف تن�شيقها الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف.

اللقاءات السنوية:
• اللقاء ال�شنوي مع القيادة الر�شيدة: ل�شنوات عدة، داأب خادم احلرمني ال�شريفني على ا�شتقبال اجلهات املعنية باحلج يف 	

ق�شر ال�شفا مبكة املكرمة، يف �شهر رم�شان. فكان لقاًء �شنويًا حتظى به موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بلقاء خادم احلرمني 
ال�شريفني، يتقدمهم معايل وزير احلج ووكالء الوزارة وروؤ�شاء جمال�س اإدارات موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف.

• التوا�شل مع اإمارة منطقة مكة املكرمة: تعمل موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على التعاميم والتوجيهات التي تردها من مقام 	

اأمري منطقة مكة املكرمة، رئي�س جلنة احلج املركزية، رئي�س الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج.  �شاحب ال�شمو امللكي 
فتتلقى الهيئة ما يخ�شها منها، لتفعيلها وتعميمها على جميع موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف، وت�شكيل اللجان وفرق العمل 

لتنفيذها ومتابعتها، ورفع التقارير بها.

• اإدارة 	 جمال�س  روؤ�شاء  مع  �شنويًا  اجتماعًا  حج  مو�شم  كل  نهاية  احلج  وزير  معايل  يرتاأ�س  احلج:  وزير  مع  الجتماعات 

املوؤ�ش�شات الأهلية لأرباب الطوائف ملناق�شة امل�شتجدات واملالحظات التي كانت يف املو�شم الأخري، مبقر الهيئة التن�شيقية 
ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف مبكة املكرمة. وينتج عن الجتماع روؤية متجددة نحو املو�شم الذي يليه. حيث تدر�س النجاحات، 
وتقيم العرثات، وتناق�س وجهات النظر واملقرتحات ذات العالقة باملو�شوع من قبل روؤ�شاء املوؤ�ش�شات واأع�شاء جمال�س 

الإدارة امل�شوؤولني عن امل�شاعر املقد�شة.

المشروعات والبرامج: 
ل�شنوات عدة، قامت الهيئة بالتن�شيق والإ�شراف املبا�شر على جمموعة من امل�شروعات والربامج واللقاءات، وا�شتطاعت اإبراز 

العديد من امل�شروعات اخلدمية، والربامج املثمرة. و�شنة بعد �شنة، تتطور هذه امل�شاريع وتتح�شن خمرجاتها.

ومن اأهم هذه امل�شروعات: 
• مكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج.	
• الربنامج التدريبي املجاين لتاأهيل املر�شدين للحافالت خالل فرتة احلج. 	
• مركز ترحيل احلجاج الفرادى ) طريق جدة مكة ال�شريع( 	
• مراكز اإر�شاد احلجاج التائهني يف امل�شاعر املقد�شة. 	
• حفل تكرمي املتميزين واملتميزات من من�شوبي موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ملو�شم احلج.	
• برنامج التطويف املركزي	

الدراسات :
الطوائف  اأرباب  التي تقدمها موؤ�ش�شات  والإرتقاء باخلدمات  الأعمال،  لتطوير  الهادفة  الدرا�شات  بالعديد من  الهيئة  تقوم 

ل�شيوف الرحمن ب�شكل م�شتمر. اإما من اإطالق الن�شاطات وور�س العمل، اأو امل�شاركة فيها مع جهات اأخرى. 
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حفل تكريم المتميزين والمتميزات من منسوبي
مؤسسات أرباب الطوائف لمواسم الحج: 

حتت رعاية معايل وزير احلج، تقوم الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف كل عام، وبعد النتهاء من اأعمال املو�شم 
- ومنذ عام 14٢٥هـ- بتكرمي املتميزين واملتميزات من من�شوبي موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ملو�شم احلج.

المطبوعات الوثائقية:

عدد ال�شنواتاملطبوعة

واحد وع�شرون �شنةاملطبوعات املهنية

واحد وع�شرون �شنةالدرا�شات العلمية

واحد وع�شرون �شنةالتقرير ال�شنوي للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف

ال�شنة اخلام�شةالإ�شدارات املهنية : جملة الرفادة

ال�شنة الثالثةالإ�شدارات املهنية : كتاب ذاكرة املهنة

ال�شابعة ع�شرالإ�شدارات املهنية : امللف ال�شحفي )احلج وال�شحافة(

ال�شنة احلادية ع�شرال�شجل الوثائقي لتكرمي املتميزين واملتميزات
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الباب الثاني: 
المنجزات في العام ١٤٣٦هـ
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أعمال الهيئة:
وهي جملة الأعمال التي تنفذها، اأو تن�شقها، اأو ت�شارك يف تن�شيقها الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف.

 

اجتماعات مجلس الهيئة: 
يعقد املجل�س اجتماعاته مرة كل �شهر على الأقل بناًء على دعوة رئي�س املجل�س م�شحوبة بجدول الأعمال. كما يعقد املجل�س اجتماعات ا�شتثنائية 
بح�شور ثلثي الأع�شاء على الأقل. وتكون قرارات املجل�س نهائية وملزمة فيما �شدرت فيه، ونافذة بعد مرور 3٠ يومًا من تاريخ تبليغها ملعايل 
وزير احلج، دون �شدور اعرتا�س ب�شاأنها اأو مالحظات منه. وح�شيلة هذا العام 1436هـ، كانت ما جمموعه٢3 اجتماع بني دورية وطارئة خرجت 

مبا جمموعه 49 تو�شية و ذلك يف دورته الثانية و الع�شرين. 
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عدد التو�شياتالتاريخرقم الجتماع الدوري

٠71 و ٢1 و ٢7 / ٠3/ 1436 هـالجتماع الأول والثاين والثالث

٠٥3/ ٠4 / 1436هـالجتماع الرابع

٢73/ ٠4/ 1436 هـالجتماع اخلام�س

٠41/ ٠٥/ 1436 هـالجتماع ال�شاد�س

174/ ٠6/ 1436هـالجتماع ال�شابع

٠٨3/ ٠7/  1436 هـالجتماع الثامن

1٥3 / ٠7 / 1436 هـالجتماع التا�شع

٠7٥/ ٠٨ / 1436هـالجتماع العا�شر

٠٥4/ ٠9 / 1436 هـالجتماع احلادي ع�شر

1٢4 / ٠9 / 1436 هـالجتماع الثاين ع�شر

113 / 1٠ / 1436 هـالجتماع الثالث ع�شر

1٨3 / 1٠ / 1436 هـالجتماع الرابع ع�شر

٢٥3 / 1٠ / 1436 هـالجتماع اخلام�س ع�شر

٠٢1 / 11 / 1436 هـالجتماع ال�شاد�س ع�شر

16٢ / 11 / 1436 هـالجتماع ال�شابع ع�شر

191 / 1٢ / 1436 هـالجتماع الثامن ع�شر

131 / ٠1 / 1437 هـ  و ٢٠ / ٠1 / 1437 هـالجتماع التا�شع ع�شر و الع�شرين

٠41/ ٠٢/ 1437 هـ  و 11 / ٠٢ / 1437 هـالجتماع الع�شرون

٠4٢ / ٠٢ / 1437 هـ و 11/ ٠٢/ 1437هـالجتماع الواحد و الع�شرين والثاين والع�شرين

٢٥1/ ٠٢ / 1437هـالجتماع الثالث و الع�شرين
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اإلجتماعات الدورية: األول، والثاني، والثالث

الموضوع:
مناق�شة واإقرار م�شروع الالئحة التنظيمية للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف والرفع بها ل�شاحب املعايل وزير احلج .

التـوصـيــــة: 
املوافقة على م�شروع الالئحة التنظيمية للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف )املعّدلة( وفق ال�شيغة املرفقة التو�شية وقد �شدرت موافقة 

معايل وزير احلج على الالئحة وفق القرار الوزاري رقم 6٨166 تاريخ ٢6 / ٥ / 1436هـ.

 * * * * *

اإلجتماع الدوري الرابع

الموضوع:
خطاب �شاحب املعايل وزير احلج املوجه ل�شعادة وكيل وزارة احلج ل�شوؤون احلج ب�شاأن مقرتح برنامج حج اأُ�شر املطوفني ومقرتح برنامج احلج 
ال�شماح  اإمكانية  املكرمة لبحث ودرا�شة  الوزارة مبكة  بالتن�شيق مع فرع  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  تكليف  املت�شمن   ، عرفة 

للمطوفني املتميزين يف اأداء اخلدمة با�شطحاب عوائلهم بامل�شاعر املقد�شة ، من خالل �شوابط وتو�شيف دقيق للتميز .
تكليف الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف لبحث اإمكانية تطبيق مقرتح برنامج احلج عرفة على بع�س احلجاج القادمني من اخلارج .

التـوصـيــــة:  
الرتيث يف اإنفاذ هذا الأمر بكافة �شوره حلني النتهاء من اإعادة هيكلة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف وال�شماح لها بتقدمي خدماتها وفق الأ�ش�س 

التجارية .

الموضوع:
ب�شاأن  املركزية  رئي�س جلنة احلج  املكرمة  اأمري منطقة مكة  امللكي  ال�شمو  اإلى خطاب �شاحب  فيه  امل�شار  وزير احلج  املعايل  خطاب �شاحب 
مناق�شة جلنة احلج املركزية من �شمن ما متت مناق�شته مو�شوع �شرورة حت�شني اأو�شاع النظافة بامل�شاعر املقد�شة والتو�شية التي اأقرتها اللجنة 
) اإلزام موؤ�ش�شات الطوافة وحجاج الداخل بالتعاقد مع متعهدي النظافة لإزالة خملفات الأعمال الإ�شافية التي يقومون بها لتجهيز املخيمات (.

التـوصـيــــة: 
• ا�شتعداد موؤ�ش�شات الطوافة الأهلية ومن قبيل املزيد من التعاون مع اأمانة العا�شمة املقد�شة اأن تطلب من املقاولني الذين يقومون بتنفيذ 	

بع�س الأعمال الإ�شافية يف مواقع املخيمات مب�شعر منى بتوفري حاويات نظافة بعد موافقة اجلهات الأمنية على ذلك ، حيث ل ي�شمح 
باإيقاف اأو و�شع حاويات خارج املخيمات اإّل للتي تتبع لأمانة العا�شمة املقد�شة و�شركاتها املتعاقدة معها يف هذا ال�شاأن ، على اأن تتولى اأمانة 

العا�شمة م�شوؤولية نقل هذه احلاويات اإن وجدت اإلى املرمى التابع لها .
• املخلفات 	 ونقل  ال�شواغط  وت�شغيل  ال�شوارع  ولي�س نظافة  الداخل  املخيمات من  نظافة  الطوافة هي  موؤ�ش�شات  اأن م�شوؤولية  التاأكيد على 

املقد�شة ممار�شة  العا�شمة  اأمانة  ، وعلى  نيابة عنها  توؤديها  اأن  �شنويًا  املوؤ�ش�شات  والتي تطلب من  الرئي�شية لالأمانة  املهام  وغريها من 
م�شوؤولياتها يف نظافة امل�شاعر املقد�شة وعدم اإلقاء اأ�شباب تردي اأو�شاع النظافة على موؤ�ش�شات الطوافة.

الموضوع:
حم�شر اجتماع اللجنة التن�شيقية بوزارة ال�شوؤون الإ�شالمية ، ومما مت طرحه يف الجتماع بالتاأكيد على �شرورة تفريغ ع�شو من مكاتب اخلدمة 

امليدانية التابعة ملوؤ�ش�شات الطوافة للقيام ببع�س الأمور اخلارجة عن مهام وم�شوؤوليات مكاتب وجمموعات اخلدمة امليدانية.
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التـوصـيــــة:  
• اأهمية متثيل موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف من خالل الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف حل�شور ومناق�شة مثل هذه الأمور لتو�شيح 	

املهام وامل�شوؤوليات املناطة بهذه املوؤ�ش�شات ومكاتبها امليدانية .
• معظم املهام املطلوب اإناطتها بع�شو مكتب اخلدمة امليدانية هي من �شميم اخت�شا�س بع�س اجلهات الأمنية وال�شرعية والدعوية. 	

 * * * * *

االجتماع الدوري الخامس

الموضوع:
توجيه معايل وزير احلج ب�شاأن عر�س تقرير اللجنة الن�شائية ملوؤ�ش�شة مطويف حجاج اأفريقيا غري العربية ملو�شم حج 143٥هـ على جمل�س الهيئة 

التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ليت�شنى لباقي املوؤ�ش�شات ال�شتفادة من التجارب والتي تنعك�س على جودة اخلدمة.

التـوصـيــــة: 
• توزيع ن�شخة حا�شوبية من التقرير اخلا�س باللجنة الن�شائية التابعة للموؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول الإفريقية غري العربية على كافة 	

املوؤ�ش�شات الأهلية لأرباب الطوائف.
• يتولى جمل�س اإدارة كل موؤ�ش�شة اأو مكتب موحد ا�شتعرا�س م�شامني التقرير وترجمته اإلى برنامج عمل وفقًا لإمكانات وظروف كل موؤ�ش�شة 	

اأو مكتب ، مبا يحقق ال�شتفادة من الفكرة.
• اإمكانية ال�شتفادة من اللجنة الن�شائية التابعة ملوؤ�ش�شة اأفريقيا يف �شرح اخلطة لبقية اللجان الن�شائية باملوؤ�ش�شات الراغبة يف ذلك.	

الموضوع:
خطاب �شعادة وكيل وزارة احلج ل�شوؤون احلج اخلا�س ببحث اأ�شباب تاأخري اإخالء م�شعر عرفات من احلجاج عن ال�شاعة )٢:3٠( �شباحًا من 
يوم العا�شر من ذي احلجة ، وما ت�شمنته الفقرة ) 1 ( من احللول واملقرتحات حيال عقد ور�س عمل من غرة جمادى الأولى بني النقابة العامة 
لل�شيارات وموؤ�ش�شات الطوافة املعنية بالنقل بالرد والردين و�شركات النقل مب�شاركة اجلهة املخت�شة بالوزارة واللجنة التنفيذية ملراقبة نقل 
احلجاج لو�شع اآلية تن�شيق م�شرتكة حتدد مهام كل جهة ، وتكليف الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف م�شاألة تن�شيق ومتابعة عقد الور�س 

والرفع للوزارة مبا يتم.

التـوصـيــــة:  
• عقد اجتماع لأع�شاء جمال�س الإدارة امل�شوؤولني عن النقل بكل موؤ�ش�شة طوافة حتت مظلة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف قبل 	

البدء يف عقد ور�س العمل .
• اإ�شافة اأمارة منطقة مكة املكرمة والأمن العام والإدارة العامة للمرور ) قيادة املنع وال�شيطرة ( يف ور�شة العمل .	
• اأن يكون لوزارة احلج تن�شيق على م�شتوى عايل ملعاجلة م�شاكل النقل من الناحية املرورية. 	
• يوؤمل اأن تتم رعاية هذه الور�شة بح�شور معايل وزير احلج ومعايل مدير الأمن العام.	

الموضوع :
مناق�شة العر�س املقدم من اأ�شتاذ الإعالم مبعهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة حيال الدرا�شة املطلوبة من الهيئة اخلا�شة 
بتكليف موؤ�ش�شات الطوافة الأهلية حتت مظلة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف باإعداد درا�شة �شاملة ومتكاملة عن خدمات تطويف 

احلجاج. 
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التـوصـيــــة: 
• املوافقة على العر�س امل�شار اإليه بعاليه مب�شاركة موؤ�ش�شات الطوافة الأهلية .	
• اأهمية الإنتهاء من الدرا�شة وتقدميها للهيئة قبل نهاية �شهر جمادى الأولى 1436هـ .	

 * * * * *

االجتماع الدوري السادس

الموضوع :
درا�شة العر�س املرئي املقرتح من مكتب )عمرانيون لالإ�شت�شارات ( بناًء على طلب الهيئة ، ب�شاأن الدرا�شة املطلوبة منها الهادفة اإلى تطوير اآلية 
لتقدمي خدمات التغذية للحجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�شة وجدة ، وو�شع و�شف وا�شح ومعايري لقيا�س اخلدمات وربطها 

بعنا�شر كلفة وا�شحة وحتديد اللتزامات مبا يحقق اجلودة والأمن الغذائي، وذلك وفقًا للمراحل ونطاق اخلدمات التالية:
تقييم الو�شع الراهن لكل موؤ�ش�شة بناًء على اخلربات ال�شابقة .. 1
عمل ور�س عمل جلميع م�شوؤويل التغذية يف املوؤ�ش�شات مبكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة ، واجلهات ذات العالقة ب�شوؤون التغذية.. ٢
حتديد اخلطوط العري�شة امل�شرتكة بني املوؤ�ش�شات لتقدمي اخلدمة .. 3
حتديد معايري وا�شرتاطات اجلهات احلكومية املختلفة ذات العالقة .. 4
عمل قاعدة بيانات ملتعهدي التغذية وو�شع اآلية للتاأهيل .. ٥
و�شع اآلية لتحديد القيمة ال�شرت�شادية للوجبات .. 6
و�شع دليل اإجرائي �شامل لتقدمي خدمات الطعام مبكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�شة وجدة.. 7

التـوصـيــــة:
• حتفظ بع�س اأع�شاء جمل�س الهيئة على م�شودة  م�شروع الدرا�شة بحكم عدم اخت�شا�س اجلهة املقدمة منها.	

 * * * * *

االجتماع الدوري السابع

الموضوع : 
خطاب �شعادة وكيل الوزارة ل�شوؤون احلج بخ�شو�س عقد ور�س عمل من غرة �شهر جماد الأولى بني النقابة العامة لل�شيارات وموؤ�ش�شات الطوافة 
املعنية بنظام النقل بالردين و�شركات وموؤ�ش�شات النقل مب�شاركة الإدارة املخت�شة بالوزارة واللجنة التنفيذية ملراقبة نقل احلجاج لو�شع اآلية 
تن�شيق م�شرتكة حتدد مهام كل جهة وو�شائل التوا�شل و�شبل التن�شيق الفعال للق�شاء على ال�شلبيات التي اأدت اإلى تاأخري اإخالء م�شعر عرفات 

من احلجاج ، وتكليف الهيئة بالتن�شيق ومتابعة عقد الور�س والرفع للوزارة مبا يتم .

التوصيات:
• تاأ�شي�شًا على ما �شبق وحتى يتم البدء من حيث انتهت اإليه فرق العمل امل�شكلة ونتائج اللقاءات التى متت ، فاإن جمل�س الهيئة التن�شيقية 	

ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يرى الرتيث يف اإقامة ور�شة العمل حلني النتهاء من نتائج اللقاءات امل�شار اإليها .
• على كل موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف تزويد الهيئة مبا لديها من مالحظات على اأداء �شركات النقل والنقابة العامة لل�شيارات 	

متهيدًا لعقد اجتماع بني الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف والنقابة العامة لل�شيارات برعاية �شعادة وكيل الوزارة للنقل وامل�شاريع 
وامل�شاعر املقد�شة يهدف اإلى درا�شة ق�شايا النقل وت�شخي�س مكامن اخللل واإيجاد احللول العملية واملو�شوعية والعمل على اإيجاد فهم 

م�شرتك بني الأطراف املعنية.
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الموضوع :
اأو اجلهات  اأرباب الطوائف يف اللجان اخلا�شة بدرا�شة وتن�شيق بع�س املوا�شيع التي يتم طرحها من قبل الوزارة  م�شاركة ومتثيل موؤ�ش�شات 

الأخرى ذات العالقة ، واأهمية توحيد الروؤى حيالها .

التـوصـيــــة:
• 	 ، والوزارة  الطوائف  اأرباب  وموؤ�ش�شات  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  بني  الإيجابي  والتن�شيق  والتوجيهات  للروؤى  توحيدًا 

فاملوؤمل من املوؤ�ش�شات اأهمية مراعاة ما يلي :
اأن يكون متثيل املوؤ�ش�شة اأو املكتب املوحد يف اأي اجتماع تدعو اإليه الهيئة اأو الوزارة يف اللجان املتخ�ش�شة ، ل يقل عن م�شتوى ع�شو . 1

جمل�س الإدارة املخت�س عن جمال الإجتماع .
اأهمية عر�س ما يتم التو�شل اإليه من خالل اللقاءات اأو الإجتماعات ، على جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف قبل . ٢

التوقيع على املحا�شر ل�شمان متاثل الروؤى وتوحيد الإجراء .

الموضوع:
تر�شيح اأمني عام للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ملدة اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ ت�شكيل جمل�س الهيئة ويتم اعتماد تعيينه من الوزير 

وفقًا ملنطوق املادة ال�شاد�شة ع�شر من الالئحة التنظيمية للهيئة املعتمدة بقرار معايل وزير احلج رقم 6٨166 تاريخ 1436/٠٥/٢6هـ

التـوصـيــــة: 
• ير�شح جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بالإجماع �شعادة الأ�شتاذ/ حممد بن ح�شن قا�شي اأمينًا عامًا للهيئة ملدة اأربع 	

تاريخ  وزير احلج رقم 6٨17٢  بقرار معايل  ال�شادر  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  ت�شكيل جمل�س  تاريخ  بدًء من  �شنوات 
1436/٠6/٠9هـ

• ترفع هذه التو�شية ل�شاحب املعايل وزيراحلج للتف�شل بالتوجيه باملوافقة على اإ�شدار القرار الإداري الالزم باإعتماد تعيني �شعادته .	

الموضوع:
اإقامة ملتقى تعريفي بالالئحة التنظيمية للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف لأع�شاء جمال�س اإدارة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف.

التـوصـيــــة: 
• موافقة جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على اإقامة امللتقى التعريفي بالالئحة ، لأع�شاء جمال�س الإدارات املختلفة حتت 	

مظلة الهيئة ، وتفوي�س اأ�شحاب ال�شعادة رئي�س الهيئة ونائب الرئي�س والأمني العام باإ�شتكمال مايلزم حيال اإقامة هذا امللتقى .
• يف�شل اأن يتم عمل امللتقى يف اأحد اأيام الإجازة ال�شبوعية لتمكني ال�شادة الزمالء اأع�شاء جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء بامل�شاركة 	

واحل�شور ، ومت الإتفاق مبدئيًا على يوم ال�شبت املوافق 1436/٠7/٠6هـ .

 * * * * *

االجتماع الدوري الثامن

الموضوع : 
توجيه �شعادة وكيل الوزارة ل�شوؤون احلج �شرحًا على خطاب �شعادة امل�شرف العام على الإدارة العامة ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ب�شاأن درا�شة 
مقرتح اأن تقوم كل موؤ�ش�شة طوافة بتقدمي خطاب �شمان جلميع مكاتب وجمموعات اخلدمة التابعة لها ل�شالح وزارة  احلج لاللتزام بدفع اأي 

غرامات )يف حدود ٥٠ ريال للحاج( يف حال �شدور اأي خمالفات بدًل عن الآلية ال�شابقة.
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التـوصـيــــة:
• اأوًل: اإلغاء مبداأ حجز مبلغ اخلم�شني ريال عن كل حاج من حيث الأ�شا�س ، وا�شتبداله بالآلية التالية: تقوم اجلهة املخت�شة بوزارة احلج باإ�شعار 	

املوؤ�ش�شة املعنية باملخالفة امل�شجلة على اأحد مكاتبها ، وتقوم املوؤ�ش�شة وب�شفة فورية باإلزام مكتب اخلدمة بت�شويتها خالل مدة 7٢ �شاعة.
• ثانيًا : على جلان الإ�شراف واملتابعة بوزارة احلج تزويد املوؤ�ش�شات بالتقرير اخلتامي وتقييم جمموعات ومكاتب اخلدمة امليدانية قبل 	

٢٥حمرم كحد اأق�شى .

الموضوع :
خطاب ف�شيلة م�شت�شار وزير احلج مدير اإدارة التوجيه والتوعية ب�شاأن تدريب اأع�شاء جمال�س اإدارة موؤ�ش�شات الطوافة امل�شتجدين واأع�شاء 
جمموعات اخلدمة امليدانية على تطويف احلجاج ومنحهم ت�شاريح ، واإختيار �شركة متخ�ش�شة يف التدريب اأو اإحدى الإدارات الدينية 

لتنفيذ ذلك.

التـوصـيــــة:  
• يرى جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف اإ�شتمرار التعاون والتن�شيق مع الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد 	

النبوي ال�شريف مب�شاركة  ف�شيلة امل�شت�شار مدير اإدارة التوجيه والتوعية ملا يتطلبه الأمر ملو�شم حج 1436هـ.
• امل�شت�شار �شخ�شيًا م�شاألة 	 يتولى ف�شيلة  اأن  ، فالأولى  التدريب  يتعلق مبجال  املتحققة يف مو�شم حج 143٥هـ فيما  للنجاحات  اإ�شتمرارًا 

تدريب من اأ�شتجد من اأع�شاء املجال�س وروؤ�شاء املجموعات واملكاتب امليدانية وفق ال�شيغة التى يتم الإتفاق عليها بني  ف�شيلته والهيئة 
التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف .

• امل�شوؤولة عن 	 الوحيدة  الطوائف هي اجلهة  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  ، فتعترب  بالتدريب  القيام  اإعتذار ف�شيلته عن  يف حال 
احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  والرئا�شة  بالوزارة  التطويف  عن  املخت�شة  الإدارة  وبني  بينها  يتم  الذي  التن�شيق  وفق  البديل  اإختيار 

وامل�شجد النبوي ال�شريف .

الموضوع :
خطاب �شعادة امل�شرف العام على م�شروع اململكة العربية ال�شعودية لالإفادة من الهدي  والأ�شاحي املبني على م�شودة حم�شر الإجتماع الذي 
عقد بني الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف واإدارة م�شروع اململكة لالإفادة من الهدي والأ�شاحي ب�شاأن ت�شويق �شندات الهدي والأ�شاحي 

من قبل موؤ�ش�شات الطوافة ومكاتبها وجمموعاتها امليدانية .

التـوصـيــــة:  
• الثاين لرئي�س 	 النائب  العهد  امللكي ويل ويل  ال�شمو  الطوائف ملا ت�شمنته برقية �شاحب  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  تاأييد جمل�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س جلنة احلج العليا رقم ٨٥٨٨9 تاريخ 1436/٠6/٢٥هـ املوجهة ملعايل وزير احلج ب�شاأن مقرتح اإلزام 
مكاتب �شوؤون احلجاج )وعموم ممثلي احلجاج( بذبح اأ�شاحي وهدي احلجاج التابعني لهم من خالل م�شروع اململكة لالإفادة من حلوم 
الهدي والأ�شاحي واأن يتم متابعة اإبرام الإتفاقيات امل�شبقة مع امل�شروع لتقدمي تلك اخلدمات حلجاجهم )اأ�شوة باتفاقيات وعقود ال�شكن 

والنقل واخلدمات الأ�شا�شية التى يقومون باإبرامها ( .
• اأن يكون ت�شويق �شندات الهدي والأ�شاحي التابعة مل�شروع اململكة لالإفادة من الهدي والأ�شاحي ، عرب موؤ�ش�شات 	 تت�شمن الإتفاقية 

الطوافة الأهلية ومكاتبها الفرعية )ح�شريًا( مبقابل مايل يتم الإتفاق عليه بني الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف وم�شروع 
تلك  ا�شتح�شال  للموؤ�ش�شات  التى جتيز  النظامي  وامل�شوغ  الآلية  اإيجاد  بعد  والأ�شاحي  الهدي  ال�شعودية لالإفادة من  العربية  اململكة 

املبالغ نظامًا . 

 * * * * *
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االجتماع الدوري التاسع

الموضوع :
ت�شكيل اللجان وفرق العمل املنبثقة عن جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ذات العالقة املبا�شرة باخلدمات املقدمة للحجاج 

،وحتديد مكافاآتهم:

جلنة امل�شاعر املقد�شة والطوارئ .. 1

جلنة اإ�شكان مكة املكرمة واملدينة املنورة.. ٢

جلنة التفويج العام.. 3

جلنة التغذية .. 4

جلنة ال�شوؤون العامة.. ٥

جلنة النقل.. 6

التـوصـيــــة:  
• موافقة جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على ت�شكيل اللجان امل�شار اإليها بعاليه .	
• تت�شكل هذه اللجان من اأع�شاء جمال�س الإدارة امل�شوؤولني عن مهام كل جلنة باملوؤ�ش�شة .	
• تختار كل جلنة من بينها رئي�شًا ملدة عام واحد ، ثم يعاد الختيار يف العام الذي يليه لإتاحة الفر�شة بني الزمالء اأع�شاء جمال�س اإدارة 	

املوؤ�ش�شات .
• ي�شرف لكل ع�شو من اأع�شاء اللجنة عن كل جل�شة يح�شرها مبلغ ثالثمائة ريال ويكون �شرف املبلغ عن طريق الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات 	

اأرباب الطوائف بناًء على الدعم املايل الإ�شايف الذي �شتقوم املوؤ�ش�شات بدفعه للهيئة. 

 * * * * *

االجتماع الدوري العاشر

الموضوع:
و تقرير  املنتهية يف 3٠ �شفر 1436هـ  لل�شنة  اأرباب الطوائف  التن�شيقية ملوؤ�ش�شات  بالهيئة  املالية ) احل�شابات  اخلتامية ( اخلا�شة  القوائم 

مراقب احل�شابات عنها.

التـوصـيــــة: 
يف  املنتهي  1436/143٥هـ  ال�شابق  املايل  العام  عن  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  للهيئة  اخلتامية  احل�شابات  اإقرار  على  املوافقة 
1436/٠٢/3٠هـ وتربئة ذمة رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ونائب رئي�س الهيئة والأمني العام عن الفرتة املو�شحة بعاليه 

ويثمنون اجلهود التي بذلت يف �شبيل تطوير وحتديث وميكنة الإجراءات النظامية لل�شوؤون املالية للهيئة متمنني للجميع دوام التوفيق.

الموضوع:
تقرير مراجعة ح�شاب مكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج ملو�شم حج 143٥ هـ كما هي يف 3٠ �شفر 1436 هـ . 

التـوصـيــــة: 
وافق جمل�س اإدارة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف وممثلي النقابة العامة لل�شيارات على اإقرار احل�شابات اخلتامية ملكتب اإر�شاد 
املالية  ولل�شنة  143٥هـ  عام  حج  ملو�شم  املالية  املكتب  متعلقات  كافة  عن  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  ذمة  واإبراء  احلافالت 
املنتهية يف 1436/٠٢/3٠هـواعتبار ذلك جزًء مكماًل ول يتجزاأ من »اإقرار جمل�س الهيئة التن�شيقية للقوائم املالية والتقرير التف�شيلي ملراجع 

احل�شابات عنها لنف�س ال�شنة املالية املنتهية يف 1436/٠٢/3٠هـ .
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الموضوع :
توجيه �شعادة وكيل الوزارة ل�شوؤون احلج املت�شمن مقرتح تقدمي ور�شة عمل لأع�شاء جمال�س اإدارة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف حول التخطيط 
الهيئة  وتكليف  املوؤ�ش�شات  اإحدى  اإدارة  �شابق مبجل�س  يقدمها ع�شو  الأزمات  واإدارة  والإبداع  والعالقات  الإ�شرافية  املهارات  وتنمية  والرقابة 

التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بتبني الإعداد والإ�شراف على تنفيذ هذه الور�شة . 

التـوصـيــــة: 
تاأ�شي�شًا على ما �شبق فاإن جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يتوجه بال�شكر ملقدم املقرتح مع العتذار عن قبوله �شخ�شيًا للقيام 

مبهمة التدريب لأع�شاء جمال�س اإدارة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ل�شعف التاأهيل يف املوا�شيع املقرتحة ملا �شبق تو�شيحه يف التداول .

الموضوع:
واملنظمني  �شوؤون احلجاج  ب�شاأن ما لوحظ على بع�س مكاتب  اآ�شيا  الأهلية ملطويف حجاج جنوب  املوؤ�ش�شة  اإدارة  �شعادة رئي�س جمل�س  خطاب 

مبمار�شة بع�س املخالفات لنظام اإ�شكان احلجاج باإ�شكان حجاجهم على مرحلتني مبكة املكرمة قبل احلج وبعد احلج .

التـوصـيــــة: 
يرى جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف اأن يتم تنظيم هذا املو�شوع واأن ياأخذ ال�شفة النظامية بالكتابة ملقام وزارة احلج للرفع 

للجهات املخت�شة بطلب تعديل نظام اإ�شكان احلجاج مبا يتوافق مع رغبة احلجاج وامل�شوؤولني عن اإ�شكانهم وفقًا ملا تقت�شيه امل�شلحة العامة .

الموضوع :
خطاب �شعادة رئي�س جمل�س اإدارة مكتب الزمازمة املوحد املت�شمن طلب عر�س مقرتح اخلدمات الإ�شافية التى يود املكتب تقدميها حلجاج بيت 

اهلل احلرام يف �شقيا ماء زمزم بامل�شاعر املقد�شة عن طريق موؤ�ش�شات الطوافة .

التـوصـيــــة: 
• تاأييد جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف للمقرتح من حيث املبداأ مع اأهمية ا�شتيفاء الدرا�شة املتكاملة حيال اإمكانية توفري 	

الكميات املطلوبة واجلدوى القت�شادية ومنا�شبة ال�شعر ملوؤ�ش�شات الطوافة ، ومدى نظامية املو�شوع ، وبع�س املحاذير التي مت اإبدائها يف 
التداول وينبغي و�شعها يف العتبار .

• يف حال موافقة الوزارة واجلهة املخت�شة على املقرتح فيتم التطبيق يف �شنته الأولى على موؤ�ش�شة طوافة واحدة فقط وفق �شوابط قانونية 	
وعقود منظمة ت�شمل الت�شعرية واللتزام بتوفري الكميات وغرامات التاأخري.

 * * * * *

 االجتماع الدوري الحادي عشر

الموضوع:
خطاب �شاحب املعايل وزير احلج املت�شمن تكليف الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بدرا�شة كل ما يتعلق باجلمعيات العمومية من 

جميع النواحي النظامية والقانونية وعر�شها على ال�شوؤون القانونية وال�شوؤون الإدارية واملالية بالوزارة .

التـوصـيــــة: 
• املوافقة على ال�شيغة املعّدلة لبع�س البنود املنظمة لنعقاد اجلمعيات العمومية وفقًا لل�شيغة املقرتحة واملرفقة بهذه التو�شية .	
• العام بالجتماع مع �شعادة مدير عام 	 الرئي�س والأمني  نائب  الطوائف و�شعادة  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  تفوي�س �شعادة رئي�س 
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ال�شوؤون الإدارية واملالية و�شعادة مدير عام ال�شوؤون القانونية بالوزارة لعر�س درا�شة املواد التي مت تعديلها واملنظمة لنعقاد اجلمعيات 
العمومية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ، اإنفاذًا لتوجيه معايل الوزير امل�شار اإليه بعاليه .

• الرفع مبا يتم التو�شل اإليه ل�شاحب املعايل وزير احلج يف اإطار ما متت املوافقة عليه يف اجتماع جمل�س الهيئة احلادي ع�شر.	

الموضوع: 
خطاب �شاحب املعايل وزير احلج ب�شاأن درا�شة مقرتح اختيار �شركة من ال�شركات املتخ�ش�شة يف التدريب ممن لديها خلفية �شرعية ودينية اأو 

اإحدى الإدارات التى لديها خربه ودراية لتدريب اأع�شاء جمموعات اخلدمة امليدانية مبوؤ�ش�شات الطوافة على تطويف احلجاج .

التـوصـيــــة:  
• اإ�شتمرار ف�شيلة مدير اإدارة التوجيه والتوعية بالوزارة يف تدريب من ا�شتجد من روؤ�شاء اأو اأع�شاء جمموعات اخلدمة امليدانية بكل موؤ�ش�شة 	

طوافة ) عدا موؤ�ش�شة طوافة حجاج اإيران  ( وفقًا ملا مت اإجراءه يف مو�شم حج 143٥هـ ، وم�شاركة بع�س املوؤهلني من اأرباب الطوائف مع 
ف�شيلته ممن تتوافر فيهم اخلربات الالزمة للتدريب ويتم تر�شيحهم من قبل املوؤ�ش�شات .

• عدم املوافقة على مقرتح اختيار �شركة من ال�شركات املتخ�ش�شة يف التدريب للقيام مبهمة تاأهيل املطوفني من اأع�شاء جمموعات اخلدمة 	
امليدانية للقيام بعملية تطويف احلجاج .

• تفوي�س �شعادة نائب رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج دول جنوب اآ�شيا 	
للتن�شيق مع ف�شيلته وحتديد امل�شار الإجرائي لعملية التدريب .

 * * * * *

االجتماع الدوري الثاني عشر

الموضوع :
من  الفرتة  ميثل  والذي  1437هـ   –  1436 املايل  العام  عن  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  للهيئة  التقديرية  املوازنة  على  املوافقة 

1436/٠3/٠1هـ - 1437/٠٢/3٠هـ .

التـوصـيــــة: 
يوافق جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على املوازنة التقديرية للهيئة للعام املايل 1436 – 1437هـ واملقدرة اإيراداتها مببلغ 
)٢،٢14،٠٥٥( مليونان ومائتان واأربعة ع�شر األف وخم�شة وخم�شون ريال ل غري وم�شروفاتها مببلغ )3،4٨٢،٨76 ( ثالثة مليون واأربعمائة 
األف  و�شتون  وثمانية  العجز ومقداره )1،٢6٨،٨٢1( واحد مليون ومائتان  ريال ل غري ويغطى  و�شبعون  و�شتة  وثمامنائة  األف  وثمانون  واثنان 
وثمامنائة وواحد وع�شرون ريال ل غري وفق ما يتم التفاق عليه بني اأع�شاء جمل�س الهيئة اأوًل باأول وبكل فقرة منف�شلة للتمويل لهذه البنود واأن 
ل تعلق تغطيتها على ال�شنوات الالحقة ، مع النظر يف عدم حتميل الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف اأعباء مالية اإ�شافية ما مل ترد 

يف امليزانية التقديرية . 

الموضوع: 
درا�شة اخلطة الت�شغيلية وامليزانية التقديرية اخلا�شة مبكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج ملو�شم حج 1436هـ .

التـوصـيــــة: 
تفوي�س اأ�شحاب ال�شعادة التالية اأ�شمائهم لدرا�شة واعتماد اخلطة الت�شغيلية وامليزانية التقديرية ملكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج ملو�شم 

حج 1436هـ واتخاذ كافة ما يلزم لذلك ، وهم :
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ــ رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج اإيران.. 1 د . طالل بن �شالح قطبـ 
اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف . ٢ اأرباب الطوائف رئي�س جمل�س  ـــ نائب رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات  د . راأفت بن ا�شماعيل بدر 

حجاج جنوب اآ�شيا .
م . عبا�س بن عبدالغني قطان ـــ رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية.. 3
الأ�شتاذ . حممد بن ح�شن قا�شي ـــ الأمني العام للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف .. 4
الأ�شتاذ . ع�شام بن عبدالعزيز دمياطي ـــ نائب رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء باملدينة املنورة .. ٥

الموضوع:
ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  بيانات  الوكالء املوحد لدى مركز  التابع ملكتب  الإلكرتوين  التح�شيل  ا�شت�شافة برنامج معلومات نظام  متطلبات 

اأرباب الطوائف مبقابل مايل.

التـوصـيــــة: 
• موافقة جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على اإ�شتكمال كافة املراحل امل�شار اإليها وفق التف�شيالت التي مت عر�شها يف 	

الجتماع من قبل �شعادة امل�شرف العام على تقنية املعلومات بالهيئة .
• املوافقة على توفري املكونات التي مت تاأجيلها للمرحلة الثانية من م�شروع مركز البيانات واملقدرة قيمتها بحوايل مبلغ مائتني وثمانون األف ريال.	
• املوافقة املبدئية على الت�شعرية ال�شهرية املقرتحة وفق املوا�شفات املطلوبة لنظام التح�شيل  وللدعم الإ�شايف للموا�شم.	
• التن�شيقية 	 الهيئة  جمل�س  يف  ع�شويته  بحكم  املوحد  الوكالء  مبكتب  خا�شة  وهي  فقط  1436هـ  احلايل  للمو�شم  مقرتحة  الأ�شعار  تكون 

ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف .

الموضوع:
الإلكرتوين  النظام  يف  الأهلية  الطوافة  مبوؤ�ش�شات  الوفورات  ملبلغ  امل�شتحقني  امل�شاهمني  معلومات  اإدخال  مبو�شوع  اخلا�س  الإجرائي  الو�شع 

املخ�ش�س لذلك.

التـوصـيــــة: 
اإنفاذًا لتوجيه �شاحب املعايل وزير احلج الذي يتابع م�شكورًا مو�شوع �شرعة النتهاء من اإعادة الوفورات مل�شتحقيها وب�شفة متتابعة . 

فاإن جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يو�شي مبا يلي:
• على اأ�شحاب ال�شعادة روؤ�شاء جمال�س اإدارة موؤ�ش�شات الطوافة املعنية التلطف باملتابعة ال�شخ�شية لالإدارات املخت�شة ب�شوؤون امل�شاهمني 	

بكل موؤ�ش�شة بحيث يتم النتهاء من اإدخال كافة البيانات املطلوبة خالل مدة ل تتجاوز �شهر من تاريخه )كحد اأق�شى( .
• اتخاذ كافة ما يلزم من اإجراءات اإدارية وقانونية ل�شمان اإجناز العمل خالل املدة املحددة لالأهمية .	

 * * * * *

االجتماع الثالث عشر 

الموضوع:
برقية �شاحب ال�شمو امللكي م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني اأمري منطقة مكة املكرمة رئي�س جلنة احلج املركزية املوجهة ملعايل وزير 
احلج ب�شاأن العر�س املقدم من الرئي�س التنفيذي ل�شركة ) �شيافة البلد الأمني املحدودة ( ب�شاأن مقرتحات تطوير الإعا�شة والتغذية يف 

امل�شاعر املقد�شة .
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التـوصـيــــة:  
• حيث بداأت بع�س موؤ�ش�شات الطوافة يف العمل حيال اإن�شاء م�شانع للتغذية خا�شة بها ، فمن املنا�شب اأن يتم طرح م�شروع م�شانع التغذية 	

على كافة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف واإتاحة الفر�شة ملن يرغب يف امل�شاركة واإن�شاء كيان ا�شتثماري كبري .
• ال�شتفادة من خربة �شركة �شيافة البلد الأمني يف تطوير التغذية .	

الموضوع:
خطاب �شعادة وكيل وزارة احلج ل�شوؤون احلج املرفق بطيه املقرتح اخلا�س بخدمة تطويف احلجاج ، الذي ي�شمل الأطراف الرئي�شية يف طريقة 

تنفيذ خدمة التطويف مبا ي�شمن اإمكانية تنفيذه وقيا�س اأدائه بطريقة واقعية و�شهولة متابعته بطريقة فعاله.

التـوصـيــــة:  
تاأ�شي�شًا على ما �شبق ونظرًا ل�شيق الوقت وعدم توفر معلومات حاليه ميكن ال�شتناد اإليها ، وحيث متت املفاهمة والتن�شيق مع �شعادة امل�شت�شار 
امل�شرف على الإدارة العامة ل�شوؤون موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ، فاإن جمل�س الهيئة يرى ال�شتمرار يف جتربة التطويف املركزي التي مت تنفيذها 
اإليه بعاليه ،  يف مو�شم حج 143٥هـ وال�شتفادة ما اأمكن من مقرتح خدمة التطويف املرفق بخطاب �شعاة وكيل الوزارة ل�شوؤون احلج امل�شار 
والجتماع  مع �شعادة امل�شت�شار امل�شرف على الإدارة العامة ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بعد احلج مب�شيئة اهلل تعالى لإعادة درا�شة املقرتح وتقييم 

جتربة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف مبا يحقق راحة و�شالمة �شيوف الرحمن .

الموضوع:
نتائج اجتماع اللجنة املكلفة من جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف لالجتماع مب�شوؤويل ال�شوؤون الإدارية واملالية والإدارة العامة 
لل�شوؤون القانونية بالوزارة حيال اإعادة �شياغة بع�س بنود الالئحة الإدارية واملالية للموؤ�ش�شات الأهلية لأرباب الطوائف اخلا�شة باجلمعيات 

العمومية .

التـوصـيــــة: 
وافق جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على حم�شر الجتماع املتخذ بتاريخ 1436/٠9/٢1هـ املبني على خطاب �شاحب املعايل 
وزير احلج املت�شمن تكليف الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بدرا�شة كل ما يتعلق باجلمعيات العمومية ، وذلك وفق ال�شيغة املرفقة 

باملح�شر اخلا�شة باجلمعيات العمومية .

 * * * * *

االجتماع الدوري الرابع عشر

الموضوع:
برقية �شعادة مدير عام فرع وزارة احلج مبحافظة جدة املت�شمنة اعتزام فرع الوزارة بجدة مب�شاركة جميع موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف اإقامة 
برنامج ا�شتقبال ترحيبي ل�شيوف بيت اهلل احلرام وزوار م�شجد ر�شوله عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم بدًء من 11/1- 1436/1٢/٠4هـ على 

غرار الربنامج الرتحيبي الذي متت اإقامته يف مو�شم العمرة.

التـوصـيــــة: 
الوزارة  بفرع  اخلا�س  الربنامج  هذا  يف  امل�شاركة  عن  يعتذر  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  جمل�س  فاإن  �شبق  ما  على  تاأ�شي�شًا 

مبحافظة جدة لالأ�شباب املو�شحة يف التداول.
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الموضوع:
خطاب �شعادة وكيل وزارة ال�شحة لل�شحة العامة املت�شمن طلب تر�شيح �شعادة امل�شت�شار ال�شحي يف الطب الوقائي وطب املجتمع ممثاًل للهيئة 

التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف املركز العاملي لطب احل�شود املن�شاأ مبوجب الأمر ال�شامي الكرمي رقم 179٠ تاريخ 143٥/٠٢/٢7هـ.

التـوصـيــــة:  
• عدم املوافقة على تر�شيح �شخ�س معني حتدده وزارة ال�شحة وهو غري معروف لدى الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ويكون 	

ممثاًل لها يف املركز العاملي لطب احل�شود .
• بعد موافقة مقام وزارة احلج على طلب �شعادة وكيل وزارة ال�شحة باأهمية م�شاركة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ووجود 	

ممثل لها يف هذا املركز ، تقوم الهيئة باختيار من تراه منا�شبًا لهذا التمثيل .
• ترفع هذه التو�شية لأنظار �شاحب املعايل وزير احلج للتف�شل بالتوجيه مبا يراه معاليه حمققًا للم�شلحة العامة.	

الموضوع: 
خطاب �شعادة رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية املت�شمن طلب اإلغاء مبلغ الـ ٢٢.٥ الذي يدفع ملوؤ�ش�شات الطوافة 

من جميع البعثات وال�شركات ال�شياحية بامل�شار الإلكرتوين اخلا�س ب�شمان جدية التعاقد.

التـوصـيــــة: 
• ترى موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف عدا موؤ�ش�شتي مطويف حجاج الدول العربية ومطويف حجاج جنوب اآ�شيا اأهمية ا�شتمرار مبلغ �شمان جدية 	

التعاقد لأ�شباب متعددة ت�شمن حقوق املوؤ�ش�شة املالية .
• ل يرى جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف مانعًا من ا�شتثناء كل من املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية واملوؤ�ش�شة 	

الأهلية ملطويف حجاج جنوب اآ�شيا من مبلغ �شمان جدية التعاقد طاملا اأن هذا الأمر يتوافق مع رغبة املوؤ�ش�شتني وتنظيمهما.

 * * * * *

االجتماع الدوري الخامس عشر

الموضوع :
توجيه �شاحب املعايل وزير احلج حيال اأهمية عمل م�شاريع م�شرتكة بني موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف توحيدًا لروؤى املوؤ�ش�شات وتفاديًا للخ�شائر 

املادية وفقًا لإمكانيات كل موؤ�ش�شة ، وذلك عن طريق الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف خا�شة يف املوا�شيع املوحدة وامل�شرتكة.

التـوصـيــــة: 
تكليف رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ونائب رئي�س الهيئة والأمني العام بالإ�شتعانة باأحد بيوت اخلربة املتخ�ش�شة يف جمال 
الإ�شتثمار لعمل درا�شة مقرتحة ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف وفق روؤية  موحدة ونظرة م�شتقبلية وخطة ا�شرتاتيجية تهدف مل�شلحة امل�شاهمني نحو 

امل�شاهمة يف الفر�س الإ�شتثمارية املتاحة لهم ب�شكل جماعي.

الموضوع :
بلورة برنامج لل�شياحة الداخلية للحجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�شة وحمافظة جدة.

التـوصـيــــة: 
• اأهمية التن�شيق والتوا�شل واإعداد برنامج �شراكة مع الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث الوطني وتاأ�شي�س برنامج خدمات اإ�شافية غري ملزمة 	

من �شمن �شريحة حزم اخلدمات التي تقدم حلجاج بيت اهلل احلرام وزائري م�شجد نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم .
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• البدء يف تهيئة مر�شدين �شياحيني للقيام بهذه املهمة ب�شورة لئقة .	
• اأرباب 	 ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  با�شم  ح�شاب  لإن�شاء  ال�شياحة(  )قطاع  الوطني  والرتاث  لل�شياحة  العامة  الهيئة  بوابة  على  الدخول 

الطوائف على بوابة الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث الوطني .

 * * * * *

االجتماع الدوري السادس عشر

الموضوع:
اأرباب  الرحمن ملو�شم حج 1436هـ مب�شاركة كافة موؤ�ش�شات  ا�شتقبال ترحيبي ل�شيوف  اإقامة برنامج  طلب فرع وزارة احلج مبحافظة جدة 

الطوائف والجتماع مع �شعادة مدير عام فرع الوزارة مبحافظة جدة انفاذًا لتوجيه �شاحب املعايل وزير احلج .

التـوصـيــــة: 
اإنفاذًا لتوجيه �شاحب املعايل وزير احلج  فاإن جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ممثاًل يف موؤ�ش�شات الطوافة مبكة املكرمة 
�شي�شارك وملو�شم حج هذا العام فقط مع فرع الوزارة مبحافظة جدة من خالل موظفي املوؤ�ش�شة املتواجدين يف املطار وذلك بالرتحيب باحلجاج 
الكرام والبت�شامة وتقدمي احللوى وذلك لطالئع احلجاج القادمني من كل جن�شية وهذا ما داأبت عليه موؤ�ش�شات الطوافة يف كل عام وتعترب هذه 

امل�شاركة مبادرة ولي�شت اإلزام. 

 * * * * *

االجتماع الدوري السابع عشر

الموضوع:
خطاب �شعادة وكيل الوزارة ل�شوؤون احلج املت�شمن توجيه �شمو م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني اأمري منطقة مكة املكرمة رئي�س جلنة احلج 
املركزية ملعايل وزير احلج بالتاأكيد على كافة ممثلي احلجاج وموؤ�ش�شات الطوافة وجمموعات اخلدمة امليدانية وحجاج الداخل بعدم التعجل يف 

مغادرة منى يوم )1٢( ذي احلجة وحما�شبة من يخالف ذلك ، واأن يكون ذلك �شمن نقاط تقييم الأداء خالل املو�شم.

التـوصـيــــة: 
حتى ميكن ملوؤ�ش�شات الطوافة الأهلية اإلزام ن�شبة من احلجاج بالبقاء يف م�شعر منى  اإلى يوم الثالث ع�شر من اأيام الت�شريق فاإنه ينبغي توفري 

املتطلبات الأ�شا�شية التالية :
قطع . 1 وعدم  املياه  دورات  ال�شحي يف  ال�شرف  الناجتة عن  الطفوحات  ومعاجلة  الوطنية  املياه  �شركة  قبل  املياه من  �شخ  اإ�شتمرار 

الكهرباء.
�شمان اإ�شتمرارية و�شالحية عمل اأجهزة التكييف التي ت�شاب بالعطل منذ اليوم الأول من اأيام الت�شريق. . ٢
نقل النفايات املتكاثرة واملتناثرة ب�شكل ملحوظ يف ال�شوارع وبالقرب من مداخل مكاتب وجمموعات اخلدمة امليدانية وما ينتج عنها . 3

من روائح كريهة واأ�شرار بيئية.
اإ�شتمرار منع دخول ال�شيارات غري امل�شرح لها مل�شعر منى وتواجد رجال املرور امليدانيني.. 4
اإلزام مكاتب �شوؤون احلج واملنظمني ومن البداية بالتعاون الإيجابي مع موؤ�ش�شات الطوافة  لإقناع احلجاج بالبقاء وعدم التعجل.. ٥
بدون اإيجاد حل جذري للمعوقات امل�شار اإليها بعاليه فاإن مقت�شى العدالة ل يجيز حما�شبة موؤ�ش�شات الطوافة وجمموعات اخلدمة . 6

امليدانية على عدم بقاء احلجاج اأو اأن يكون ذلك �شمن نقاط تقييم اأدائهم خالل املو�شم.
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الموضوع : 
توجيه �شعادة وكيل الوزارة ل�شوؤون احلج املرفق بخطاب ف�شيلة رئي�س جمل�س اإدارة جمعية احلاج واملعتمر ورغبة �شعادته من جمل�س الهيئة 

اإعداد مذكرة تفاهم تنظم اأوجه التعاون بني اجلمعية والوزارة مب�شاركة �شعادة مدير عام ال�شوؤون القانونية بالوزارة .

التوصية : 
• اإعتبار كافة ما ورد يف فقرة التداول جزء ل يتجزاأ من هذه التو�شية .	
• تفوي�س الأمانة العامة ملجل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بالتن�شيق والتوا�شل مع جمعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية 	

ودعوتهم لعقد اإجتماع بني جمل�س اإدارة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف واملخت�شني يف اإدارة اجلمعية ، على اأن يكون ذلك بعد 
نهاية اأعمال مو�شم احلج هذا العام 1436هـ مب�شيئة اهلل تعالى. 

 * * * * *

االجتماع الدوري الثامن عشر

الموضوع:
حل�شول  نظرًا  اأنه  املت�شمن  الطوائف  اأرباب  موؤ�ش�شات  لبع�س  املوجه  املكرمة  مبكة  والدخل  الزكاة  م�شلحة  فرع  عام  مدير  �شعادة  خطاب 
املوؤ�ش�شة اأو املكتب على �شجل جتاري ، ومبنا�شبة اإنتهاء ال�شنة املالية وحلول موعد وجوب الزكاة امل�شتحقة على ن�شاط املوؤ�ش�شة اأو املكتب املوحد 
، ومطالبته بت�شجيل املوؤ�ش�شة اأو املكتب املوحد بامل�شلحة واإدخال الإقرارات الزكوية والقوائم املالية جلميع ال�شنوات وال�شداد مبوجبها خالل 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ خطاباته وذلك من خالل البوابة الإلكرتونية للم�شلحة. 

التوصية:
ياأمل جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف تف�شل �شاحب املعايل وزير احلج بالكتابة ل�شاحب املعايل وزير املالية باأن موؤ�ش�شات 
اأن  كما   ، احلالية  املرحلة  يف  الزكوي  للوعاء  تخ�شع  ل  فهي  وبالتايل  التجارية  الأنظمة  وفق  تعمل  ل  احلالية  لأنظمتها  تبعًا  الطوائف  اأرباب 
ال�شجالت التجارية التي �شدرت لها بالتن�شيق بني وزارة احلج ووزارة العمل ووزارة التجارة وال�شناعة كانت ول زالت موؤقتة تلبية لأنظمة وزارة 

العمل لغاية تنظيمية بحته .

الموضوع:
جتديد عقد املحامي الأ�شتاذ/يا�شني خالد خياط ) حمامون وم�شت�شارون قانونيون ( للعام الثالث على التوايل.

التوصية: 
وم�شت�شارون  )حمامون  خياط  خالد  يا�شني  الأ�شتاذ/  املحامي  عقد  جتديد  على  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  جمل�س  وافق 

قانونيون( ملدة عام يبداأ من  تاريخ 1436/1٠/٢٨هـ وينتهي بتاريخ 1437/1٠/٢9هـ.
تفوي�س �شعادة رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف توقيع العقد واإ�شتكمال ما يلزم من اإجراءات اإدارية اأو مالية حيال ذلك. 

 * * * * *
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االجتماع الدوري التاسع عشر و العشرين

الموضوع:
درا�شة ال�شتدعاء املرفق بربقية �شاحب املعايل وزير احلج املقدم من ع�شو جمل�س الإدارة للتطوير والإ�شتثمار املوجه ل�شعادة رئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�ش�شة تركيا وم�شلمي اأوروبا واأمريكا واأ�شرتاليا ب�شاأن القرارات التطويرية املتعلقة بر�شملة الإحتياطيات واأ�شلوب التوريث اجلديد واإلغاء 

ال�شقف املوحد. 

التوصية:
• على 	 حلر�شهم  الإدارة  ع�شوجمل�س  ول�شعادة  واأ�شرتاليا  واأمريكا  اأوروبا  وم�شلمي  تركيا  حجاج  ملطويف  الأهلية  للموؤ�ش�شة  ال�شكر  تقدمي 

م�شلحة امل�شاهمني مبوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف.
• اعتبار ما مت تداوله بعاليه جزء ل يتجزاأ من هذه التو�شية.	
• حث كافة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على ا�شتكمال كافة املتطلبات التي طلبها مكتب د. حممد فداء بهجت لإ�شتكمال اإ�شدار الأ�شهم.	
• التاأكد من عدم وجود اأي متطلبات نظامية تعيق اإ�شتخدام الحتياطيات و ر�شملتها.	
• درا�شة كافة امل�شاكل التي قد تن�شاأ بعد اإ�شدار �شهادات الأ�شهم واإيجاد احللول املنا�شبة لها. 	

 * * * * *

االجتماع الدوري الواحد و العشرين و الثاني و العشرين

الموضوع: 
درا�شة م�شاركة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف تاأ�شي�س �شركة تقنية معلومات م�شاهمة تخت�س مبتطلبات تنفيذ م�شروع امل�شار الإلكرتوين حلجاج 
اخلارج عرب الدخول يف املناق�شة التي �شتطرح و�شراء كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات ، اأو التحالف مع بع�س ال�شركات املتخ�ش�شة ، ودرا�شة 
ال�شيغة املقرتحة من امل�شت�شار القانوين  للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف . ودخول الهيئة كم�شتثمر هو متثيل للموؤ�ش�شات املن�شوية 

حتت ع�شويتها.

التوصية:
• اأرباب الطوائف ميلكون اخلربة والدراية بكافة �شوؤون احلج الإدارية والتقنية وامليدانية .	
• العر�س على اأنظار معايل وزير احلج رغبة وموافقة جمل�س اإدارة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف تاأ�شي�س �شركة تقنية معلومات 	

با�شم الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف لتكون ذراعًا ا�شتثماريًا م�شرتكًا يحقق عوائد مالية للطرفني لتغطية نفقاتهما وتطوير 
الأعمال م�شتقباًل حيث ل يخفى على اجلميع اأن موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف تنفق مبالغ مالية �شنوية لتطوير اأنظمتها املعلوماتية واحلاجة 
لتطوير الكثري من التطبيقات �شواء على ال�شبكة العنكبوتية اأو من خالل تطبيقات الأجهزة والهواتف الذكية واحلاجة ل�شيانتها وتطويرها 
اإعتماد تنفيذ م�شروع  ، واأن  التقنية  اأحدث امل�شتجدات  با�شتمرار ملتابعة العمل وحر�شًا منها على تكامل خدماتها والإرتقاء بها ملواكبة 
امل�شار اللكرتوين حلجاج اخلارج والذي يتم فيه توظيف التقنية لتحقيق خدمات اأف�شل ل�شيوف الرحمن هو اأحد تلك اجلهود التي بداأتها 
الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف والذي ميثل فر�شة اإ�شتثمارية للموؤ�ش�شات مبا لها من خربة يف اأعمال احلج ، فيتم الإ�شتعانة 
الإ�شتعانة بكافة  يتم  ، كما  امل�شروع بجودة عالية  امل�شار اللكرتوين والذي �شوف يعود على  تنفيذ  اأهل اخلربة يف  الطوائف من  باأرباب 

اخلربات من ال�شعوديني العاملني يف موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف تقنية املعلومات مبا يحافظ عليهم على مالك ال�شركة .
• توؤ�ش�س ال�شركة لتكون ذراعًا ا�شتثماريًا لتطوير الأعمال وجودة اخلدمات ، وت�شعى الهيئة اأن تتولى هذه ال�شركة تقدمي خدماتها جلميع 	

موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف والعمل بالت�شامن مع ال�شركات العاملية لتنفيذ م�شروع امل�شار اللكرتوين من الناحية التقنية وتقدمي خدماتها 
التجارية ملجتمع الأعمال ال�شعودي لتحقيق عوائد مالية وفق اخلربات التي �شوف تكت�شبها ال�شركة يف هذا املجال مما يعود على الهيئة 
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هذه  تقدمي  جراء  من  م�شاهمتها  لن�شبة  وفقًا  املالية  بالوفرة  احلج  وزارة  وعلى  ع�شويتها  حتت  املن�شوية  الطوائف  اأرباب  وموؤ�ش�شات 
اخلدمات مبا�شرة من خالل ال�شركة .

• يتمثل الن�شاط الرئي�س لل�شركة يف تقنية املعلومات والذي ي�شمل ما يلي:	
ا�شترياد وت�شويق وتركيب و�شيانة اأجهزة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية وتقنية املعلومات املرخ�س لها .. 1
تقدمي مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�شالت وتقنية املعلومات .. ٢
تقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�شفة الإلكرتونية .. 3
تركيب و�شيانة اأجهزة احلا�شب الآيل .. 4
تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها الفنية .. ٥
ت�شميم وا�شت�شافة مواقع الإنرتنت والبوابات اللكرتونية .. 6
ت�شميم وتطوير برامج احلا�شب الآيل .. 7
الت�شويق الإلكرتوين .. ٨
بيع اأجهزة الت�شالت املتنقلة والت�شالت الثابتة املرخ�س لها وملحقاتها وقطع غيارها و�شيانتها .. 9

اإن�شاء وبرجمة نظم �شبكات احلا�شب الآيل و�شبكات الإنرتنت وم�شاندتها .. 1٠
�شناعة وجتميع اأجهزة الت�شالت وتقنية املعلومات املرخ�شة .. 11
• الهيكل القانوين املقرتح : �شركة م�شاهمة مقفلة ويكون مركزها الرئي�شي مدينة مكة املكرمة .	
• جمل�س الإدارة :يتكون جمل�س الإدارة من اأع�شاء جمل�س الهيئة التن�شيقية ، وبرئا�شة رئي�س الهيئة التن�شيقية ، وممثلني من بع�س اجلهات 	

ذات العالقة.
• اأهمية متكني موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف من امل�شاركة يف كافة الفر�س ال�شتثمارية املتاحة ذات ال�شلة مبهامهم وخدماتهم الأ�شا�شية والإ�شافية.	
• اأو تاأ�شي�س ال�شركات التي تقدم خدماتها  حلجاج بيت اهلل احلرام وزائري م�شجد نبيه الكرمي 	 اإمكانية الدخول يف حتالفات مع ال�شركات 

الداخلية  ال�شياحة   ، الطبي  التاأمني   ، املعلومات  تقنية   ، النقل   ، العا�شة   ( ل احل�شر  املثال  �شبيل  على  منها  والتي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
اإ�شكان احلجاج، نظام الب�شمة ، ال�شرائح الذكية ، الدفع الإلكرتوين ، حزم اخلدمات ، مركز البيانات ، الربجميات ، ا�شت�شافة  امل�شار   ،

الإلكرتوين(.
• اأرباب الطوائف 	 تف�شل معايل وزير احلج بالرفع ملعايل وزير التجارة وال�شناعة بطلب املوافقة على منح الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات 

اأرباب  تاأ�شي�س �شركة للعمل وفق الأنظمة التجارية وتكون ذراعًا ا�شتثماريًا يحقق عوائد مالية لها وملوؤ�ش�شات  �شجل جتاري لتتمكن من 
الطوائف املن�شوية حتت ع�شويتها والتوجيه الكرمي للجهة املخت�شة بوزارة احلج لتخاذ ما يلزم من قبل الوزارة حيال الرفع ملقام جمل�س 

الوزراء ب�شاأن املوافقة على تاأ�شي�س هذه ال�شركة .

الموضوع: 
الروؤية امل�شتقبلية لالإ�شتفادة من مبلغ ) املائتني وخم�شني ريال ( اخلا�شة بعائد خيام امل�شاعر املقد�شة  يف تطوير بيئة املخيمات.

التوصية:
• اإعادة اأ�شا�س املبلغ املخ�ش�س خليام امل�شاعر املقد�شة واملقدر مبائة وخم�شون ريال ملوؤ�ش�شات الطوافة الأهلية.	
• الرتقاء 	 من  لتمكينها  الأهلية  الطوافة  ملوؤ�ش�شات  ريال  وخم�شون  مبائة  واملقدر  املقد�شة  امل�شاعر  خليام  املخ�ش�س  املبلغ  بقية  اإعادة 

باخلدمات املقدمة للحجاج مب�شعري عرفات ومنى وامل�شاهمة يف توفري بيئة منا�شبة ولئقة لإ�شكان احلجاج بامل�شاعر بالتن�شيق والتعاون 
مع اجلهات ذات العالقة.

• تف�شل معايل وزير احلج بالتوجيه بامل�شارعة يف الرفع مب�شامني هذه التو�شية للجهات املخت�شة لإ�شدار القرار الالزم قبل مو�شم احلج 	
القادم بوقت كايف. 

 * * * * *
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االجتماع الثالث و العشرين

الموضوع : 
درا�شة بع�س املواد الواردة يف الالئحة التنظيمية للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف والتي حتتاج اإلى اإقرار وتفعيل من جمل�س الهيئة 

التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف واملتمثلة فيما يلي :
اأوًل : املادة اخلام�شة ع�شر : مكافاآت اأع�شاء جمل�س اإدارة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف :

املكافاأة ال�شهرية لأع�شاء جمل�س اإدارة الهيئة.. 1
املكافاأة املو�شمية لرئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ونائب رئي�س املجل�س.. ٢
مكافاأة ع�شو جمل�س الهيئة يف حال اختياره لع�شوية اإحدى اللجان التنفيذية اأو جلنة ت�شوية املنازعات اأو اأي من اللجان املتخ�ش�شة . 3

التي يقرر جمل�س الهيئة تكوينها.
ثانياً: املادة الثامنة ع�شر : مكافاآت وخم�ش�شات الأمني العام للهيئة.

ثالثاً: املادة الثانية والع�شرون : اللجنة الإ�شت�شارية.

التوصية: 
• اإقرار �شرف مكافاأة مالية �شهرية لأع�شاء جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بدًء من تاريخ اإعتماد معايل وزير احلج 	

لهذه التو�شية .
• يرى جمل�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف تاأجيل النظر يف حتديد مكافاأة مو�شمية لرئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ونائب الرئي�س 	

اإلى ما بعد نهاية العام املايل احلايل الذي ينتهي يف 143٨/٠٢/3٠هـ على اأن يتم النظر يف حتديد ذلك مع بداية العام املايل القادم 
مب�شيئة اهلل تعالى .

• اإقرار �شرف مكافاأة مالية لع�شو جمل�س اإدارة الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف يف حالة اختياره لع�شوية اإحدى اللجان التنفيذية 	
اأو جلنة ت�شوية املنازعات اأو اأي اللجان املتخ�ش�شة التي يقرر جمل�س الهيئة تكوينها .

• واملكافاآت 	 املالية  واملميزات  للراتب  الهيئة  اإقرار جمل�س  تاأجيل  على  موافقته  العام  الأمني  اأبدى  للهيئة  احلالية  املالية  للظروف  تقديرًا 
واملخ�ش�شات اخلا�شة  به اإلى بداية العام املايل القادم 143٨/1437هـ ، وقد وافق جمل�س اإدارة الهيئة على ذلك .

• الدرا�شات 	 واإعداد  امل�شورة  بتقدمي  اخلا�شة  ال�شت�شارية  اللجنة  ت�شكيل  على  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  جمل�س  وافق 
التوثيقية والتنظيمية املتخ�ش�شة التي تتعلق باأعمال الهيئة وموؤ�ش�شات ومكاتب اأرباب الطوائف وفقًا ملا يلي :

د. طالل بن �شالح قطبـ ــ رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف  حجاج اإيران ورئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف - رئي�شًا.. 1
د. راأفت بن اإ�شماعيل بدر ـــ رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج جنوب اآ�شيا نائب رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات . ٢

اأرباب الطوائف . - نائبًا للرئي�س
الأ�شتاذ/حامت بن جعفر بايل ـــ رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية  لالأدلء باملدينة املنورة - ع�شوًا. 3
د. فاروق بن يحيى بخاري ـــ رئي�س جمل�س اإدارة مكتب الوكالء املوحد بجدة - ع�شوًا. 4
الأ�شتاذ/عبد الهادي بن عبد اجلليل زمزمي ـــ رئي�س جمل�س اإدارة مكتب الزمازمة املوحد - ع�شوًا. ٥
• وافق جمل�س الهيئة على ت�شكيل جلنة التوفيق وال�شلح اخلا�شة بت�شوية املنازعات فيما بني موؤ�ش�شات ومكاتب اأرباب الطوائف اأو من�شوبي 	

تلك املكاتب واملوؤ�ش�شات وفقًا ملا يلي :
د. راأفت بن اإ�شماعيل بدر ـــ رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج جنوب اآ�شيا نائب رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات . 1

اأرباب الطوائف - رئي�شًا
م. عبا�س بن عبد الغني قطان ـــ رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية  نائبًا للرئي�س. ٢
م. حممود بن جميل ح�شوبه ـــ ع�شو الهيئة العليا لأرباب الطوائف ممثاًل عن مكتب الوكالء املوحد   ع�شوًا. 3
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م. عبد اهلل بن عبد ال�شتار الدويري ـــ ممثاًل عن طائفة الزمازمة - ع�شوًا. 4
د. عبد الرحمن بن غالب دبور ـــ ممثاًل عن طائفة الأدلء -ع�شوًا. ٥
امل�شت�شار القانوين للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف - ع�شوًا. 6

 يتم تكليف اأع�شاء هذه اللجنة بقرار من معايل وزير احلج بناًء على تر�شيح جمل�س الهيئة وملدة �شنتني . 

 * * * * *
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اللقاءات والمشا ركات واللجان التي نفذتها أو شاركت فيها
الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف:

• ور�شة عمل لالإطالع على خطط العمل و�شرح اآلية العمل التي متت بني قيادات وزارة احلج والأمن العام.	

• الجتماع اخلا�س ملناق�شة اآخر تطورات مو�شوع امل�شار اللكرتوين.	

• لقاء تعريفي اأول لتفعيل م�شاركة اجلهات املختلفة يف تطوير املوؤ�شرات احل�شرية لإعمار مكة املكرمة.	

• ور�شة العمل اخلا�شة بتفعيل قطار امل�شاعر املقد�شة واجلمرات ملو�شم 1436هـ. .	

• ور�شة العمل اخلا�شة بتح�شني اخلدمات املقدمة ل�شيوف الرحمن.	

• الجتماع اخلا�س ملناق�شة �شري العمل مل�شروع حول تطوير اأنظمة معلوماتية للهيئة التن�شيقية )نظام توزيع الوفورات على امل�شاهمني ونظام 	
متكامل للم�شاهمني(.

• ور�شة عمل تكد�س وقوف احلافالت يف امل�شاعر.	

• ور�شة عمل مب�شاركة اجلهات احلكومية ذات العالقة لدرا�شة تطوير منظومة بيع �شندات الهدي والأ�شاحي والفدية وال�شدقة.	

• ملتقى اإدارة احل�شود مبدينة مكة املكرمة.	

• دورة م�شعف احلرم ) لإنعا�س القلبي والرئوي(.	

• اجتماع مع القيادات الأمنية بالأمن العام ملناق�شة التنظيم املروري واإدارة احل�شود.	

• اجتماع �شرح امل�شار اجلديد للحجاج القادمني عرب مطار امللك عبدالعزيز وميناء جدة ال�شالمي.	

• ور�شة عمل بطاقة الأداء املتوازن وحماورها الأ�شا�شية وخمرجاتها.	

• ور�شة عمل دور اجلهات الرقابية و�شركات الإعا�شة والتغذية يف احلد من حوادث الت�شمم الغذائية خالل مو�شم احلج.	

• اجتماع الأ�شهم ور�شملتها وتوزيع العوائد على امل�شاهمني.	

• ور�س عمل تفويج احلجاج اإلى من�شاأة اجلمرات وقطار امل�شاعر املقد�شة واإلى احلرم املكي ال�شريف.	

• الجتماع الأول لتطوير خدمات احلج والعمرة حتت رعاية �شاحب املعايل وزير احلج.	

• اجتماع حت�شني اأو�شاع النظافة يف امل�شاعر املقد�شة.	

• ور�شة عمل بح�شور مهند�شني من �شركة هايتريا اإحدى كربى ال�شركات العاملية لالأجهزة الال�شلكية الرقمية.	

• اللقاء ال�شنوي بقيادات الدفاع املدين للعام 1436هـ.	

• ور�شة عمل احللول العاجلة للم�شكالت.	

• ور�شة عمل لت�شغيل �شالت احلج مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل اجلديد وما يتطلبه من تن�شيق وتكامل وتوفري متطلبات عمل 	
اجلهات.

• امللتقى العلمي اخلام�س ع�شر لأبحاث احلج والعمرة والزيارة.	

• الربط بني جميع الأطراف املعنية بتفويج احلجاج.	

• اجتماع مع وزارة العمل بخ�شو�س الإعارة والتاأ�شريات املو�شمية.	

• ور�شتي عمل درا�شة الإجراءات ال�شريعة لتح�شني خدمات نقل احلجاج.	

• ور�شة عمل تطوير اخلدمات املقدمة من قبل �شركة املياه الوطنية حلجاج بيت اهلل.	
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المشروعات التشغيلية:
العديد من  اإبراز  وا�شتطاعت  واللقاءات  والربامج  امل�شروعات  املبا�شر على جمموعة من  والإ�شراف  بالتن�شيق  الهيئة  قامت  متعددة  ل�شنوات 
امل�شروعات اخلدمية والربامج املثمرة، وعام بعد عام تتطور هذه امل�شاريع وتتح�شن خمرجاتها، ويقف مكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج 

وم�شروع مركز مراقبة ترحيل احلجاج الفرادى طريق جدة مكة ال�شريع و م�شروع التطويف املركزي يف مقدمة هذه امل�شروعات.

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج:
ا بعد عام. يعمل املكتب  يوا�شل مكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج م�شريته التطويرية يف عامه الثالث ع�شر لالإرتقاء مب�شتوى اخلدمات عاَمَ

حتت مظلة وزارة احلج وت�شرف عليه الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف مب�شاركة النقابة العامة لل�شيارات.
ح�شل مكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج على درع التميز يف الت�شغيل من اإمارة منطقة املدينة املنورة. بالإ�شافة ل�شهادة اجلودة العاملية 
)الآيزو 9٠٠1- اإ�شدار ٢٠٠٠( والتي ح�شل عليها يف م�شتهل عام 143٠ هـ، نال مكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج هذه ال�شهادةلإجنازه 
العمل وفق متطلبات اجلودة والتقنية، والتكامل الإداري وامليداين يف العمل، وحتقيقه التميز خالل حج عام 14٢9 هـ وحتقيق اأق�شى درجات 
اجلودة من خالل تقنية التوا�شل بني املحطات، ور�شد حترك احلافالت تقنًيا، والإح�شاءات الدقيقة الفرتية، وعلى مدار اليوم بالتعاون مع 

اجلهات ذات العالقة.
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أعداد و نسبة الحجاج الذين تم خدمتهم من مراكز االستقبال حسب المؤسسات

الن�شبةالإجمايلالن�شبةاجلمومالن�شبةال�شمي�شياملوؤ�ش�شات

17%17٢3٠٨66%1٢91٨٢%1٠16٨416موؤ�ش�شة جنوب �شرق اآ�شيا 

3٨%٢٨٥٢4٥47%٢٠٥٠76%319471٥٠موؤ�ش�شة جنوب اآ�شيا 

1٢%1٨16٠11٨%133٨٢٢%٢6٢964موؤ�ش�شة اأفريقيا غري العربية

16%1٥٢٢٠٨7٠%1٠٨993%111٨7717موؤ�ش�شة الدول العربية

13%141٨447٨%1٠396٢%٨٠٥1613موؤ�ش�شة تركيا

٥%٨63٥16%6٠41٠%31٠6٠موؤ�ش�شة اإيران

1٠٠%1٠٠13٨439٥%74144٥%64٢9٥٠1٠٠الإجمايل

 أعداد الحافالت المغادرة من جدة حسب المسارات

املجموعاجلحفةاملدينة املنورةمكة املكرمةاملحطة 

147٥٠1٢٨٥74٢16777مطار امللك عبدالعزيز

14٠1٢9٠٢69ميناء جدة الإ�شالمي

14٨9٠141474٢17٠46املجموع
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إحصائيات إجمالية توضح نسبة كل مؤسسة من الحافالت التي تم إرشادها خالل عام١٤٣٦هـ

الن�شبةالإجمايلالن�شبةاجلمومالن�شبةال�شمي�شياملوؤ�ش�شات

37%171٢٢77%4٨4911%7366موؤ�ش�شة جنوب �شرق اآ�شيا 

16%٢9٥4٢1%16٢979%٢44٢موؤ�ش�شة جنوب اآ�شيا 

1٢%144٠٢9%٥33٠4%7٢٥موؤ�ش�شة اأفريقيا غري العربية

16%14٥349%1٨٢٥46%٢٨٠3موؤ�ش�شة الدول العربية

13% 1٥43٨7%1٢٢٥٥6%1٨31موؤ�ش�شة تركيا

٥%111497%1141٨%79موؤ�ش�شة اإيران

1٠٠%1٠٠3٢96٠%17714%1٥٢461٠٠الإجمايل
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عدد عناوين و بيانات مجموعات الخدمات الميدانية الواردة من المؤسسات

 11٨
مكتب

 3٨
مكتب

 ٥7
مكتب

 ٨٠
مكتب

 4٢
مكتب

 1٢1
مكتب
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التقنيات المستخدمة:
• تطبيقات الويب )Web Application( التي تتيح ال�شتخدام املبا�شر للربامج من اأي مكان دون احلاجة لوجود اأي برامج اإ�شافية.	
• خرائط جوجل ) Google Maps ( املحدثة ب�شكل تلقائي و املزودة بالعديد من العالمات الإر�شادية املحفوظة. 	
• قواعد بيانات اأوراكل ) Oracle Database ( و تعد اأقوى بيانات متواجدة من حيث الأمان و احلماية و القدرة على ا�شرتجاع البيانات. 	
• تقنية اأوراكل ابك�س ) Oracle Apex ( و تعد من اأحدث تقنيات �شركة اأوراكل لبناء تطبيقات ويب اآمنة متوافقة مع قواعد بيانات اأوراكل 	

 ) HTML Database (
• واجهات اأوراكل اأبك�س لأنظمة املوبايل الذكية ) Android، IOS( بهذا تتيح ب�شهولة ال�شتخدام من قبل الهواتف اجلوالة و الأجهزة اللوحية. 	
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أواًل : أعداد الحافالت التي تم إرشادها في الموسم االول  قبل الحج (المدينة النورة)

التاريخالأيامم
حمطة الهجرة

جمموعمطار الأمري حممد
مكةجدة

1436/11/٠1٠٠7٥7٥الحد1

1436/11/٠٢٠٠٨1٨1الثنني٢

1436/11/٠3٠٠11٨11٨الثالثاء3

1436/11/٠4٠٠163163الربعاء4

1436/11/٠٥٠٠٢9٥٢9٥اخلمي�س٥

1436/11/٠6٠٠36٥36٥اجلمعة6

1436/11/٠71٥4٠4716٢٥ال�شبت7

1436/11/٠٨39٠4٠٢441الحد٨

1436/11/٠944٠4٢647٠التنني9

1436/11/1٠٥٨٥49٥٥٥٨الثالثاء1٠

1436/11/1147٥٥٥16٠3الأربعاء11

1436/11/1٢311٠43٠471اخلمي�س1٢

1436/11/13٢99٥3٠٥6٨اجلمعة13

1436/11/143٨٢16٠٠6٥9ال�شبت14

1436/11/1٥٥٨٥1٥4٥6٥4الحد1٥

1436/11/161٢٠1674٢371٠الثنني16

1436/11/1713٠٨٥6٨٢٨97الثالثاء17

1436/11/1٨٨413٥76673الربعاء1٨
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التاريخالأيامم
حمطة الهجرة

جمموعمطار الأمري حممد
مكةجدة

1436/11/19٨٥14٥6٠6٥9اخلمي�س19

1436/11/19٥39٥6٢6٢4اجلمعة٢٠

1436/11/٢٠٨317443٥43ال�شبت٢1

1436/11/٢٢1٠1٢٢376499الحد٢٢

1436/11/٢31٠٨194٠9٥36الثنني٢3

1436/11/٢41٢٢7٢44٥639الثالثاء٢4

1436/11/٢٥٨٠٨7٥4٠3٥٠6الربعاء٢٥

1436/11/٢639٥٥949٠٥٨4اخلمي�س٢6

1436/11/٢7٥914٥4٥17اجلمعة٢7

1436/11/٢٨٢4٠3761734ال�شبت٢٨

1436/11/٢94٠٢9313٨1الحد٢9

1436/11/3٠47٥734٠3الثنني3٠

1436/1٢/٠14٠٥1٢1٨٢الثالثاء31

1436/1٢/٠٢4331131٨الربعاء3٢

1436/1٢/٠3٥٠٢44٢49اخلمي�س33

1436/1٢/٠4٠٠116116اجلمعة34

1436/1٢/٠٥٠٠11ال�شبت3٥

160719641379617917املجموع الكلي
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ثانيًا : أعداد الحافالت التي تم إرشادها في الموسم الثاني  ( بعد الحج )

التاريخالأيامم
حمطة الهجرة

جمموعمطار الأمري حممد
مكةجدة

1436/1٢/13٠٢9٨٠٢9٨الحد1

1436/1٢/14٠1٠1٨٠1٠1٨الثنني٢

1436/1٢/1٥٠9٠719٠٨الثالثاء3

1436/1٢/16٠7136719الربعاء4

1436/1٢/17٠٥971٥9٨اخلمي�س٥

1436/1٢/1٨٠337٠337اجلمعة6

1436/1٢/19٠7٠7٠7٠7ال�شبت7

1436/1٢/٢٠٠٨٠11٨٠٢الحد٨

1436/1٢/٢1٠٥7٠٢٥7٢التنني9

1436/1٢/٢٢٠٥7٥1٥76الثالثاء1٠

1436/1٢/٢3٠6٨9٢691الأربعاء11

1436/1٢/٢4٠711171٢اخلمي�س1٢

1436/1٢/٢٥٠٥٢9٠٥٢9اجلمعة13

1436/1٢/٢6٠633٠633ال�شبت14
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التاريخالأيامم
حمطة الهجرة

جمموعمطار الأمري حممد
مكةجدة

1436/1٢/٢7٠416٠416الحد1٥

1436/1٢/٢٨٠3٨9٠3٨9الثنني16

1436/1٢/٢9٠414٠414الثالثاء17

1437/٠1/٠1٠44٨٠44٨الربعاء1٨

1437/٠1/٠٢٠4٢3٠4٢3اخلمي�س19

1437/٠1/٠3٠3٥٥٠3٥٥اجلمعة٢٠

1437/٠1/٠4٠٥96٠٥96ال�شبت٢1

1437/٠1/٠٥٠3٨9٠3٨9الحد٢٢

1437/٠1/٠6٠177٠177الثنني٢3

1437/٠1/٠71111٠٢٢الثالثاء٢4

1437/٠1/٠٨٠34٠34الربعاء٢٥

1437/٠1/٠9٠٥٠٥اخلمي�س٢6

11127421512768املجموع الكلي
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أرقام ومؤشرات مهمة ذات العالقة بمكتب إرشاد الحافالت الناقلة
للحجاج لموسم حج ١٤٣٦هـ

أواًل : الشؤون اإلدارية:

العددالتو�شيفم

311 املر�شدون العاملون مبحطة اجلموم مبكة املكرمة1

4٨٢املر�شدون العاملون مبحطة ال�شمي�شي مبكة املكرمة٢

69٠املر�شدون العاملون باملدينة املنورة3

11٢الإداريون والقياديون العاملون مبكة املكرمة4

٥٨الإداريون العاملون مبحطة جدة وميناء جدة الإ�شالمي٥

٨9الإداريون العاملون مبحطة اجلموم6

71الإداريون العاملون مبحطة ال�شمي�شي7

4الإداريون العاملون مبحطة تفويج طريق املدينة )كيلو 4٠(٨

14٢الإداريون العاملون بفرع املكتب يف املدينة املنورة9

4اإعالنات ال�شحف ل�شتقطاب املر�شدين للعمل ب�شحيفة )الندوة ، املدينة ، الريا�شية(1٠

1٢٠٠٠ن�شرات اإعالمية لدعوة ال�شباب ال�شعودي للعمل باملكتب 11
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ثانيًا : الشؤون المالية:

العددالتو�شيفم

9٨٨4 عدد الكوبونات املن�شرفة للمر�شدين1

1.36٨.٥6٥اإجمايل م�شروفات احلوافز النقدية للمر�شدين مبكة املكرمة٢

9٥6٠٠اإجمايل اجلوائز النقدية امل�شروفة للمر�شدين املتميزين3

6عدد اأمناء ال�شناديق العاملني باملحطات مبكة املكرمة4

٢عدد اأمناء ال�شناديق العاملني باملقر الرئي�شي واملحا�شب املايل٥

1.16٨.33٠اإجمايل مكافاآت املر�شدين العاملني مبكة املكرمة6

٢.٢34.٠٨٠اإجمايل مكافاآت املر�شدين العاملني باملدينة املنورة7

7٥1.737اإجمايل مكافاآت الإداريني العاملني باملقر الرئي�شي ٨

16٠٠٠اإجمايل مكافاآت الإداريني العاملني بطريق املدينة املنورة / كيلو 94٠

4اإعالنات ال�شحف ل�شتقطاب املر�شدين للعمل ب�شحيفة )الندوة ، املدينة ، الريا�شية(1٠

4٥٥.٥٠٠اإجمايل مكافاآت الإداريني العاملني مبحطة اجلموم11

4٠1.1٠٠اإجمايل مكافاآت الإداريني العاملني مبحطة ال�شمي�شي1٢

314.64٥اإجمايل مكافاآت الإداريني العاملني مبطار امللك عبد العزيز وامليناء بجدة13

٨16.٠٥٥اإجمايل مكافاآت الإداريني العاملني باملدينة املنورة14

1.9٠9.٢34اإجمايل امل�شروفات للعقود املربمة مع املوردين واملتعهدين1٥
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ثالثًا : مركز الحاسب اآللي وتقنية المعلومات :

العددالتو�شيفم

6٢ اأجهزة احلا�شب الآيل بكافة ملحقاته1

1٢اأجهزة ال�شريفرات٢

رابعًا : الخرائط اإلرشادية ونظم المعلومات الجغرافية:

العددالتو�شيفم

13٠٠٠ اخلرائط الإر�شادية التي مت ا�شتخدامها من قبل املر�شدين1

خامسًا : التدريب والتأهيل:

العددالتو�شيفم

7٠٠ امل�شتفيدون من الدورات التدريبية مبكة املكرمة1

4٢٢امل�شتفيدون من الدورات التدريبية باملدينة املنورة٢

سادسًا : العالقات العامة واإلعالم :

العددالتو�شيفم

٢٠٠٠ دليل املر�شد1

٥٠الأخبار يف وكالة الأنباء ال�شعودية وال�شحف املحلية٢

1٠اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية3

6الن�شرات الإعالمية4

٢٠٠الفيلم الوثائقي املرئي٥

1٠٠٠امللف ال�شحفي6

٢٥البرنات الإعالمية7
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سابعًا : البحوث والدراسات والتطوير :

العددالتو�شيفم

1النظم الإدارية املطورة اجلودة ال�شاملة1

ثامنًا : المتابعة والتنسيق:

العددالتو�شيفم

3٨ التقارير اليومية1

9٥٠التقارير الوقتية٢

339حما�شر اإثبات حالة3

3٨التقارير املرفوعة للجهات املخت�شة4

تاسعًا : الحركة والمتابعة الميدانية:

العددالتو�شيفم

٢٢ال�شيارات العاملة يف املكتب1

19حافالت جتميع املر�شدين مبكة املكرمة٢

٨حافالت جتميع املر�شدين باملدينة املنورة3

٥م�شارات جتميع املر�شدين4

76٥٨املر�شدون الذين مت اإرجاعهم اإلى حمطة ال�شمي�شي٥

1٠6٨9املر�شدون الذين مت اإرجاعهم اإلى حمطة اجلموم6

عاشراً : شؤون المحطات:

العددالتو�شيفم

3٨الزيارات لتجهيز حمطات العمل ومتابعة الت�شغيل 1
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حادي عشر : االتصاالت السلكية والالسلكية :

العددالتو�شيفم

3٥الأجهزة الال�شلكية اليدوية1

٢9املحطات الال�شلكية الثابتة واملتحركة٢

113اأجهزة الربافو3

٢٥٨٠٠البالغات والنداءات ال�شادرة4

٢46٠٠البالغات والنداءات الواردة٥

9ماآمري الت�شالت الال�شلكية باملقر الرئي�شي مبكة املكرمة6

ثاني عشر : العالقات الحكومية والجهات ذات العالقة :

العددالتو�شيفم

3٠مراجعة وتعقيب املعامالت لتجهيز املكتب وحمطات العمل1

ثالث عشر : االتصاالت اإلدارية والسكرتارية :

العددالتو�شيفم

٢٠٠ املعامالت ال�شادرة1

٢٥1املعامالت الواردة٢

رابع عشر : محطة المدينة المنورة :

العددالتو�شيفم

13796احلافالت التي مت اإر�شادها من املطار اإلى الدور ال�شكنية )املو�شم الأول(1

1٥احلافالت التي مت اإر�شادها من املطار اإلى الدور ال�شكنية )املو�شم الثاين(٢

3٥71احلافالت التي مت اإر�شادها من حمطة الهجرة اإلى الدور ال�شكنية )املو�شم الأول(3

1٢7٥٢احلافالت التي مت اإر�شادها من حمطة الهجرة اإلى الدور ال�شكنية )املو�شم الثاين(4

3٠134جمموع احلافالت التي مت اإر�شادها خالل املو�شمني٥
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خامس عشر : محطة الشميسي :

العددالتو�شيفم

٢411٥ احلافالت التي مت اإر�شادها من املحطة اإلى جمموعات اخلدمة امليدانية1

سادس عشر : محطة الجموم :

العددالتو�شيفم

19476 احلافالت التي مت اإر�شادها من حمطة اجلموم اإلى جمموعات اخلدمة امليدانية1

سابع عشر : محطة جدة :

العددالتو�شيفم

1٢9عدد احلافالت املغادرة من ميناء جدة الإ�شالمي اإلى املدينة املنورة1

14٠عدد احلافالت املغادرة من ميناء جدة الإ�شالمي اإلى مكة املكرمة٢

147٥٠عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة اإلى مكة املكرمة3

74٢عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة اإلى اجلموم4

1٢٨٥عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة اإلى املدينة املنورة٥
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مشروع مركز مراقبة ترحيل الحجاج الفرادى بمكة المكرمة
(طريق جدة مكة السريع)

اأن ميًن اهلل عليهم  بعد  املكرمة  الفرادى من مكة  بتنظيم مغادرة احلجاج  العناية  الطوائف على  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  حتر�س 
با�شتكمال اأداء فري�شة احلج ، لذا تولت الهيئة التن�شيقية - ومنذ اإحدى ع�شر �شنة - امل�شاركة يف عملية التن�شيق والإ�شراف على مركز مراقبة 
ترحيل احلجاج الفرادى ، الذي يقع بطريق جدة مكة ال�شريع مبكة املكرمة ، وجتهيزه ، وتوقيع العقود الالزمة للعمل على مدار الأربع والع�شرين 

�شاعة يوميًا .

إجمالي الحجاج المغادرين من مركز الفرادى حسب المؤسسة في االتجاهين إلى 
المدينة المنورة و محافظة جدة

اجمايل احلجاجعدد احلجاج للمدينةعدد احلجاج جلدةاملوؤ�ش�شة م

11934٨٢٢4٨٢اأفريقيا غري العربية 1

774٠3٨6913٠69جنوب اآ�شيا٢

٨96711جنوب �شرق اآ�شيا3

٨٨٨46٥٢٠٠4تركيا و م�شلمي اأوروبا4

٨97٢اإيران٥

31٨4٠٨٢٨74الدول العربية6

1٠1٥٥٥3٢91٥4٨4الإجمايل
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مشروع التطويف المركزي

اأن مهمة امل�شروع هي  العناية ب�شوؤون تفويج احلجاج لطواف القدوم ملنع التكد�س يف امل�شجد احلرام، كانت البداية باإقرتاح املوؤ�ش�شة الأهلية 
لتطويف احلجاج حتت  مراكز  اإن�شاء  م�شروع  العربية، كمقرتح  اأفريقيا غري  الأهلية ملطويف حجاج  املوؤ�ش�شة  و  العربية،  الدول  ملطويف حجاج 
اإ�شراف الهيئة ملطويف حجاج الدول العربية و املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول الإفريقية الغري العربية، و املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج 
جنوب �شرق اآ�شيا. و يقوم امل�شروع على اإن�شاء ثالث مراكز ب�شرية داخل امل�شجد احلرام وتعيني م�شرفني عليها وعدد من املطوفني املوؤهلني 
للقيام بخدمة �شيوف الرحمن فيما يخ�س الطواف وال�شعي، و من مهامه عدم اإر�شال احلجاج اإلى احلرم املكي لأداء الطواف قبل وبعد ال�شالة 
ب�شاعة. توعية احلجاج واإر�شادهم قبل البدء يف اإر�شالهم للم�شجد احلرام، وذلك بالتاأكد من اإلبا�س كافة احلجاج لالأ�شاور، والتاأكد من اأنهم 

على و�شوء كما يتم توعيتهم باأهمية ال�شري على هيئة جمموعة واحدة وعدم اخلروج عنها تالفيًا لل�شياع وعدم التعر�س لالإرهاق.

و من اأهم النقاط التي �شاهمت على اإجناح امل�شروع هي:
الإعالن عن احلاجة لوظيفة مطوف.. 1
اإعداد دورة تدريبية للمتقدمني للتوظيف.. ٢
ا�شتخراج رخ�شة مطوف موؤقت.. 3
التخطيط ملوقع مركز التطويف.. 4

و كانت مدة التنفيذ قرابة ال�شهر من 1 / 11 / 1436هـ، حتى ٨ / 1٢ / 1436هـ(. وقد مت تدريب وتاأهيل من مت اإختيارهم من املرخ�شني 
يف العمل للح�شول على رخ�شة تطويف من الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام و امل�شجدالنبوي، و عملهم بزي موحد يالئم هذه اخلطوة 

املباركة يف خدمة �شيوف الرحمن.
اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  قبل  من  للم�شروع  مدير  اختيار  مت  و  امل�شروع،  لتنفيذ  تقديرية  ميزانية  و  اإدارية  هيكلة  اإعداد  مت  عليه،  و 

الطوائف، و عليه وزعت تكلفة امل�شروع على هذه الثالث موؤ�ش�شات وفقًا للعدد الإجمايل لعدد حجاج كل موؤ�ش�شة.
و مت تفوي�س �شعادة رئي�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شة اأرباب الطوائف و �شعادة الأمني العام با�شتكمال كافة ما يلزم حيال تنفيذ خطة تفويج 

احلجاج لآداء طواف القدوم وفق الهيكل التنظيمي اخلا�س بامل�شروع.

عملية التطويف

عدد املطوفني فى الوردية املدة 
الواحدة

احلجاج املتوقع تطويفهم 
خالل الوردية الواحدة

عدد احلجاج املتوقع 
تطويفهم خالل اليوم

عدد احلجاج املتوقع 
تطويفهم خالل ال�شبوع

3٠7٥٠٠٢٢٥٠٠1٥7٥٠٠ال�شبوع الأول

3٠7٥٠٠٢٢٥٠٠1٥7٥٠٠ال�شبوع الثانى 

3٠7٥٠٠٢٢٥٠٠1٥7٥٠٠ال�شبوع الثالث

3٠7٥٠٠٢٢٥٠٠1٥7٥٠٠ال�شبوع الرابع

63٠٠٠٠اجمالى احلجاج خالل �شهر
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وفيما يلي اإجمايل ما مت تطويفه من الثالث موؤ�ش�شات ملو�شم احلج 1436 هـ :

إحصائية المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

الفوج اجلن�شية رقم املكتب  
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

1٨٢٥   4٢٠٥6٠46٠3٨٥م�شر1

٢٢٠47٠3٢٠36٠1٨٠1٥٥٠م�شر ٢

34٠٢6٠3٢٠٢٢٠3٠٠144٠م�شر3

٢6٠٥٠٠34٠14٠٢٠٠144٠م�شر4

3٥٠3٠٠3٢٠13٠37٠147٠م�شر٥

47٠٥٠٠4٠٠٢٠٠1٥7٠م�شر6

31٠٢7٥36٠٢1٠3٠٠14٥٥م�شر7

٢٨٠31٠4٢٠39٠14٠٠م�شر٨

٢7٠٢4٥3٢٠٢٢٠3٥٠14٠٥م�شر9

6٨٠4٠٠٢٥٠1٨٠1٥1٠م�شر1٠

6113٢٠٢7٥4٨٠16٨6م�شر11

3٠٠٢9٠4٢٠39٨14٠٨م�شر1٢

3٢٠٢7٠3٢٠17٠3٠٠13٨٠م�شر13

4٨٠3٢٠3٢٠٢7٠139٠م�شر14

149٠ 3٠٠4٥٠٢6٠٢٠٠٢٨٠م�شر1٥

3٠٠4٥٠٢6٠٢٠٠280149٠م�شر16

46٠3٥٠٢7٠4٨٠1٥6٠م�شر17

4٠٠4٠٠٢4٠4٠٠144٠م�شر1٨

4٨٠3٨٠4٨٠17٥1٥1٥م�شر19

43٠17٥3٢٠٢٨٠٢٠٠14٠٥م�شر٢٠

٢٨٠377٢٨٠4٨٠٢٢٠1637م�شر٢1

٥٠٠47٠3٠٠٢٠٠147٠م�شر ٢٢

7٠٠33٠3٠٠1٨٠1٥1٠م�شر٢3

٢٥٠1٨٠4٠٠4٠٠6٥٠1٨٨٠م�شر٢4

39٠3٢٥٥٠٢443166٠م�شر٢٥

3٠٠4٠٠4٨٠٢7٠14٥٠م�شر٢6

3٠433٥4٠4٢٠٠3٠٠1٥43م�شر٢7
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الفوج اجلن�شية رقم املكتب  
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

3٠٠٢٢٠٢٨٠37٠3٠٠147٠م�شر٢٨

٢٨٠٢٨٠3٢٠٢٠٠3٥٠143٠م�شر٢9

3٠٠3٢٠3٥٠4٥٠14٢٠م�شر3٠

41٠٢7٠3٨٠٢6٠13٢٠م�شر31

1٥٠64٠3٠٠3٥٠144٠�شوريا3٢

47٠٢7٠٢٨٠٢7٠1٢9٠�شوريا33

3٢٠4٥٠3٥٠1٨٠٢٠٠1٥٠٠�شوريا34

3٢٠3٢٠٢٨٠٢٥٠117٠�شوريا3٥

٥3٠4٥٠٢7٠1٢٥٠لبنان36

٢٨٠3٠٠3٠٠1٨٠1٠6٠لبنان37

3٢٠3٠٠٢7٠٢1٠11٠٠لبنان3٨

4٥٠4٥٠3٠٨9٠1٢9٨الردن39

٨٥٠٥٠٠٢٥٠16٠٠الردن4٠

19٠٢٢٠173٢4٥٥٥٠137٨الردن41

٢1٠4٢٠٢7٠31٠٢7٠14٨٠الردن4٢

4006501701101201450فلسطني43

4505505003753002175فلسطني44

1802702702703201310العراق4٥

557275356580580٢6٠2608العراق46

1803602702702701350العراق47

2702701802203601300العراق4٨

1801802702204501300العراق49

4406132803501683العراق٥٠

2702701802203601300العراق٥1

25001992699العراق٥٢

4905005004001890العراق٥3

1802702202202701160العراق٥4
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الفوج اجلن�شية رقم املكتب  
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

3505934805004622385املغرب٥٥

5503804803401750املغرب٥6

4004804001801460املغرب٥7

3503606502001560املغرب٥٨

3004803202701370املغرب٥9

4703201803801350املغرب6٠

8201101801110املغرب61

5202391451201024املغرب6٢

4803202101201130املغرب63

2503201801702701190املغرب64

6805001180املغرب6٥

4755005004001875الجزائر 66

2501505002801180الجزائر 67

2807501201150الجزائر 6٨

4504304854804801٥٠2475الجزائر 69

4004502002501300الجزائر 7٠

2804502752851290الجزائر 71

6805005001680الجزائر 7٢

6002303601190الجزائر 73

2214002505001371الجزائر 74

8004001701370الجزائر 7٥

6004485005002048الجزائر 76

40014901890الجزائر 77

4302802801601501300تونس7٨

8504001250تونس79

4003701752701215تونس٨٠

3202801752201201115ليبيا٨1

4003202203601300ليبيا٨٢

1701503801504201270ليبيا٨3
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الفوج اجلن�شية رقم املكتب  
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

2101802203204201350مورتنيا٨4

3103204502301310السودان٨٥

3002503202802201370السودان٨6

1502203203502801320السودان٨7

4502752403401305السودان٨٨

5502803201701320السودان٨9

4204302404102301730السودان9٠

8073931831751558السودان91

3501802602204521462السودان9٢

3632887503502882039السودان93

2606003503301540السودان94

4123202201801132السودان9٥

3804004005001680السودان96

5703202802901460جيبوىت97

2853703304201405الصومال9٨

4504504004204492169الصومال99

20055019411001562200الصومال1٠٠

ارتريا وجزر 1٠1

القمر
2502203504801300

400220320940الكويت1٠٢

700220920عامن1٠3

2503202201753601325مرص1٠4

1802203502403401330مرص 1٠٥

1802701802201901040فرادا1٠6

4501803402101180فرادا1٠7

2201803202201801120فرادا1٠٨

فرادا ساحل 1٠9

البحر
340220380225   1165

1٥٨36٨الإجمالى
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إحصائية المؤسسة األهلية لمطوفى حجاج الدول اإلفريقية غير العربية

الفوج اجلن�شية رقم املكتب 
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

396٠ 6٨٠٨6٠76٠6٠٠4٨٠٥٨٠نيجريا1

٥٠٠67٠4٨٠3٢٠67٠٥٥٠319٠نيجريا٢

6٨٠7٢٠76٠6٨٠76٠3٢٠39٢٠نيجريا3

٥٠٠٥٠٠7٢٠49٠4٨٠٢69٠نيجريا4

47٠37٠4٨٠64٥41٠٢37٥نيجريا٥

76٠4٨٠4٥٠6٥٠3٨٠37٠3٠9٠نيجريا6

64٠64٠٥٥٠4٨٠64٠6٨٠363٠نيجريا7

91٥٥٨٠7٨٠69٠٢96٥نيجريا٨

4٠٠٥٠٠٥4٠7٨٠3٥٠7٨٠33٥٠نيجريا9

3٠٠4٥٠٥٠٠٥٨٠76٠4٨٠3٠7٠نيجريا1٠

31٥4٨٠3٢٠76٠6٥٠٢٥٢٥نيجريا11

٥٠٠4٥٠4٥٠7٥٠4٨٠٢63٠نيجريا1٢

٥٠٠٥٥٠4٨٠4٥٠4٨٠٢٨٠٢74٠نيجريا13

٥٠٠71٥٥٠٠٨٠٠٥٠٠3٠1٥نيجريا14

3٠٠٨٠٠٨٠٠3٥٠٢٢٥٠نيجريا1٥

6٨٠7٨٠4٥٠4٨٠5503٢٠3٢6٠نيجريا16

6٠٠٥٠٠7٨٠٥٥٠33٠7٨٠3٥4٠نيجريا17

4٥٠3٥٠46٠٨4٠7٥٠٢٨٥٠نيجريا1٨

9٠٠9٠٠9٠٠7٨٠34٨٠متعدد٢٠

9٠٠9٠٠7٨٠61٠319٠بنني٢1



74

الفوج اجلن�شية رقم املكتب 
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

7٨٠7٨٠6٨٠4٥٠٥٠٠4٨٠367٠متعدد٢٢

69٠٨٥٠7٨٠47٠4٥٠7٥٠399٠�شاحل العاج٢3

6٠٠٨٠٠4٨٠67٠4٨٠4٥٠34٨٠الكامريون٢4

٥٠٠7٨٠4٥٠٥٥٠7٨٠6٥٠371٠كينيا٢٥

11٥٨٠٠٥7٠1٥٠٠1٠7137٠44٢6ال�شنغال٢6

٨٥٠9٠٠4٥٠٥٨٠٥٠٠٢7٠3٥٥٠ال�شنغال٢7

4٨٠47٠9٠٠7٥٠4٨٠39٠347٠مالى٢٨

4٥٠٥٠٠٥٥٠41٠9٠٠4٠٠3٢1٠مالى٢9

٥٥٠٥4٠6٨٠٥٠٠٥٥٠٨٠٠36٢٠النيجر3٠

9٠٠9٠٠٨٠٠41٠4٠٠341٠النيجر31

٥٥٠٥٠٠9٠٠7٨٠٥٠٠3٢٠3٥٥٠النيجر3٢

٥٠٠٨٨٠9٠٠7٨٠7٥٠3٨1٠اثيوبيا33

3٨٠61٠٨٠٠٥٠٠4٥٠٨٠٠3٥4٠اثيوبيا34

٥٠٠4٥٠٨٨٠67٠٨٠٠4٨٠37٨٠غانا3٥

4٥٠٥7٠٥٥٠3٥٠9٠٠4٥٠3٢7٠بوركيناف�شو36

٥٠٠7٥٠3٥٠٨٠٠3٨٥٢7٨٥ت�شاد37

٥4٠6٥٠4٨٠٨٠٠3٨٠٢٨٥٠ت�شاد3٨

311٠   ٨٠٠7٨٠6٨٠٨٥٠متعدد39

1٢49٥1الإجمايل
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إحصائية المؤسسة األهلية لمطوفى حجاج دول جنوب شرق آسيا

الفوج اجلن�شية رقم املكتب 
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

٢76٠ 4٥٠4٥٠٥٥٠4٥٠4٨٠3٨٠اندون�شيا1

4٥٠4٨٠4٥٠4٨٠4٥٠4٨٠٢79٠اندون�شيا٢

71736٠3٥94٥٠3٥7٨٠٨3٠٥1اندون�شيا3

4٢6٢٨٠٢٥٠6٥٠76٠3٢٠٢6٨6اندون�شيا٥

٥٠٠7٥٠4٢٠36٠34٠3٢٠٢69٠اندون�شيا7

7٠٠٥٠٠6٥٠4٨٠4٢٠٢7٥٠اندون�شيا٨

47٥467٥٠٠٥٠٠4٥٠4٥٠٢٨4٢اندون�شيا9

3٥٠6٥٠٨6٠9٠٠٢76٠اندون�شيا1٠

7٠٠4٠٠7٨636133٨3٠٨٢٨93اندون�شيا11

٨٥673٠٥٠٠٥٠٠٢٥٨6اندون�شيا13

٥٥٠39٠4٨٠4٢٠3٨٠٥٥٠٢77٠اندون�شيا14

٨٠٠1٥٠4٢٠4٥٠4٥٠3٢٠٢٥9٠اندون�شيا1٥

٢٨٠٥٠٠43٠3٨٠3٢٠7٨٠٢69٠اندون�شيا16

13٥٥٥٠٠4٠٠4٥٠٢7٠٥اندون�شيا1٨

9٥٥٥٠٠77444٠٢7٠٢939اندون�شيا٢٠

6٥٠٥٨٥4٨٠3٢٠4803٢٠٢٨3٥اندون�شيا٢1

٨9444944769٠4٨٠٢96٠اندون�شيا٢3

٨3٠٥7٠41٠39٠٨٢٠3٠٢٠اندون�شيا٢4

3٥٠4٢٠66٥4٢٠3614٨٠٢696اندون�شيا٢٥

4٥٢39٠4٨٠46٥4٨٠4٥٠٢717اندون�شيا٢6

٨٠٢٥٥٠3٠٠3٨٠4٨٠٢1٠٢7٢٢اندون�شيا٢٨

4399٠٠44٨39٠4٥33٥3٢9٨3اندون�شيا٢9

4٥٠4٨٠٥٥٥4٥٠4٨٠3٨٠٢79٥اندون�شيا31

3٠٠3٥٠٨٠٠39٠49٠4٨٠٢٨1٠اندون�شيا3٢
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الفوج اجلن�شية رقم املكتب 
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

37٠٥٠٠٥٥٥4٨٠4٥٠3٢٠٢67٥اندون�شيا33

٨٢٠36٠3٢٠4٢٠٨٠٠٢7٢٠اندون�شيا3٥

٨719٥٠٥٠٠36٠٢4٠٢9٢1اندون�شيا36

7٨٠4٨٠4٨٠4٨٠4٨٠٢7٠٠اندون�شيا37

4٥٠٥٥٠44٨4479٠٠٢79٥اندون�شيا3٨

4٥٠4٨٠٥٠٠٥٠٠4٥٠36٠٢74٠اندون�شيا4٠

43٠3٨٥4٨٠4٨٠7٥٠٢1٠٢73٥اندون�شيا4٢

6٥٠9٠٠٨7٠36٥٢7٨٥اندون�شيا43

٥4٢3٨٠71٥4٥٠4٨٠٢3٠٢797اندون�شيا44

4٨٠6٨4٥٠٠4٥٠4٨٠17٥٢769اندون�شيا4٥

4٨٠4٨٠٥٠٠4٠٠٥٠٠43٠٢79٠اندون�شيا47

4٥٥4٨٠4٥٥4٥٠4٥٠4٥٠٢74٠اندون�شيا4٨

٥4٠6٥٠4٨٠٨٠٠3٨٠٢٨٥٠ت�شاد3٨

311٠   ٨٠٠7٨٠6٨٠٨٥٠متعدد39

7٨٠43٢44٥43٢43٨44٥٢97٢اندون�شيا٥٠

٥7٠4٥٠43٠4٨٠4٥٠3٥٠٢73٠اندون�شيا٥1

٥٢9٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠٢٢٠٢749اندون�شيا٥٢

3937٢٠3637٢٠36٥4٥٥3٠16اندون�شيا٥4

4433٥٢7٠43٥4٥116743٠3٨اندون�شيا٥٥

4٥4٥٠٠3٨٠4٨٠4٥٠4٨٠٢744اندون�شيا٥7

3٨٠44٠39٠6٠٠63٠31٥٢7٥٥اندون�شيا٥٨

4٢٠4٨٥4٥٠٥٥٠4٨٠4٨٠٢٨6٥اندون�شيا6٠

37٥47٥٥٥٠4٥٠4٠٠4٨٠٢73٠اندون�شيا61

9٠٠3٥٨4٥٠44٨4474473٠٥٠اندون�شيا6٢
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الفوج اجلن�شية رقم املكتب 
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

4٨٠36٥4٠٠4٠٠67٥4٨٠٢٨٠٠اندون�شيا63

٨344٨٠٥٠٠4٨٠37٠٢664اندون�شيا6٥

3٠٠3٢3٥٠٠٥٠٠4٥٠٥٥٠٢6٢3اندون�شيا66

334٢٨٠4٨٠4٨٠4٥٠4٨٠٢٥٠4اندون�شيا67

37٠4٥٠٥٢٠4٥٠4٨٠4٨٠٢7٥٠اندون�شيا6٨

3٥٠3٨٠4٥٠6٥٠4٥٠4٨٠٢76٠اندون�شيا69

4٥٠3٨٠4٢٠4٨٠4٨٠4٨٠٢69٠اندون�شيا71

4٢٠3٥٠4٨٠4٥٠4٨٠4٨٠٢66٠اندون�شيا7٢

٥٥٠٥٥٠4٨٠47٠4٨٠٢1٠٢74٠الفلبني73

4٥٠٥734٥٠4٥٠3٢٠4٨٠٢7٢3الفلبني74

6٠٠4٥٠4٥٠4٥٠4٥٠3٢٠٢7٢٠الفلبني7٥

64٨49٢6766٥٠3٢٠٢7٨6ال�شني77

٥٠٠4٥٢4٠٠4٥٠4٥٠4٥٠٢7٠٢ال�شني7٨

6٨٠4٥٠4٥٠4٨٠4٥٠3٢٠٢٨3٠ال�شني79

٨٠٠4٨٠4٥٠4٥٠٥٥٠٢73٠ال�شني٨٠

3٨٠4٨٠4٥٠4٨٠4٥٠4٥٠٢69٠ال�شني٨٢

4٥٠٥٠٠٥774٨34٥٠٢7٠٢73٠ماليزيا٨3

4٥٠4٥٠4٥٠4٥٠4٨٠4٥٠٢73٠ماليزيا٨6

4٥٠٥٥٠4٥٠٥٠٠4٥٠3٨٠٢7٨٠ماليزيا٨٨

4٥٠4٥٠4٥٠4٥٠4٥٠٥٠٠٢7٥٠ماليزيا٨9

6٠٠71٨4٥٠٥٥٨4٠٠٢7٢6ماليزيا9٠

٢6471٢٥٥٠61٥٥٥٠٢691ماليزيا91

49٠٥٥٠4٥٠4٥٠4٥٠3٢٠٢71٠ماليزيا94
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الفوج اجلن�شية رقم املكتب 
الأول 

الفوج 
الثانى

الفوج 
الثالث

الفوج 
الرابع

الفوج 
اخلام�س

الفوج 
ال�شاد�س

اإجمالى 
الأفواج

اإجمالى 
احلجاج

79٠٥٢٠3٢٠4٨٠3٢٠3٥٠٢7٨٠تايالند9٥

7٨٠4٥٠4٥٠٥٢٠4٨٠٢6٨٠تايالند97

7٠٠٨147٥٠٥٢٠٢7٨4تايالند9٨

6٠٠4٢٠٥٠٠7٥٠4٥٠٢7٢٠تايالند99

4٨٠4٨٠4٥٠4٨٠3٢٠4٨٠٢69٠اندون�شيا111

4504504504504904802770اندونسيا112

4705004804664803202716اندونسيا113

4803204504804805502760اندونسيا114

4504503804505804802790اندونسيا115

2718 487201450550550480اندونسيا116

218753االجامىل
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الحفل السنوي التكريمي الحادي عشر لتكريم المتمزين
برعاية معايل وزير احلج الدكتور بندر بن حممد حجار، و يف احتفال بهيج، اأقامت الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف حفلها ال�شنوي 
الطوائف  اأرباب  موؤ�ش�شات  اإدارات  جمال�س  روؤ�شاء  و  احلج  وزارة  وكالء  بح�شور  ذلك  و  امليدانية،  اخلدمة  جمموعات  من  املتميزين  لتكرمي 
واجلهات ذات العالقة باأعمال احلج يف قاعة فندق هيلتون مبحافظة جدة، يوم اجلمعة 11 / ٠3 / 1436هـ، مت تكرمي 1٢6 متميزًا بينهم 1٠ 
متميزات ممن قدموا خدمات متميزة حلجاج بيت اهلل احلرام خالل مو�شم حج 143٥هـ. حيث األقى كلمة الهيئة التن�شيقية،  �شعادة الدكتور 

راأفت بن اإ�شماعيل بدر ، رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج جنوب اآ�شيا.
و باخلتام كانت كلمة معايل الوزير الدكتور بندر بن حممد حجار، الذي اأ�شاد بجهود الهيئة و املوؤ�ش�شات و�شوًل للمكرمني.

و مت عقب احلفل اإ�شدار �شجل وثائقي يت�شمن فعاليات احلفل من الكلمات التي األقيت و جمموعة من ال�شور التذكارية.
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الملتقى التعريفي بمشروع رسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوائف

ر�شملة اأ�شهم موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف :

انطاًلقا من حر�س الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على رعاية امل�شالح امل�شرتكة للموؤ�ش�شات، و الإ�شهام يف تطوير الأنظمة و اللوائح 
املنظمة لأعمال موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ، فقد مت تكليف �شعادة الدكتور / حممد فداء بهجت املكلف بدرا�شة ر�شملة الأ�شهم باإعداد عر�س 
مرئي يو�شح م�شارات امل�شروع و ما انتهى اإليه . ومتت دعوة روؤ�شاء و اع�شاء جمال�س اإدارة موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف و بع�س اأرباب الطوائف 

حل�شور العر�س الذي اأقيم يوم اخلمي�س املوافق 1437/٢/14 هـ يف فندق بارك حياة مبحافظة جدة. بح�شور معايل  وزير احلج.

الملتقى التعريفي: 
برعاية و ح�شور �شاحب املعايل  وزير احلج د. بندر بن حممد احلجار مت عقد امللتقى التعريفي بال�شادة اأع�شاء جمال�س اإدارة موؤ�ش�شات 

اأرباب الطوائف للدورة النتخابية الرابعة 1436 هـ  ـ 1439 هـ. يوم ال�شبت ٠٥ / ٠٨ / 1436 هـ ال�شاعة  ٨:3٠ يف فندق الدار البي�شاء قاعة 
الإمرباطوة يف جدة.  و فيه مت التعريف بالهيئة التن�شقية لأرباب الطوائف و هي هيئة �شعودية ، ذات �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة ، ولها كيانها 
التنظيمي والإداري الذي متار�س اأعمالها من خالله �شمن الأنظمة ال�شارية باململكة ، وتخ�شع لإ�شراف وزارة احلج يف اإطار اأحكام الالئحة 

املعتمدة بالقرار الوزاري رقم 6٨166 تاريخ 1436/٠٥/٢6هـ ، وترتبط مبا�شرة بالوزير . و ت�شم الهيئة كاأع�شاء الكيانات التالية: 
• مكتب الوكالء املوحد بجدة .	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج تركيا وم�شلمي اأوروبا واأمريكا واأ�شرتاليا .	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج اإيران .	
• مكتب الزمازمة املوحد يف مكة املكرمة .	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج دول جنوب اآ�شيا .	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول الأفريقية غري العربية .	
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• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج دول جنوب �شرق اآ�شيا .	
• املوؤ�ش�شة الأهلية لالأدلء يف املدينة املنورة .	
• املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية.	

 مهام و مسؤوليات الهيئة و تتجسد مهامها 
بموجب الالئحة التنظيمية الجديدة على اآلتي:

• الإ�شهام يف تطوير مهن اأرباب الطوائف وتر�شيخ الأ�ش�س التي حتكم ممار�شة املهنة ، واإ�شدار وتوثيق املعلومات الأ�شا�شية عن املنتمني للمهنة.	
• اللتزام مببداأ اخلدمة اجلماعية بني موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف فيما بينها ، وكذلك مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات واجلهات الأخرى ذات 	

ال�شلة باأعمالها من خالل التعاون والتن�شيق وبناء ج�شور التعاون .
• اأن تكون الهيئة من�شة لتوثيق واأر�شفة وتبادل املعلومات اخلا�شة بن�شاط احلج واحلجاج ومن�شوبي اأرباب الطوائف واإ�شدار الن�شرات 	

الإعالمية والتوعوية .
• الإ�شهام يف تطوير الأنظمة واللوائح املنظمة لأن�شطة واأعمال موؤ�ش�شات ومكاتب اأرباب الطوائف 	
• تقدمي التو�شيات ب�شاأن تنمية املوارد املالية للموؤ�ش�شات والعمل على هيكلة اقت�شاديات اخلدمة التي تقدمها املوؤ�ش�شات والإ�شهام يف 	

�شياغة ال�شرتاتيجية العامة يف عمل املوؤ�ش�شات يف ظل ما تق�شي به الأنظمة والتعليمات ال�شادرة يف هذا ال�شاأن .
• تطوير الفكر التنظيمي لن�شاط احلج وتقدمي برامج التوعية امل�شتمرة للعاملني يف احلج .	
• و�شع اخلطط الإعالمية مبا يخدم املوؤ�ش�شات .	
• ال�شعي لأن تكون الهيئة اإحدى موؤ�ش�شات املجتمع املدين املوؤثر على املجتمع يف جمال اخت�شا�شات واأعمال موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف .	
• العمل على اإيجاد ميثاق �شرف مهني .	

و تتلخص أهداف الهيئة في :
• رعاية امل�شالح امل�شرتكة ملوؤ�ش�شات ومكاتب اأرباب الطوائف والتن�شيق فيما بينهما مبا يحقق اأهدافها امل�شرتكة .	
• و�شع ال�شرتاتيجية العامة ملهن اأرباب الطوائف والعمل على توحيد القواعد وال�شوابط والإجراءات التي ت�شمن توفري وتطوير اخلدمات 	

املقدمة من اأرباب الطوائف الالزمة للحجاج ورعايتهم وفق النظم الداخلية للكيانات املن�شو�س عليها يف الالئحة 
• العمل على تطوير الإمكانيات املتاحة لدى موؤ�ش�شات ومكاتب اأرباب الطوائف ، وت�شخريها يف تقدمي اأف�شل اخلدمات حلجاج بيت اهلل 	

احلرام وزّوار امل�شجد النبوي ال�شريف .
• متثيل امل�شالح امل�شرتكة ملوؤ�ش�شات ومكاتب اأرباب الطوائف لدى الوزارة واجلهات ذات العالقة .	
• ت�شجيع البحث والتطوير والبتكار واإجراء الدرا�شات املتخ�ش�شة يف جمال اأن�شطة احلج وخدمة احلجاج والزّوار .	
•  توثيق منظومة خدمات اأرباب الطوائف يف مو�شوعة احلج ال�شاملة ، واإثراء اجلوانب البحثيةوالعلمية يف جمالت احلج .	
• رعاية امل�شاريع امل�شرتكة للموؤ�ش�شات.	
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مركز معلومات الهيئة:
تقوم فكرة مركز معلومات الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف خلدمة احلجاج )مكاتب �شوؤون احلج – ال�شركات ال�شياحية( بتوفري 
وتقدمي كل املعلومات الالزمة للحجاج ملعرفة كل ما يتعلق اأو يخ�س اأي خدمة تقدمها اأي موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف كذلك تقوم فكرة 
مركز معلومات الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف بتوفري وتقدمي كل املعلومات الالزمة للم�شاهمني وامل�شاهمات ملعرفة كل ما يتعلق 

بالعوائد واملبالغ املقطوعة والأ�شهم واملعلومات ال�شخ�شية واخلربات العملية مبوا�شم احلج وجمموعات اخلدمة امليدانية

مركز بيانات الهيئة: 
 يقوم مركز بيانات الهيئة بدعم وت�شغيل ال�شبكة الداخلية ملكاتب الهيئة ل�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية ) النرتنت ( بال�شرعة املطلوبة .ا�شت�شافة 
وت�شغيل نظم مكتب اإر�شاد احلافالت ملو�شم حج عام 1436هـ . و ا�شت�شافة وت�شغيل نظام التح�شيل ) مكتب الوكالء املوحد ( ملو�شم حج عام 
1436هـ .  و من مميزاته اإمكانية ا�شت�شافة نظم موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ح�شب احلاجة والطلب اأو ت�شغيلها عند حدوث الكوارث و اإمكانية 

ا�شت�شافة نظم اأي موؤ�ش�شات اأخرى ب�شفة جتارية .
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عرض لجنة التفويج عن مستجدات التفويج لموسم حج عام ١٤٣7هـ:
يف يوم ٠9 / ٠٨ / 1436هـ  اجتمعت جلنة التفويج لعر�س اأبرز امل�شتجدات لهذا املو�شم 

اأع�شاء اللجنة باإ�شراف الأ�شتاذ / حممد بن ح�شن معاجيني نائب رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية من�شق 
الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف لدى فريق التفويج:

املوؤ�ش�شــــــــــةا�شم ع�شو جمل�س الإدارةم

املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج جنوب اآ�شيااأ. اأحمد بن خالد عطا�س1

املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج اإيراناأ. حممد بن عدنان حمزة٢

املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج تركيا اأ. ماجد بن م�شلح �شبغة3

وم�شلمي اأوروبا واأمريكا واأ�شرتاليام. عبد اهلل بن �شديق ل�شكر4

املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج اأفريقيا غري العربيةاأ. خالد بن عبد احلق مندورة٥

املوؤ�ش�شة الأهلية ملطويف حجاج دول جنوب �شرق اآ�شياد. �شادي بن اإبراهيم م�شكي6

بداأ العمل جلدولة تفويج احلجاج اإلى ج�شر اجلمرات القدمي يف العام 14٢3هـ وا�شرتكت موؤ�ش�شة مطويف حجاج جنوب اآ�شيا وموؤ�ش�شة مطويف 
حجاج الدول العربية ، ثم �شمت اإليها باقي املوؤ�ش�شات.
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أهداف اللجنة: 
توحيد روؤية املوؤ�ش�شات بالن�شبة لتفويج اجلمرات و اإيجاد اآلية جلدولة التفويج وتطويرها .و اأي�شا الطالع على امل�شتجدات وتوحيد الإجراءات 
الأخرى  الإ�شرافية  واجلهات  احلج  وزارة  تعقدها  التي  العمل  ور�س  نتائج  ومعرفة  امل�شاركة  اإلى  اإ�شافة  املوؤ�ش�شات،  يف  الأ�شا�شية  واملتطلبات 
ودرا�شة كافة الأعمال ذات ال�شلة ب�شوؤون تفويج احلجاج اإلى ج�شر اجلمرات، و و�شع معايري و �شوابط و�شروط ملنح جائزة املتميزون يف جمال 

التفويج .
 تتلخ�س منجزات اللجنة يف توحيد روؤية املوؤ�ش�شات بالن�شبة لتفويج اجلمرات و تطوير اإمكانياتها. اإ�شافة اإلى رفع معايري ال�شالمة و العمل بها 
حتت مظلة وزارة احلج. و يف املو�شم املا�شي قد مت التو�شل اإلى توحيد روؤية الفريق امل�شاركة يف الجتماعات و توحيد النماذج اخلا�شة باملراقبة 

واملتابعة  و اأخريًا رفع املالحظات واملعوقات بروؤية موحدة. 

و مت اخلروج بتو�شيات هي :
الإ�شتفادة من وثيقة املدينة املنورة وال�شادرة عام 14٢9هـ واملحددة ملهام اجلهات املعنية بالتفويج وبالذات موؤ�ش�شات الطوافة و اإظهار املعوقات 
والروؤى للموؤ�ش�شات ورفعها للوزارة . و النتهاء من ت�شكيل مكاتب اخلدمة ب�شورة عاجلة مبوؤ�ش�شات الطوافة .  متت التو�شية بتحديد مواقع 
املكاتب مب�شعر منى وعمل اجلداول املقرتحة خالل اأ�شبوعني ورفعها للوزارة . و متت املطالبة بت�شليم املربعات املوزعة على كل موؤ�ش�شة وتوزيع 
اجلداول عليها خالل اأ�شبوعني لرفعها للوزارة،  لعمل الربجمة الأولى مبا يتوافق مع متطلبات املوؤ�ش�شات ومن ثم اإر�شالها اإلى املوؤ�ش�شات لتوزيع 
الر�شيد من اخلروج لكل مربع على املكاتب .و اأي�شا الإ�شراع يف عمل اخلطط اخلا�شة بكل موؤ�ش�شة ومكاتب اخلدمة لرفعها للوزارة . اإ�شافة 
اإلى احلث على ح�شن اختيار اأع�شاء التفويج مبكاتب اخلدمة امليدانية وو�شع معايري لالختيار .و الهتمام بتفعيل دور مكاتب �شوؤون احلجاج 
املت�شمن تنفيذ الربنامج  والإلتزام باجلداول . الهتمام بتوثيق الربنامج من املوؤ�ش�شات والهيئة و تفعيل مناذج املتابعة والأخذ بها، و ال�شتفادة 
من جتربة جنوب �شرق اآ�شيا مبو�شوع الكامريات. و مت احلث على تبادل اخلطط بني املوؤ�ش�شات لال�شتفادة منها و اإلزام روؤ�شاء املكاتب بتنفيذ 
ا�شتحداث  اقرتاح  و مت  الربنامج.  واإلزامهم مبتابعة  مكاتب اخلدمة  نواب  تكليف  و  امل�شوؤولية  له وحتّمل  الدقيقة  ومتابعتهم  التفويج  برنامج 
�شخ�س م�شاند ملو�شوع التفويج وح�شن اختيار املر�شدين وتدريبهم .ثم عقدت اجتماعات متتالية لو�شع الت�شورات واخلطط مبا جاء يف البنود 

ال�شابقة.
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المسار اإللكتروني:
الطوائف، ومت عمل  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  املوحد حلجاج اخلارج  والنظام  الإلكرتوين حلجاج اخلارج  امل�شار  التعريفي مل�شروع  العر�س   مت تقدمي 
جدول مواعيد مق�شم لتقدمي العر�س التعريفي للموؤ�ش�شات، ابتدًاء من تاريخ 3/ 7/ 1436 هجرية، وانتهاء بتاريخ ٢1/ 7/ 1436 هجرية.ومت 
عقد ور�شة عمل يف فندق اإيالف رد�شي مول يوم اخلمي�س ٢7/ 6/ 1436 هجرية ، املوافق 16/ 4/ ٢٠1٥ ميالدي. اأقر جمل�س الوزراء املوقر 
رقم )3٨6( بتاريخ ٢٢/ 11/ 1433 باملوافقة على م�شروع امل�شار اللكرتوين حلجاج اخلارج، والذي ت�شمن اأن تكون جميع تعامالت احلجاج 
الإجراءات  با�شتكمال جميع  حاج  لكل  احلج  تاأ�شرية  منح  ربط  يتم  واأن  بكل جهة،  املناطة  والخت�شا�شات  باملهمات  يخل  اأن  دون  الكرتونية 
اخلا�شه به على اأن تنفذ تلك الإجراءات من بلد احلاج قبل قدومه الى اململكة مبا يحقق ال�شفايفة والو�شوح ويعني على مزيد من ال�شبط 

والتقنني جلميع الإجراءات من خالل التعامالت اللكرتونية
 

مشروع تاريخ الطوافة و المطوفين بمكة المكرمة:
اأكرث من 6٠ بحث خا�س عن الطوافة و املطوفني  �شيتم طباعتها عرب كر�شي امللك �شلمان بن عبدالعزيز لدرا�شات تاريخ مكة املكرمة من خالل 

ندوة الطوافة و املطوفني التي رعتها الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف
 

مشروع بطاقة اآلداء المتوازن: 
بطاقة الأداء املتوازن هي اإطار عمل ي�شاعد املنظمات على ترجمة ال�شرتاتيجية اإلى اهداف ت�شغيلية والتي بدورها تغري ال�شلوك والأداء. بطاقة 
الأداء املتوازن هي نظام يقوم بربط الأهداف واملقايي�س وامل�شتويات امل�شتهدفة واملبادرات، والتي مبجملها ت�شف ا�شرتاتيجية املن�شاأة وكيفية 
حتقيق هذه ال�شرتاتيجية. و بدورها اأعدت الهيئة التن�شيقية ور�شة عمل لتدريب من�شوبي املوؤ�ش�شات لتدريبهم على لنظام و تفعيل دور البطاقة 

لت�شهيل عمل املوؤ�ش�شات يف مو�شم احلج.
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الجهود التوعوية واإلرشادية واإل عالمية:

المطبوعات التوعوية:

مجلة )الرفادة(:

اأولت الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف اجلانب التوعوي والإر�شادي عناية كبرية، وتبذل جهودًا يف هذا املجال منذ �شنني، 
مبختلف  والوقاية  ال�شالمة،  باأ�شول  احلجاج  مب�شاكن  التوعية  برنامج  تفعيل  يف  امل�شاهمة  بها  قامت  التي  اجلهود  هذه  اأبرز  ومن 

املجالت، فقامت خالل هذا العام 1436هـ، كعادتها كل �شنة، باإ�شدار عددًا من املطبوعات التوعوية والإر�شادية، والتي من اأهمها:

جملة مهنية تعني ب�شوؤون احلج ب�شفة عامة، وباأخبار اأرباب الطوائف 
مو�شمية  كن�شرة  منها  الأول  العدد  �شدر  خا�شة.  ب�شفة  وفعالياتها 
ولتقطع  احلج،  مو�شم  اأثناء  اأعداد   )٨( بواقع  14٢٠هـ  عام  منذ 
الإخبارية،  والتقارير  الأخبار،  الزمان يف جمالت  من  م�شرية عقد 
واللقاءات،  واحلوارات،  ال�شحفية،  والتحقيقات  وال�شتطالعات، 

وكل فنون العمل ال�شحفي واأ�شكاله واألوانه.
ب�شوؤون  تعني  دورية  جملة  اإلى  )1431(هـ،  عام  يف  الرافدة  حتولت 
ب�شفة  وفعالياتها  الطوائف  اأرباب  وباأخبار  عامة،  ب�شفة  احلج 
وتاريخا،  فري�شة،  العظيم  الإ�شالمي  الركن  بهذا  لتعنى  خا�شة. 
وفقها، وثقافة، واأدبا- اإ�شافة اإلى عنايتها يق�شايا الفكر الإ�شالمي 
والتعريف  املقد�شة،  بالديار  القراء يف كل مكان  والإن�شاين-. وربط 

بامل�شروعات العمالقة التي نفذتها وتقوم حاليا بتنفيذها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني يف مكة املكرمة، املدينة املنورة، امل�شاعر 
املقد�شة خلدمة �شيوف الرحمن من حجاج، ومعتمرين، وزوار. بالإ�شافة اإلى توثيق اجلهود التي تبذلها كل موؤ�ش�شات اأرباب الطائف 
يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرام، وزوار م�شجد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، وتربز الطاقات والكوادر الب�شرية التي تذخر بها، 

والإمكانات املادية، والتقنية املتوافرة لديها.

لوحات  بطباعة  الهيئة  قامت  الأهلية،  الطوافة  موؤ�ش�شات  عن  نيابة 
اجلمرات،  ملن�شاأة  التفويج  يف  احلجيج  لتوعية  اإر�شادية  ومطويات 

وذلك ب )13( ثالثة ع�شر لغة خمتلفه.
خالل  الطوائف  اأرباب  ملوؤ�ش�شات  التن�شيقية  الهيئة  قامت  كما 
توعية  جمال  يف  كبرية  جهود  ببذل  1436هـ  املا�شي  احلج  مو�شم 
العديد  )توزيع  املجال:  هذا  يف  دورها  موؤكدة  واإر�شادهم،  احلجاج 
بع�س  وتوزيع  احلج.  باأعمال  العالقه  ذات  التعريفية  املطويات  من 
املطويات الإر�شاديه ذات العالقة بخدمة احلاج. وامل�شاركة يف توزيع 

بع�س املطويات التثقيفية ال�شحية على �شيوف الرحمن(.

باللغة العربية
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هو�شا

باللغة الجنليزية

باللغة الرو�شية

باللغة الفرن�شية

باللغة الفار�شية

باللغة الرتكية

باللغة الفليبينية

اأوردو

ماليو

باللغة البنغالية باللغة التايالندية باللغة ال�شينية
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التقرير السنوي  ألعمال الهيئة التنسيقية:

الالئحة التنظيمية للهيئة التنسيقية  مؤسسات أرباب الطوائف:

ي�شتعر�س التقرير ال�شنوي للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف اأبرز امل�شتجدات و الأعمال التي قامت بها الهيئة على مدار 
ال�شنة و مو�شم احلج. و كما ي�شلط ال�شوء على اأبرز الإجنازات التي متت على م�شتوى الهيئة و املوؤ�ش�شات و ي�شتعر�س اأهم الإحتفالت 

و املنا�شبات لتكرمي اأع�شاء الهيئة و من�شوبيها.

ي�شمل كتيب الالئحة التنظيمية للهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف على جملة من املواد املنظمة للعمل الإداري واملايل بالهيئة 
التن�شيقية مق�شمة على اأبواب وف�شول على النحو التايل: 

- الباب الأول )التاأ�شي�س واملقر والأهداف(
    الف�شل الأول:التعريفات         الف�شل الثاين: التاأ�شي�س واملقر         الف�شل الثالث: املهام والأهداف والو�شائل

- الباب الثاين )التنظيم الإداري واأجهزة الهيئة(
- الباب الثالث )التنظيم املايل(

- الباب الرابع )اأحكام عامة وختامية(
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دليل المرشد:

كتيب المتميزين و ا لمتميزات عام 1436 هـ:

املتميزة  امليدانية  اخلدمة  مكاتب  و  جمموعات  لتكرمي  ال�شنوي  للحفل  وثائقي  :�شجل  هـ   1436 عام  املتميزات  و  املتميزين  كتيب 
واملتميزين و املتميزات  من  موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف ملو�شم حج 143٥ هـ و يت�شمن هذا ال�شجل كافة فعاليات احلفل اخلطابي و 

جملة من ال�شور اأثناء وقائع التكرمي، و متت طباعة ) 1٠٠٠( ن�شخة و وزعت.

قامت الهيئة التن�شيقية بطباعة نحو )٢٠٠٠( ن�شخة من )دليل املر�شد(، وتوزيعها على املر�شدين العاملني يف مكتب اإر�شاد احلافالت، 
)روؤية  مو�شوعات:  عدة  يت�شمن  اإر�شادي  دليل  وهو  الطوائف.  اأرباب  وموؤ�ش�شات  احلج،  وزارة  مثل  العالقة  ذات  الأخرى  واجلهات 
ور�شالة وقيم مكتب اإر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج، واأهدافه العامة، وتعريف موجز بالهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف، 
والنقابة العامة لل�شيارات، وواجبات املر�شد ومهامه. ومهمة املر�شد قبل الرحلة، واأثنائها، واخلطوات الإجرائية الالزم اتباعها(. 
كما يت�شمن هذا الدليل بع�س الأرقام الهاتفية املهمة، والأرقام الهاتفية اخلا�شة مبوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف، بالأ�شافة اإلى م�شارات 
حافالت جتميع املر�شيدين داخل مكة املكرمة، والرموز الكودية حلملة اأجهزة الال�شلكي والربافو، واخلطوات التي يجب اتباعها عند 

)�شياع، وتعطل احلافلة، وعند وقوع حادث -ل�شمح اهلل- وعند تعدد املجموعات باحلافلة(.  
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الحج والصحافة:
بهدف توثيق الأخبار، والتقارير الإخبارية، واملقالت، ومقالت الراأي املن�شورة يف خمتلف و�شائل الإعالم: )الورقية، والإلكرتونية، 
اإعالمي  اإ�شدار  لإنتاج  التن�شيقية  الهيئة  عملت  واملنتديات(،  الإلكرتونية،  والقطاعات  اجلهات  بع�س  ومواقع  الأنباء،  ووكالت 
توزيعه على جميع  الهيئة على  وثائقي ربع �شنوي، حتر�س  اإعالمي  وال�شحافة(، وهو عبارة عن ملف  متخ�ش�س، مب�شمى: )احلج 

القيادات وامل�شوؤولني يف وزارة احلج، وموؤ�ش�شات اأرباب الطوائف.
ومن اأبوابه الرئي�شيةة: )القيادة و�شوؤون احلج، وفعاليات وزارة احلج، وفعاليات الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف، واإ�شتعداد 
اأجهزة الدولة للحج، اأخبار متفرقة، وكتاب ومقالت(، وقد �شدر منه يف العام املا�شي 143٥هـ، )6( اأعداد. وبلغ جممل تلك الأعداد 

التي تولت الهيئة التن�شيقية اإ�شدارها حتى تاريخه )97( اإ�شداراآ. 
اأرباب  موؤ�ش�شات  تقدمها  التي  وامل�شوؤولني، وغريهم جتاه اخلدمات  ال�شحفيني،  الكتاب  بع�س  تعليقات  ال�شحفي  امللف  وي�شم هذا 
الطوائف، ويهتم باأخبار مكاتب �شوؤون احلجاج الر�شمية، وما يتعلق ب�شوؤون العمرة، والأخبار التي لها عالقة بوزارة احلج وموؤ�ش�شات 

اأرباب الطوائف.
وت�شعى الهيئة التن�شيقية �شعياآ حثيثاآ لتطوير هذا الإ�شدار الإعالمي، والعمل على اإ�شداره وفقاآ لالأ�شاليب املهنية وال�شحافية والعلمية، 

وذلك من خالل العديد من املحاور، ومنها:
• توثيق امل�شروعات التطويرية التي تتولى تنفيذها الهيئة التن�شيقية وموؤ�ش�شات اأرباب الطوائف.	
• ت�شجيل امل�شتجدات الوثائقية يف الأخبار والتعليقات.	
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كتيب دليل المطوف:

كتيب رحلة الحج باللغتين العربية واالنجليزية:

هو كتيب لطيف احلجم عبارة عن جمموعة من الأ�شئلة الفقهية عن منا�شك احلج ، و كان الهدف من الكتيب توعية املطوفني بجملة 
من اأحكام املنا�شك لتكون عونا لهم يف خدمة �شيوف الرحمن، و قد قامت الهيئة بطباعة )4٠٠٠( ن�شخة منه.

قامت الهيئة بطباعة كتاب ) رحلة احلج دليل مب�شط بني اأهم اأحكام املنا�شك باأ�شلوب ع�شري مي�شر ( من تاأليف ال�شيد اأحمد بن 
خالد العطا�س و يو�شح الكتاب الطرق ال�شرعية مع اإي�شاح جلملة من م�شائل احلج املهمة ، و ثم ترجمة الكتاب الى اللغة الجنليزية 
و جاء يف ) ٥٥ ( �شفحة ) ٢٨ ( باللغة العربية ) ٢7 ( باللغة الجنليزية ، و قد طبعت منه الهيئة ) ٥٠٠٠ ( ن�شخة لتوزيعها لتوعية 

احلجاج و اإر�شادهم.
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الباب الثالث:
أرقام وإحصائات



96

قراءة سريعة
معلومات رقمية واإح�شائية كثرية ومتنوعة �شمها هذا التقرير. مت جمعها من )9( موؤ�ش�شات ومكاتب، تتنوع اأعمالها وتخ�ش�شاتها ومهامها، 
لت�شمل طوائف املطوفني، والأدلء، والوكالء، والزمازمة. كان جهًدا كبرًيا قد بذل من القائمني على اأمر الهيئة التن�شيقية لإعداد هذا التقرير 

بتنوع مادته، واحلر�س على اأن ي�شم معلومات اأ�شا�شية ومهّمة، وي�شلط ال�شوء على اأبرز امل�شتجدات ومعلومات توثيقية. 
اأننا  اإذ  التن�شيقية«،  »الهيئة  تتعاون معها  التي  باأبرز اجلهات  قائمة  وكذلك  اأنه �شم عنا�شر مهمة،  التقرير،  يطلع على هذا  ويلحظ كل من 
يف توا�شل م�شتمر مع اأكرث من )1٢( جهة حكومية واأهلية ذات عالقة باأعمال احلج. بالإ�شافة اإلى بع�س املعلومات الإح�شائية التي �شملت 

الفعاليات التي نظمتها الهيئة خالل العام 1436هـ، اأو �شاركت فيها.
�س هذا الباب من اأبواب هذا التقرير، لبع�س الإح�شاءات العامة، واملعلومات الرقمية التي �شمت بيانًا باأعداد القوى العاملة، بجانب   وخ�شّ
بيان لأعداد احلجاج القادمني الذين متت خدمتهم من قبل جمموعات اخلدمة امليدانية، مع جدول يو�شح اأعداد جمموعات اخلدمة امليدانية 

خالل مو�شم حج 1436هـ ، وفق موؤ�ش�شات اآرباب الطوائف.
اإ�شافة اإلى اإح�شائية عامة بامل�شاهمني وامل�شاهمات يف موؤ�ش�شات اأرباب الطوائف، مع بيان لقيمة عائدات الأ�شهم واملبالغ املوزعة يف موؤ�ش�شات 
اأرباب الطوائف. وح�شاب الإيرادات العامة )التقديرية والفعلية( للعام املايل 143٥-1436هـ، ومقارنة بني الإيرادات الفعلية لالأعوام املالية 
الثالثة الأخرية، وامل�شروفات وتوزيع بنود امل�شروفات العامة )التقديرية - الفعلية( للعام املايل 1436هـ، وجدول يو�شح مقارنة بني امل�شروفات 
بني  ومقارنة  143٥-1436هـ،  املايل  للعام  الفعلية(   - )التقديرية  العامة  امل�شروفات  بنود  وتوزيع  الأخرية،  الثالثة  املالية  لالأعوام  الفعلية 

امل�شروفات الفعلية لالأعوام املالية الثالثة الأخرية.
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اإلحصاءات اإلدارية

جدول أعداد القوى العاملة )رسميون(

اجلهة
ر�شميون من اأبناء 

الطائفة
ر�شميون �شعوديون من 

غري اأبناء الطائفة
ر�شميون غري �شعوديني

164الهيئة التن�شيقية ملوؤ�ش�شات اأرباب الطوائف

--6مكتب الوكالء املوحد

61٥1٨تركيا وم�شلمي اوروبا وامريكا وا�شرتاليا

137حجاج اإيران

319مكتب الزمازمة املوحد

٢٨4دول جنوب اآ�شيا

13٢٠افريقيا غري العربية

1٥161٨جنوب �شرق اآ�شيا

71916الأهلية لالأدلء

114٠3٨موؤ�ش�شة حجاج الدول العربية

جدول أعداد القوى العاملة )موسميون( خالل موسم حج عام 1436 هـ

0 5

É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL á°ù°SDƒe

É«dGÎ°SGh ÉµjôeGh ÉHhQhG »ª∏°ùeh É«côJ á°ù°SDƒe

É«°SBG ÜƒæL ∫hO á°ù°SDƒe

óMƒŸG áeRÉeõdG Öàµe

á«Hô©dG ÒZ É«≤jôaCG á°ù°SDƒe

A’OCÓd á«∏gC’G á°ù°SDƒŸG

¿GôjEG êÉéM á°ù°SDƒe

óMƒŸG AÓcƒdG Öàµe

10 15 20 25
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املر�شدون لرحلة امل�شاعرالعمال بامل�شاعراجلهة

14٢716٢7 موؤ�ش�شة تركيا وم�شلمي اوروبا وامريكا وا�شرتاليا

1٥٠4٢٠موؤ�ش�شة حجاج اإيران

34٠٠4٥6٠موؤ�ش�شة جنوب اآ�شيا

14311371موؤ�ش�شة اأفريقيا غري العربية

3٠16٠٠موؤ�ش�شة جنوب �شرق اآ�شيا

7٥٠٠363٨موؤ�ش�شة الدول العربية

جدول أعداد القوى العاملة )موسميين( خالل موسم حج عام 1436 هـ

0 1750

á«Hô©dG ∫hódG á°ù°SDƒe

áØFÉ£dG AÉæHCG øe ¿ƒ«ª°Sƒe áØFÉ£dG AÉæHCG ÒZ ÚH ¿ƒ«ª°Sƒe

É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL Öàµe

óMƒŸG AÓcƒdG Öàµe

É«dGÎ°SGh ÉµjôeGh ÉHhQhG »ª∏°ùeh É«côJ á°ù°SDƒe

á«Hô©dG ÒZ É«≤jôaCG á°ù°SDƒe

3500 5250 7000
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جدول أعداد القوى العاملة )العمال بالمشاعر والمرشدين( خالل موسم حج 1436 هـ

عدد احلجاجاجلهة

٢٥٢٠٠٠موؤ�ش�شة الدول العربية

16679٠موؤ�ش�شة اأفريقيا غري العربية

4٢٥9٢٨موؤ�ش�شة جنوب اآ�شيا

1٨4٥٢7موؤ�ش�شة تركيا وم�شلمي اوروبا وامريكا وا�شرتاليا

6٢7٠1موؤ�ش�شة حجاج اإيران

٢3٢16٥موؤ�ش�شة جنوب �شرق اآ�شيا

0 2000

ÉµjôeGh ÉHhQhG »ª∏°ùeh É«côJ á°ù°SDƒe

∫Éª©dG ¿hó°TôŸG

á«Hô©dG ÒZ É«≤jôaCG á°ù°SDƒe

É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL á°ù°SDƒe

á«Hô©dG ∫hódG á°ù°SDƒe

É«°SBG ÜƒæL á°ù°SDƒe

¿GôjEG á°ù°SDƒe

4000 6000 8000
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وقوعات الحج

عدد املتوفني
عدد املفقودين
عدد املتخلفني
عدد املنومني
عدد التائهني

%18
%18
%18
%18

%18 عدد املتوفني
عدد املفقودين
عدد املتخلفني
عدد املنومني
عدد التائهني

%18
%18
%18
%18

%18

جدول يوضح أعداد الحجاج القادمين لموسم حج 1436 هـ

0 125000

á«Hô©dG ∫hódG á°ù°SDƒe

êÉé◊G OGóYCG

ÉµjôeGh ÉHhQhG »ª∏°ùeh É«côJ á°ù°SDƒe

¿GôjEG á°ù°SDƒe

É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL á°ù°SDƒe

É«°SBG ÜƒæL á°ù°SDƒe

á«Hô©dG ÒZ É«≤jôaCG á°ù°SDƒe

250000 375000 500000

إحصائيات أعمال المؤسسات
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اإلحصاءات المالية
أواًل: اإليرادات

جدول يوّضح حساب اإليرادات العامة )التقديرية - الفعلية( للعام المالي  1436/ 143٧هـ

ا�شم البند
الإيرادات الفعليةالإيرادات التقديرية

ريالهللةريالهللة

1.7٢٠.٠٠٠1.7٢٠.٠٠٠دعم �شندوق الهيئة التن�شيقيَّة

1٠٨.٠٠٠1٠٨.٠٠٠دعم بدل ح�شور جل�شات جمل�س الهيئة التن�شيقيَّة

1٠٨.٠٠٠1٠٨.٠٠٠دعم خم�ش�س ن�شر التهاين

٢7٨.٠٥٥٨٠39٢.٠9٢الإيرادات املتنوعة

٢.٢14.٠٥٥٨٠٢.3٢٨.٠9٢الإجمـــــــــايل

ا�شم البند

الإيرادات الفعلية

1436 / 1437هـ143٥ / 1436هـ1434 / 143٥ هـ

ريالهللةريالهللةريالهللة

1.7٢٠.٠٠٠1.7٢٠.٠٠٠1.7٢٠.٠٠٠دعم �شندوق الهيئة التن�شيقيَّة

1٠٨.٠٠٠1٠٨.٠٠٠1٠٨.٠٠٠دعم بدل ح�شور جل�شات جمل�س الهيئة التن�شيقيَّة

1٠٨.٠٠٠1٠٨.٠٠٠1٠٨.٠٠٠دعم خم�ش�س ن�شر التهاين

43177.٨3٢766٠٠.374٨٠٢9٢.٠9٢الإيرادات املتنوعة

43٢.113.٨3٢76٢.٥36.374٨٠٢.3٢٨.٠9٢الإجمـــــــــايل

جدول يوّضح مقارنة بين اإليرادات الفعلية لألعوام المالية الثالثة األخيرة

0 125000

á«Hô©dG ∫hódG á°ù°SDƒe

êÉé◊G OGóYCG

ÉµjôeGh ÉHhQhG »ª∏°ùeh É«côJ á°ù°SDƒe

¿GôjEG á°ù°SDƒe

É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL á°ù°SDƒe

É«°SBG ÜƒæL á°ù°SDƒe

á«Hô©dG ÒZ É«≤jôaCG á°ù°SDƒe

250000 375000 500000
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ا�شم البند

الإيرادات الفعلية

1436 / 1437هـ143٥ / 1436هـ1434 / 143٥ هـ

ريالهللةريالهللةريالهللة

٢٢٠.٠٠٠٢3٨.٥٠٠٢66.133مكافاآت وبدلت اأع�شاء جمل�س الهيئة

٨٢773.4٠٨1.417.٢1٨٨61.7٢6.13٨الرواتب والأجور

791.٢4٥.٨774٠9٥٨.٥16٢6917.4٠7امل�شروفات العمومية

1٨6٨.647٨٠7٠.994٢3.٠٠٠امل�شروفات املو�شمية

79٢.3٠7.933٢٠٢.6٨٥.٢٢91٢٢.93٢.679الإجمـــــــــايل

ثانيًا: المصروفات

جدول يوّضح مقارنة بين المصروفات الفعلية لألعوام المالية الثالثة األخيرة
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ا�شم البند
امل�شروفات الفعليةامل�شروفات التقديرية

ريالهللةريالهللة

٢٨7.133٢66.133مكافاآت وبدلت اأع�شاء جمل�س الهيئة

٢.٠٠٠.٥77٨61.7٢6.13٨الرواتب والأجور

1.133.46٨٢6917.4٠7امل�شروفات العمومية

61.69٨٢3.٠٠٠امل�شروفات املو�شمية

3.4٨٢.٨761٢٢.93٢.679الإجمـــــــــايل

جدول يوّضح توزيع بنود المصروفات العامة )التقديرية - الفعلية( للعام المالي 1436/ 143٧هـ
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الباب الرابع
أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام 

١٤٣٦هـ 
لمؤسسات أرباب الطوائف

(المطوفون - األدالء - الوكالء - الزمازمة) 
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رقم الفــــــــــاكـ�س:  ٠٠9661٢6٥٢64٢٠

www.hajgates.org املوقع الإلكرتوين:  

رقم الهــــــــــاتــف:  ٠٠9661٢6٥٢636٢

مكتب الوكالء الموحد

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 625/ ق / م، و تاريخ 8/ 7/ 1395هـ 
تنفيذا لقرار جلنة احلج العليا رقم 60 و تاريخ 15/ 4/ 1395 هـ 

الذي يق�شي باإن�شاء مكتب واحد با�شم طائفة الوكالء للقيام باخلدمات نف�شها التي كان يوؤديها اأفراد الطائفة، متفرقني حتت 
م�شمى:»كتب الوكالء املوحد بجدة«

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ
ال�شفةال�شمم

الرئي�سد / فاروق بن يحيى بخاري1

النائباأ / �شاهر بن عبد العزيز مطر٢

ع�شواأ / حممد بن اأ�شعد عبد العزيز بخ�س3

ع�شواأ / في�شل بن �شالح قا�شم 4

ع�شواأ / اأمني بن عا�شم علي حم�شن ال�شيد٥

ع�شواأ / كامل بن علي عبد اهلل غراب6

ع�شواأ / فواز بن جميل عبد الوهاب ح�شوبة7

ع�شواأ / حممد نور قا�شم بن حممد نور تركي٨

ع�شوم / عبد اهلل بن اأحمد �شالح اأبو زيد9

ع�شواأ / حممد بن ح�شن حممد خمتار1٠

ع�شوم / �شالح بن اأحمد اأبو زيد11

ع�شواأ / خالد بن عبد اهلل حممد خمتار1٢
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أبرز اإليجابيات المتحققة خالل عام ١٤٣٦هـ

• اإعادة الهيكلة على �شوء العمل بنظام التح�شيل اللكرتوين نتيجة للمتغريات التي طراأت على خدمات ا�شتيفاء الأجور و اخلدمات وحتولها 	
للنظام الإلكرتوين مت التخطيط و العمل على تاأمني كافة الكوادر املوؤهلة ل�شتخدام النظام الآيل امل�شتحدث و املتوافق مع امل�شار الإلكرتوين 
الذي تطوره وزارة احلج كما متت اإعادة هيكلة اإدارات املكتب مبا يتما�شى مع التغري و مبا ل يوؤثر على ان�شيابية �شري العمل مع الإحتفاظ 
بالأعداد الكافية من العاملني و املوارد الالزمة ملواجهة اأي طارئ �شواء يف كمية اأو كيفية اأداء املكتب لواجباته يف هذا ال�شاأن كما راعت 
اخلطة تنفيذ برنامج العمل املوحد و بطاقة الأداء املتوازن و موؤ�شرات الأداء فيما يتعلق بامل�شتفيد ) احلاج ( و العمليات الداخلية ح�شب 

تاأثريها و تاأثرها بالعمليات الت�شغيلية.

• تكثيف الرقابة و املتابعة و التن�شيق بني كافة اإدارات و قطاعات املكتب املختلفة من جهة و من جهة اأخرى مع كافة اجلهات ذات العالقة 	
لالإرتقاء باخلدمات التي ي�شطلع بها املكتب حلجاج بيت اهلل احلرام .

• جذب و ا�شتقطاب املزيد من اأبناء الوطن و اأبناء طائفة الوكالء للم�شاركة يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرام و تاأهيلهم و تدريبهم على 	
كيفية التعامل مع حجاج بيت اهلل احلرام و اإعطائهم النطباع احل�شن و اجليد عن اململكة و ما توليه من جل اهتمامها و عنايتها بالوافد 

الكرمي.

• جتديد و حتديث اآليات نقل الأمتعة حيث يويل مكتب الوكالء املوحد عملية نقل اأمتعة احلجاج القادمني عن طريق املنافذ اجلوية و البحرية 	
اأهمية خا�شة و �شيتم هذا العام تطوير الآليات الالزمة لإجناز هذه املهمة على الوجه املر�شي و املطلوب و املتمثلة يف القطارات الكهربائية 

و الرافعات الآلية و املزلقانات و العربات الكبرية و زيادة اأعدادها و حتديثها لزيادة فعاليتها و حتقيق الإ�شتفادة الق�شوى منها  

• ا�شتمرار تطوير اآليات العمل و خلق بيئة عمل ذكية ت�شاهم يف حتقيق الآهداف املو�شوعة من قبل الوزارة لرفع م�شتوى الأداء و زيادة فعالية 	
العاملني و ا�شتخدام اأف�شل ما هم متاح من موارد.

• تفعيل دور جلان جمل�س الإدارة تنفيذًا لتوجيهات معايل وزير احلج باإتباع اأ�شلوب الإدارة بامل�شاركة و امل�شوؤولية الت�شامنية و ا�شتكماًل ملا 	
�شبق العمل به وفقا خلطاب معاليه رقم 69٢4٨1 ٢٨/6/ 1434ه القا�شية بتفعيل و اعتماد ت�شكيل ثالثة جلان ) جلنة الت�شغيل و املتابعة 

امليدانية / جلنة التوظيف املو�شمي / جلنة العمالة املو�شمية اخلارجية ( فقد مت ت�شكيل تلك اللجان لتتولى املهام التالية :

• جلنة الت�شغيل و املتابعة امليدانية : التي تتولى درا�شة كافة املالحظات التي مت ر�شدها يف موا�شم احلج املا�شية ، واإعداد اخلطة الت�شغيلية 	
للمكتب و مناق�شتها مع فرعي وزارة احلج مبحافظة جدة و املدينة املنورة و البدء يف تنفيذها ميدانيًا و التاأكد من اأن العمل يتم و فقًا ملا 
ورد باخلطة الت�شغيلية كما تتولى اللجنة معاجلة اأي انحرافات اأو اأخطاء قد تن�شاأ اأثناء التنفيذ و تراعي اللجنة التن�شيق مع جلنة التوظيف 

املو�شمي و جلنة العمالة املو�شمية اخلارجية لتداخل اأعمال هذه اللجان كما تتولى تدريب املوظفني املو�شميني ح�شب اخلطة الت�شغيلية.

• جلنة التوظيف املو�شمي: التي تتولى الإ�شراف على توظيف املوظفني املو�شمني من الداخل و التن�شيق مع جلنة الت�شغيل و املتابعة امليدانية 	
يف احتياجات اخلطة من العنا�شر و مدى مالئمتها من حيث الكفائة و التدريب و التاأهيل لتنفذ اخلطة ، كما تعمل على ا�شتقطاب اأف�شل 

العنا�شر الراغبة يف العمل لدى املكتب.

• اأمتعة 	 تنزيل  و  بتحميل  العمالة اخلا�شة  توريد  �شركات  التعاقد مع  الإ�شراف على  تتولى مهمة  التي   : املو�شمية اخلارجية  العمالة  جلنة 
ال�شريفني  �شفارات خادم احلرمني  اإجراءاتها يف  اإنهاء  و متابعة  الالزمة  العمالة  اختيار  و  الإ�شتقدام  املطلوب منها  الدول  احلجاج يف 

ومتابعة و�شولهم للمملكة العربية ال�شعودية و اإ�شكانهم كما تتولى اللجنة التن�شيق مع جلنة الت�شغيل و املتابعة امليدانية.  
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مؤسسة مطوفي حجاج تركيا و مسلمي أوروبا و أمريكا و أستراليا 

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 444/ ق/ م، و تاريخ 11/18/ 1402هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ

ال�شفةال�شمم

الرئي�ساأ / طارق بن حممد عبد اله عنقاوي1

النائباأ / اأ�شامة بن حممد اأحمد زواوي٢

ع�شوم / عماد بن �شامي عبد العزيز قاري3

ع�شواأ / عبد الرحمن بن عمر �شعيد برجني4

ع�شواأ / زهري بن حممد خطاب �شاكر٥

ع�شواأ / حممد بن عبد الرحمن يعقوب �شاكر6

ع�شواأ / حممد بن في�شل حممد بو7

ع�شواأ / ماجد بن م�شلح حممد �شبغة٨

ع�شود / طارق بن ح�شن اأحمد كو�شك9

ع�شود / عبد العزيز بن ر�شاد علي �شروجي1٠

ع�شود / �شمري بن عبد الرحمن عبد اهلل توكل11

ع�شواأ / عبد اهلل بن علي عمر عقيل1٢

www.teaa.com.sa  :املوقع الإلكرتوينadmin@motawefs.com.sa  :الربيد الإلكرتوين

رقم الفــــــــــاكـ�س:   ٠٠9661٢٥4٢٠99 رقم الهــــــــــاتــف:  ٠٠9661٢٥4٢7٠٠3
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أبرز المستجدات خالل عام ١٤٣٦هـ
اإلى بالدهم حيث مل تتم ر�شد اأي خمالفة على املوؤ�ش�شة، مبوجب الطلبات . 1 تفويج احلجاج جل�شر اجلمرات و تفويج احلجاج باملغادرة 

املقدمة من اختيارات جن�شيات احلجاج باملوؤ�ش�شة و حيث يتم فرز الأ�شماء ح�شب النقاط الأعلى على الوظيفة املختارة ، بح�شب ما جاءت 
به لئحة الوزارة. 

املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة يتم من خالله تقدمي الأخبار التي تخ�س املطوفني و املنظمني و احلجاج - حتديث بيانات امل�شاهمني - التقدمي . ٢
التوا�شل الجتماعي ) في�س بوك - تويرت ( حيث يتم تقدمي الأخبار العاجلة من  للعمل املو�شمي - خدمة قيا�س ر�شا العميل ، و�شائل 

خاللهما ، تطبيق نظام احلج ) الت�شغيل املو�شمي - الأمور املالية( و اأخريا تطبيق اجلوال ) مل يكتمل املو�شم املا�شي(. 
مت التعاقد مع �شركة لأمتتة جميع اأعمال املوؤ�ش�شة. . 3
قطاع امل�شاعر املقد�شة الطوارئ و عدم ت�شجيل اأي مالحظات على جميع جمموعات اخلدمات امليدانية بل قامت بت�شخري جميع اإمكانياتها . 4

يف العدل بني جمموعات اخلدمات امليدانية بتوزيع املخيمات و امل�شاحات املتخ�ش�شة حلجاج املوؤ�ش�شة. 
مت تقدمي اأربع دورات عن طريق املوؤ�ش�شة و �شبعة ع�شر دورة عن طريق مركز اخلليج للتدريب لعدد )7٠٠ ( م�شارك. ٥
اخلدمات الإ�شافية للموؤ�ش�شة مبنية على رغبات احلجاج بتلك اخلدمات حيث قامت املوؤ�ش�شة بتنويع حزم و برامج اخلدمات الإ�شافية . 6

متنوعة من جميع جن�شيات  و  لأعداد كبرية  املوؤ�ش�شة  تلك احلزم، مما حت�شد  بني  الختيار  لها حرية  و  �شريحة  كل  اإمكانيات  بح�شب 
احلجاج التابعني للموؤ�ش�شة، مما ي�شجع البقية على الدخول يف هذه اخلدمات مع حر�س املوؤ�ش�شة على اللتزام بتقدمي اخلدمات الأ�شا�شية 
على الوجه املطلوب دون تق�شري. اأما بالن�شبة لتاأثريها على جمموعات اخلدمات امليدانية فقد اأتاحت تلك اخلدمات امل�شاركة و التقارب 
من احلجاج و قد خلق ذلك روح التناف�س بني جميع املجموعات ل�شيما ما اتخذته املوؤ�ش�شة من النهج الالمركزي بتفوي�س جمموعات 

اخلدمات امليدانية بتقدمي تلك الربامج.
قطاع النقل الرتددي ب�شدد عمل برنامج ملراقبة حركة �شري احلافالت عن طريق قطاع احلا�شب اليل والعودة ل�شابق عهده.. 7
مهنة الطوافة يف ارتقاء دائم والدليل على ذلك  ر�شا احلاج على اخلدمة املقدمة له رغم �شعف املوارد املالية التى حتكمها الظروف . ٨

القت�شادية للحاج ، وحل ذلك اإ�شراك مكتب �شوؤون احلجاج واملنظم يف دفع اأجور اخلدمات امل�شافة على اخلدمة بدون امل�شا�س بالأجور 
التى يدفعها احلاج.

قطاع املراقبة واملتابعة �شيتم اأمتتته على تطبيق كفي واإمكانية ربطه مع وزارة احلج عن طريق الويب �شريفي�شي�س لنقلها مبا�شرة لنظام . 9
الوزارة وذلك عن طريق قطاع احلا�شب الأيل.

وحدة العقود وخدمتها لأكرث من ٥٠٠ �شركة والتعامل معها بالتوزيع العادل على جميع جمموعات اخلدمات امليدانية. 1٠
قطاع ال�شتقبال وهلل احلمد جتاوز ال�شعاب مع �شعف �شبكة الت�شال ب�شالة احلجاج من موؤجر اخلدمة وكذلك الأخطاء التي متت من . 11

خالل الأدلء باملدينة املنورة بتغيري رموز اجلن�شيات.
قطاع املغادرة وال�شعاب التي واجهها بالتغيري املفاجئ وامل�شتمر بالنظام املرتبط مع �شركة �شجل والنقابة العامة لل�شيارات وعدم حتديث . 1٢

الرحالت املقدمة من قبل هيئة الطريان املدين خالل مو�شم احلج املا�شي ، ا�شتطاع بف�شل اهلل اأن يتجاوز هذه ال�شعاب واخلروج من 
املو�شم بنجاح واهلل احلمد.
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www.mutawfe-iran.com  :املوقع الإلكرتوينmhi-est@hotmail.com  :الربيد الإلكرتوين

رقم الفــــــــــاكـ�س:  ٠٠9661٢٥4٨٨467 رقم الهــــــــــاتــف:  ٠٠9661٢٥4٨٨466

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج إيران

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 363/ ق/ م، و تاريخ 14/ 9/ 1403هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ

ال�شفةال�شمم

الرئي�سد / طالل بن �شالح بكر قطب1

النائبد / ع�شام بن اإبراهيم اأحمد اأزهر٢

ع�شوم / طالل بن حممد ح�شني مكي3

ع�شوم / طلعت بن �شالح بكر قطب4

ع�شود / عبد الوهاب بن عبد الرحمن حممد مو�شى٥

ع�شواأ / ح�شان بن عبد اهلل حممد علي غنام6

ع�شواأ / ال�شيد ر�شا بن عبد اهلل ها�شم �شحره7

ع�شواأ / عبد الرحمن بن ع�شام جميل اإ�شماعيل٨

ع�شواأ / في�شل بن ح�شني ح�شن اأزهر9

ع�شواأ / حممد بن عدنان حممد علي حمزه1٠

ع�شواأ / حممود بن عبد الرحمن حممود مغربي11

ع�شواأ / ماهر بن عبا�س حممد حمزه1٢
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أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٦هـ:

تعديل اآلية ربط اللجان املركزية لتاأخذ طابع القطاعات اخلدمية و لإيجاد تناغم اأكرث بالربط بني قطاع و اآخر.. 1

التو�شع بتوفري حزم خدمية و توفريها بنظام امل�شدر الواحد لالإ�شتفادة من عامل و الوقت و اجلهد مبا يقابل راحة �شيوف بيت اهلل . ٢
احلرام بعد جناح جتمع مكاتب فرق الطوافة للخدمات امليدانية يف موقع واحد.

العمل اجلاد على تنمية موارد املوؤ�ش�شة املالية و ا�شتثمارها مبا يوفر دخل اإ�شايف على قوائمها املالية.. 3

ت�شخري تقنية احلا�شوب يف معظم الأعمال و املهام و التو�شع يف ا�شتخدام التطبيقات الربجمية لت�شمل باإذن اهلل ما ن�شبته 1٠٠% ، و ذلك . 4
بتطوير و حتديث الربامج املعمول بها حاليًا و التو�شع لي�شمل جميع ال�شرائح باملوؤ�ش�شة.

بعد جناح جتربة متابعة حجاج بيت اهلل احلرام مب�شعر منى عن طريق كامريات مراقبة لأماكن الزدحام و الأنفاق الأر�شية و غريها، . ٥
�شوف يتم العمل بها و تطبيقها على جميع الأماكن الهامة ال�شرتاتيجية لتكن م�شدر معلومات اأول ملنع حدوث اإزدحام اأو تكد�س اآو 

حالت لل�شرقة.

ربط جميع القطاعات ذات ال�شلة مب�شروع امل�شار الإلكرتوين.. 6
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مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 377/ ق/ م، و تاريخ 9/21/ 1403هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ

ال�شفةال�شمم

الرئي�سد / راأفت بن اإ�شماعيل اإبراهيم بدر1

النائبم / زكي بن عمر م�شطفى حريري٢

ع�شود / �شيخ بن حممد �شايف حمجوب جمل الليل3

ع�شواأ / ماجد بن عبد العزيز اأحمد دان�س4

ع�شوم / نبيل بن علي ح�شن اأكرب٥

ع�شواأ / خالد بن عبدالوهاب بن اأحمد رم�شاين6

ع�شواأ / مازن بن علي م�شطفى اأ�شغر7

ع�شوم / ه�شام بن عبدالرحمن ها�شم �شلي٨

ع�شود / يحيى بن حممد اليا�س بن يحيى حمبوب9

ع�شواأ / عمر بن �شراج عمر اأكرب1٠

ع�شواأ / �شعود بن عبد القدير عبدالقادر ا�شكندر 11

ع�شواأ / اأحمد بن خالد اأمني عطا�س 1٢

www.hujjaj-southasia.com  :املوقع الإلكرتوينinfo@mhsae.com  :الربيد الإلكرتوين

رقم الفــــــــــاكـ�س:  ٠٠9661٢٥3٢٢٢٢٢ رقم الهــــــــــاتــف:  ٠٠9661٢٥344444
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أبررز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٦هـ

اإعادة هيكلة جمل�س الإدارة املوؤ�ش�شة من خالل تقنني مهام وم�شئوليات كل ع�شو من اأع�شاء املجل�س ، وفق معطيات بطاقة الأداء املتوازن . 1
، وذلك من اأجل متابعة وقيا�س م�شتوى اأداء اأع�شاء املجل�س بكل دقة و�شفافية.

اإعداد خطة ت�شغيلية للموؤ�ش�شة وفق معايري و�شوابط بطاقة الأداء املتوازن.. ٢

ت�شغيل النظام املايل للموؤ�ش�شة وفق اأنظمة اإلكرتونية متطورة.. 3

ا�شتحداث برامج عمل اآلية جديدة يف جلنة تقنية املعلومات.. 4

العمل على توجيه احلافالت املقلة للحجاج القادمة من مطار امللك عبدالعزيز بجدة اإلى م�شاكن احلجاج مبا�شرة.. ٥

ت�شكيل فريق للرتحيب باحلجاج والإحتفاء بهم ، عند القدوم و عند املغادرة من خالل الإ�شتعانة بطالب من جامعة اأم القرى من جن�شيات . 6
احلجاج ، للرتحيب بهم بلغاتهم ، وتقدمي الهدايا الرمزية لهم.

تفعيل ا�شتقبال البالغات عرب موقع املوؤ�ش�شة الإلكرتوين ، وكذلك من خالل الأجهزة ال�شخ�شية املحمولة.. 7

العمل على تاأهيل مايزيد عن ٨٥ % من اإجمايل مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للموؤ�ش�شة ، وفق معايري )ها�شب( ل�شالمة وجودة الغذاء . ٨
، مع نهاية مو�شم احلج هذا العام 1436هـ - باإذن اهلل تعالى.

ا�شتخدام اأجهزة تقنية متطورة للك�شف على الوجبات الغذائية املقدمة للحجاج ، والتاأكد من �شالمتها ، وعدم تعر�شها لأي ملوثات. . 9

 قيام املوؤ�ش�شة بتوفري وجبات م�شبقة الطبخ بديلة للطوارئ ، يف حال عدم و�شول الوجبات الغذائية للحجاج يف الزمان واملكان املحددين . 1٠
، اأو عدم �شالمتها.

وتعزيزها . 11 اللجنة  اأ�شطول  اإلى حتديث  بالإ�شافة   ، امليدان  املتالحقة يف  امل�شتجدات  مع  يتوافق  ، مبا  العامة  ال�شئون  اإعادة هيكلة جلنة 
ب�شيارات و اآليات جديدة.

ال�شتمرار يف درا�شة كافة كرا�شات ال�شرتاطات واملوا�شفات جلميع عقود اللجان املركزية ، لتقدمي اأف�شل اخلدمات للحجاج. . 1٢

اإقامة لقاءات غري ر�شمية مع م�شاهمي وم�شاهمات املوؤ�ش�شة من اأجل التوا�شل معهم  ، والإ�شتفادة من ارائهم و مقرتحاتهم لتطوير العمل . 13
يف املوؤ�ش�شة. 
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مكتب الزمازمة الموحد

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 367/ ق/ م، و تاريخ 25/ 9 / 1403هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ
ال�شفةال�شمم

الرئي�ساأ / عبد الهادي بن عبد اجلليل بن عبد الهادي زمزمي1

النائباأ / اأمري بن في�شل حممد عبيد٢

ع�شواأ / �شعود بن حممد اأحمد هنيدي3

ع�شواأ / عماد بن اإبراهيم حممد �شالح زمزمي4

ع�شواأ / اأ�شامة بن عبد اهلل �شالح عبده٥

ع�شواأ / و�شيم بن عبد الرحمن علي اإليا�س6

ع�شواأ / ر�شا بن حممد علي بو�شي7

ع�شواأ / ممدوح بن عبد العزيز حممد العبا�س٨

ع�شواأ / ح�شن بن حممود عثمان اأبو الفرج9

ع�شوم / رامي بن يو�شف عثمان اأبو الفرج1٠

ع�شواأ / اأمين بن �شليمان �شالح اأبو غليه11

ع�شوم / ح�شن بن عبد الرحيم ح�شن زمزمي1٢

www.zamazemah.com  :املوقع الإلكرتوينzamazemah@hotmail.com  :الربيد الإلكرتوين

رقم الفــــــــــاكـ�س:  ٠٠9661٢٥4٢6٢93 رقم الهــــــــــاتــف:  ٠9661٢٥461٢1٢
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أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٦هـ

تغيري عبوات ماء زمزم . 1

ا�شتكمال اإن�شاء م�شروع م�شنع التعبئة الآلية بالأر�س اململوكة للمكتب .. ٢

اإن�شاء �شريفر يف مركز التعبئة الآلية و ترحيل البيانات اإلى املركز الرئي�شي.. 3

مراجعة ال�شندات بواقع عدد اإجمايل ) 1٠74٨( ، ) 4٨6٠( ، �شندات م�شتلمة و ) ٥٨٨٨(�شندات فارغة ول توجد �شوى خم�شة مالحظات.. 4

اإن�شاء موقع للتقدمي الإلكرتوين  على الوظائف املو�شمية.. ٥

زيادة خطوط اإنتاج عبوات )٢٠( لرت من ماء زمزم باأعلى املوا�شفات ، و بطاقة اإنتاجية بلغت ) 3،6٠٠ ( عبوة يف ال�شاعة .. 6

عدم وجود عجز و هلل احلمد يف عبوات ماء زمزم .. 7

التعاقد مع موؤ�ش�شة و طنية ، و تاأمني جمموعة كبرية من العمالة املو�شمية ) ال�شقاة ( عن طريقها ، و ذلك منذ وقت مبكر من بدء اأعمال . ٨
املو�شم.

حتقيق �شرعة توزيع عبوات )٢٠ ( لرت على احلجاج.. 9

تقنني توزيع نطاقات جمموعات اخلدمة امليدانية مبا يخدم املتغريات اجلغرافية و الكثافة مبكة املكرمة ، و ذلك وفقًا ملعايري تخطيطية.. 1٠

الإنتهاء من تعبئة عبوات زمزم )1،٥( لرت ، و �شعة )33٠ ( ملل، و اخلا�شة بربناجمي العمل الأول ، و الثالث من برامج خطة املكتب . 11
الت�شغيلية ، يف وقت مبكر ، و القيام بتخزينها مب�شتودعات ، رعيت فيها كل املتطلبات ال�شحية،

التن�شيق املبكر مع مقام وزارة احلج ، و الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام و امل�شجد النبوي ال�شريف ، لل�شماح للمكتب بتعبئة )4( . 1٢
ناقالت من الناقالت اململوكة ، و ال�شماح بالقيام بعمليات تعبئتها حتى وقت متاأخر من الليل .

تفعيل العمل مبركز املعلومات ، و اإدخال البيانات اليومية اخلا�شة بالتوزيع على م�شاكن احلجاج عرب جمموعات اخلدمة ، و عن اإدارة . 13
احلا�شب الآيل و حتت اإ�شرافها.

حتقيق مركز التعبئة الآلية فائ�س العبوات ، و ذلك لأول مرة .. 14

ت�شميم اأ�شرعة يف املركبات الناقلة ملاء زمزم ، و ذلك بهدف حماية العبوات من اأ�شعة ال�شم�س .. 1٥

مت حتويل �شندات التوزيع مبركز التعبئة الآلية اإلكرتونيًا ، و ربطها باملكتب الرئي�شي و مقام و زارة احلج يوميًا.. 16

تطوير اآلية ا�شتالم و ت�شليم عبوات ماء زمزم �شعة )٢٠( لرتًا مبركز التعبئة الآلية من الطريقة اليدوية اإلى الطريقة الآلية.. 17
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مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية 

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 124/ ق/ م، و تاريخ 5/3/ 1404هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ

ال�شفةال�شمم

الرئي�ساأ / رامي بن �شالح ابراهيم لبني  1

النائبد/عبدالرحمن بن حممد علي ماريه٢

ع�شواأ / طارق بن حممود بن من�شور علوي3

ع�شواأ / عبداهلل بن عمر بن حممد املالكي4

ع�شوم/ حممد بن برهان بن عبدالواحد �شيف الدين٥

ع�شواأ / عبداهلل بن �شديق عبد املوؤمن ل�شكر6

ع�شواأ / عدنان بن ح�شن بن علي خمتار7

ع�شواأ / من�شور بن حممد حممود علوي٨

ع�شوم / بندر بن فهد عبدالفتاح خياط9

ع�شواأ / خليل بن حامد خليل فردو�س1٠

ع�شواأ / عدنان بن حممود مقالن11

www.africa-sa.com  :املوقع الإلكرتوينinfo@africa-sa.com  :الربيد الإلكرتوين

رقم الفــــــــــاكـ�س:  ٠٠9661٢٥44491٢ رقم الهــــــــــاتــف:  ٠٠9661٢٥43٥16٠



117

أبررز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٦هـ

تقدمي خدمة اخليام الأوروبية خمتلفة املقا�شات.. 1

تقدمي املكيفات بوحدات دولبية مع الإ�شتعانة مبولدات كهربائية مب�شعر عرفات.. ٢

تقدمي اآي�س كرمي للحجاج خالل اأيام امل�شاعر ملواجهة حرارة اجلو حلجاج بيت اهلل احلرام مب�شعري منى وعرفات.. 3
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المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا 

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 125/ ق/ م، و تاريخ 1404/5/3هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ

ال�شفةال�شمم

الرئي�ساأ / حممد اأمني بن ح�شن اأندرقريي1

النائبد / يو�شف بن عبد احلميد جاها٢

ع�شواأ / �شعود بن عبدالعزيز ابراهيم دمنهوري3

ع�شواأ / خالد بن عبد احلق عبد اهلل مندورة4

ع�شود / عثمان بن ح�شن حممد علي ادري�س  ٥

ع�شواأ / عماد بن عبد اهلل حممد جوهر فلمبان6

ع�شواأ / حممود بن عقيل حممود دمنهوري7

ع�شواأ / عماد بن في�شل يحي فطاين٨

ع�شواأ / �شايف بن عبدالرحمن عبداهلل ازهري9

ع�شواأ / م�شطفى بن حمزة ح�شني دمنهوري1٠

ع�شواأ / وليد بن حممد حممدعلي ر�شيدي11

ع�شود / عادل بن ح�شن عبد الغني منور1٢

www.sea.com.sa  :املوقع الإلكرتوينinfo@sea.com.sa  :الربيد الإلكرتوين

رقم الفــــــــــاكـ�س:  ٠٠9661٢٥4٢9٨11 رقم الهــــــــــاتــف:  ٠٠9661٢٥4٥99٢٢
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أبرز االنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٦هـ 

قطاع المشاعر:
العتماد الكلى على عبوات املياة ال�شحية بواقع 7٥٨4٠٠٠ عبوة مب�شعر منى و اإعتماد الرتام�س كاإحتياطي.. 1

العتماد الكلى على عبوات املياة ال�شحية بواقع 1٨96٠٠٠ عبوة مب�شعر عرفات واعتماد الرتام�س كاإحتياطي.. ٢

املراقبة اجلويه لعملية اإن�شاء املخيمات من خالل طائرات ت�شوير فح�س خيام م�شعر منى من خالل نظام جنم الإلكرتوين.. 3

العالقات العامة:
تخ�شي�س فريق عمل مهني باإدارة العالقات مع مكاتب �شوؤون احلجاج.. 1

اإنتاج جملة وثقت جميع الأعمال التي قامت بها املوؤ�ش�شة.. ٢

املوؤ�ش�شة قامت باإ�شتحداث اللجنة الن�شائية املو�شمية يف عام 1436هـ.. 3

اإ�شدار كتيب ) ثقافة ال�شعوب ( يعتني بتعريف املطوفني واأبنائهم بثقافة الدول ذات الهتمام التابعة ملوؤ�ش�شة.. 4

ح�شول جميع جمموعات اخلدمة امليدانية على تقدير ممتاز من وزارة احلج ماعدا جمموعتني ح�شلت على تقدير جيد جداآ.. ٥

اإقامة برامج ترحيبية عالية امل�شتوى للحجاج يف املنافذ وعند و�شولهم اإلى مكة املكرمة.. 6
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المؤسسة األهلية لألدالء

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم  324/ ق/ م، و تاريخ 1405/8/5هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ

ال�شفةال�شمم

الرئي�ساأ / حامت بن جعفر عبداهلل بايل1

النائباأ / ع�شام بن عبدالعزيز حمزه دمياطي٢

ع�شواأ / خالد بن ح�شن علي حب�س3

ع�شواأ / فهد بن عبداحلميد ح�شن �شحاته4

ع�شوم / يا�شر بن غالب خليل دبور٥

ع�شواأ / في�شل بن حممد اأمني �شليمان �شندي6

ع�شواأ / كمال بن اأحمد م�شطفى خليفه7

ع�شواأ / ها�شم بن م�شطفى اأحمد مقليه٨

ع�شواأ / فار�س بن يو�شف حبيب �شبغة اهلل9

ع�شود / اأحمد بن يو�شف بن اأحمد حواله1٠

ع�شواأ / يو�شف بن ها�شم حمزه خليل11

ع�شود / ريان بن �شامل عبد احلفيظ حماد1٢

www.adillah.com.sa  :املوقع الإلكرتوينinfo@adillah.com.sa  :الربيد الإلكرتوين
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أبرز االنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٦هـ

اإعادة هند�شة اإجراءات العمل مبركز ا�شتقبال مطار المري حممد بن عبد العزيز الدويل مبا ين�شجم مع معطيات املوقع اجلديد.. 1

العمل اخلا�شة بحزم اخلدمات املقدمة ل�شيوف الرحمن مبا ين�شجم مع م�شروع . ٢ اإجراءات  اإعادة هند�شة  و  التطبيقية  الأنظمة  تطوير 
امل�شار اللكرتوين حلجاج اخلارج وا�شتكمال التكامل التقني مع وزارة احلج بهذا ال�شاأن.

العناية بخدمات الإر�شاد والرعاية ال�شحية من خالل ا�شتحداث قطاع للخدمات الإن�شانية يتم توفري جميع املتطلبات له للوفاء بواجب . 3
اخلدمة ب�شكل اإن�شاين متميز.

حت�شني برامج التطوير والتدريب لتنمية املهارات والقدرات لدى العاملني الدائمني واملو�شميني والهتمام بجودة ما يقدم فيها مبا ميكنهم . 4
من خدمة �شيوف الرحمن واعتبارها �شرطًا ملمار�شة اخلدمة. 

حت�شني عمليات املتابعة واملراقبة لالأدلء يف خمتلف قطاعات املوؤ�ش�شة لت�شحيح امل�شار فور ر�شد اأي خلل يف الأداء.. ٥

اإر�شال ر�شائل ن�شية ترحيبية للمنظمني فور و�شولهم للمدينة وحثهم على مراجعة املكتب ، مما اآدى لتعاون املنظمني مع املكتب ب�شكل . 6
ملحوظ.

اإدخال �شفحة اإلكرتونية على نظام املوؤ�ش�شة حل�شاب ن�شبة التفويج ملكاتب �شوؤون احلجاج.. 7

تخ�شي�س مقر للجنة املتابعة واملراقبة الذاتية بالقرب من موقع مبا�شرة احلالت امليدانية.. ٨

اإن�شاء خيمة لأ�شتقبال و�شيافة احلجاج الكرام وزوار موقع عمل املوؤ�ش�شة يف جممعي الأدلء )1(و)٢(.. 9

اإن�شاء �شالة جديدة داخل مراكز ا�شتقبال الهجرة ب )ك9(. . 1٠
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المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

اأن�شئت بالقرار الوزاري رقم 325/ ق/ م، و تاريخ 5/ 8/ 1405هـ

أعضاء مجلس اإلدارة لموسم 1436هـ

ال�شفةال�شمم

الرئي�سم / عبا�س بن عبد الغني قطان1

النائباأ / حممد بن ح�شن بن حممد معاجيني٢

ع�شواأ / فوؤاد بن حممد بن اأحمد ب�شارة  3

ع�شود / حممد بن م�شطفي بن حممد بياري4

ع�شواأ / جميل بن حممد جميل بياري٥

ع�شواأ / موفق بن ر�شاد بن حمادة بن خوج6

ع�شواأ / اأحمد بن يحيى بن اأحمد املطوف7

ع�شود / فائز بن �شالح بن حممد جمال٨

ع�شواأ / �شادي بن اإبراهيم بن ح�شني م�شكي9

ع�شواأ / عبدالرزاق بن �شعيد بن احمد ح�شنني1٠

ع�شوم / حممد بن اإبراهيم بن اأحمد بانه11

ع�شواأ / �شالح اأحمد حممد �شدقه1٢

www.arbhaj.com  :املوقع الإلكرتوينinfo@arabhaj.com  :الربيد الإلكرتوين

رقم الفــــــــــاكـ�س:   ٠٠9661٢٥6٠٠4٨4 رقم الهــــــــــاتــف:  ٠٠9661٢٥6٠1111
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أبرز االنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٦هـ

ال�شتفادة من مبنى املوؤ�ش�شة اجلديد يف اخلدمات الإجتماعية ) حفالت، اجتماعات، لقاءات، تدريب، تاأهيل( لعدد )1٢٥( لقاء. 1

فتح املجال يف اخلدمات الإ�شافية ) اخليام الأملاين، اخليام ال�شوان، ال�شوفابد(.. ٢

فتح جمال اأمام العن�شر الن�شائي يف امل�شاركة امليدانية لعدد يفوق )17٠( اإمراآة يف امليدانية.. 3

تطوير مركز املعلومات والإح�شاء ودعمه باأحداث اأجهزة الربط والت�شغيل الإلكرتوين.. 4
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