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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي األمير

أمير منطقة المدينة المنورة
رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة

صاحب السمو الملكي األمير

وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا

صاحب السمو الملكي األمير
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صاحب المعالي الدكتور
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الهيئة التنسيقية
لمؤسسات أرباب الطوائف



1440هـ

10

احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، وأشرف الصلوات على أكرم املخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ،، وبعد 
تتواىل األيام واألعوام ، وبيت هللا احلرام للناس مثابة وأمنًا ومقصدًا يؤمه املسلمون من كل فج عميق حجاجًا ومعتمرين من شىت النوايح وبمختلف اجلنسيات 
ابتغاء األجر واملثوبة من رب العاملني ، ولما كان حج بيت هللا احلرام موسمًا متجددًا كل عام ُتب�ذل فيه اجلهود وُتنفذ فيه املنجزات واملبادرات لينعم احلاج الكريم 
بأداء مناسكه بكل يسر وسهولة يف منظومة متكاملة من اخلدمات اليت تقدم له من مختلف القطاعات املشاركة يف أعمال موسم احلج بتوجيهات حكومتن�ا الرشيدة 
بقيادة سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز – حيفظه هللا – وسمو سيدي ويل العهد األمري محمد بن سلمان و بإشراف ومتابعة صاحب 
السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية وسمو نائب�ه األمري بدر بن سلطان وصاحب 
السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان أمري منطقة املدين�ة املنورة رئيس جلنة احلج املركزية باملدين�ة املنورة وسمو نائب�ه األمري سعود بن خالد الفيصل ، وإن الهيئ�ة 
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف هي إحدى اجلهات اليت شرفها هللا عزوجل باملشاركة يف تقديم اخلدمات حلجاج بيت هللا احلرام وذلك من خالل دورها 
التنظييم واملهام املكلفة بها حتت إشراف وزارة احلج والعمرة ، وقيامها بالتنفيذ املباشر لبعض اخلدمات والتكامل بني كيانات أرباب الطوائف ) املطوفون – األدالء 
– الوكالء – الزمازمة ( من خالل التنسيق املستمر واللقاءات املشرتكة واالجتماعات وورش العمل واللجان املشرتكة اليت تهدف إىل جتويد وتطوير اخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن يف كافة مراحل احلج منذ قدوم احلاج الكريم وحىت مغادرته .
ويف هذا التقرير السنوي جيد القارئ واملهتم مجمل ما قامت به الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف من خالل الدور املناط بها وما تم إجنازه خالل موسم 
حج 1440هـ بتوجيهات مباشرة ودعم مستمر من صاحب املعايل وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، وصاحب املعايل نائب وزير احلج والعمرة 

الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط .
سائلني هللا عز وجل التوفيق والعون للجميع يف تقديم كل ما من شأنه تطوير وريق اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن وزائري مسجد املصطفى صلى هللا عليه وسلم .

د/ رأفت بن إسماعيل بدرسخاء في العطاء
الطوائف أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  رئيس 
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احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبي�اء واملرسلني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني .
تقريرها  اخلارج  حلجاج  املقدمة  الطوائف  أرباب  خدمات  بشؤون  ومهتم  مطلع  كل  يدي  بني  تضع  أن  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  فيسر 
1440هـ من  1440هـ والذي يشمل بني دفتي�ه نب�ذة عن الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ومجلس إدارتها، واملنجزات اليت نفذت يف عام  السنوي لعام 
خالل توصيات اجتماعات املجلس ، واللقاءات وورش العمل ، كما يسلط التقرير الضوء على اخلدمات اليت قدمها مكتب إرشاد احلافالت بفرعيه يف مكة املكرمة 
واملدين�ة املنورة ، وكذلك ما تم تقديمه حلجاج بيت هللا احلرام من خالل مشروع التطويف املركزي ، واجلهود التوعوية اليت تب�ذلها الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات 
أرباب الطوائف من خالل املواد اإلعالمية الصادرة عنها واملطبوعات املهني�ة ، وغري ذلك من اخلدمات املباشرة والدعم اللوجسيت الذي تقدمه الهيئ�ة لالرتقاء 
خبدمة ضيوف الرحمن والتنسيق املهين مع مؤسسات أرباب الطوائف حتقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة يف رؤية 2030م اليت أولت جل االهتمام خلدمة احلجاج 

والعمار والزوار .
وقد احتوى التقرير على مجمل ألبرز اإلجنازات املستجدة يف موسم 1440هـ واليت قدمتها مختلف مؤسسات أرباب الطوائف ، كما يالحظ القارئ الكريم العديد 

من املعلومات الرقمية واجلداول اإلحصائي�ة والرسوم البي�اني�ة املوضحة لما تم تقديمه وإجنازه .
راجني من هللا الكريم أن نكون قد وفقنا يف إخراج هذا التقرير بالصورة املناسبة ، داعني هللا سبحانه وتعاىل أن يكلل األعمال بالتوفيق ويتوجها بالقبول .

محمد بن حسن قاضي
الطوائف أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  للهيئة  الـعـام  األمــيــن 

 ارتقاٌء  يتجدد ..
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1هـ 4 1 0  -  1 4 0 8

01

أ. َصاِلْح ِبْن ُمَحّمْد َجَماْل
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف 

حجاج الدول العربي�ة )رحمه هللا(

المطوف 

1هـ 4 1 3  -  1 4 1 1

02

أ. َمْحُمود ِبْن َصاِلْح َأُبو ِزْيد
رئيس مجلس إدارة مكتب

 الوكالء املوحد )رحمه هللا(

الوكيل

1هـ 4 3 1  -  1 4 2 1

05

ْين  أ.َعْبَد الّله َعَلء الّدِ
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج 

تركيا ومسليم أوروبا و أمريكا  وأسرتاليا  )رحمه هللا(

المطوف 

1ه 4 1 5  -  1 4 1 4

03

أ. َفاِئْق ِبْن ُمَحّمْد بَياِرْي
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف 

حجاج الدول العربي�ة

المطوف 

1ه 4 3 3  -  1 4 3 1

1هـ 4 2 0  -  1 4 1 6

04

ْين  أ. َعْبدالَواِحْد َسْيف الّدِ
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية  ملطويف 

حجاج أفريقيا غري العربي�ة

المطوف 

1هـ 4 3 6  -  1 4 3 1هـ3 4 3 9  -  1 4 3 6

06

د. َطَلل ِبْن َصاِلْح ُقُطب 
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف 

حجاج إيران  

المطوف 

1هـ 4 4 0

07

د/ َرأَفْت ِبن إِْسَماِعيل َبْدر
  رئيس مــجــــلــس إدارة املؤسسة األهلية 

ملطويف حجاج دول جنوب آسيا

المطوف 

رؤساء الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف منذ إنشائها عام 1408هـ
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نحن الهيئة التنسيقية

لمؤسسات أرباب الطوائف

)المطوفون - األدالء - الوكالء – الزمازمة(

بين  فاعل  تنسيق  نحو  الواحد  الفريق  وبــروح  سويًا،  مل  نع
والخاصة،  الحكومية  الجهات  وبين  بيننا  وفيما  سساتنا،  مؤ
اهلل  بيت  حجاج  الرحمن  ضيوف  خدمة  بشؤون  تهتم  تي  ال
الحرام، بما يمّكننا وبشكل متكامل من تقديم أقصى الرعاية 
لهم، وابتغاء مرضاة اهلل عز وجل، والعمل على رعاية مصالح 
توجيهات  مستلهمين  فيها،  والمساهمين  مؤسسات،  ال
للتطورات  مواكبين  الرشيدة.  حكومتنا  في  مسؤولين  ال
التقنية الحديثة في كل مجاالت الخدمات، وأساليب إدارتها، 
مع المحافظة على أصالة وعراقة المهن، ومراعاة خصوصية 
كل مؤسسة شاكرين اهلل أن خصنا بهذا الشرف، وميزنا بهذه 
الهبة، محققين األهداف العظيمة في رعاية ضيف الرحمن، 
وحتى  المقدسة،  األراضي  إلى  وصوله  منذ  به  الهتمام  وا

مغادرته سالما غانمًا إلى بالده بإذن اهلل.

ــم أقـــصـــى ــ ــدي ــ ــق ــ ــت ــ ــل ل ــ ــام ــ ــك ــ ــت ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق ن
الـــرعـــايـــة لـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن .

 	. وجــــــل  ــز  ــ عـ اهلل  ــاة  ــ ــرضـ ــ مـ ــاء  ــ ــغ ــ ــت ــ اب ــل  ــمـ ــعـ الـ
األمـــــــانـــــــة والـــــــصـــــــدق فــــــي الــــتــــعــــامــــل .	 
ــاج مـــــحـــــور االهـــــتـــــمـــــام .	  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ رعــــــايــــــة الـ
الـــــــعـــــــمـــــــل بــــــــــــــــــروح الـــــــــفـــــــــريـــــــــق .	 
الــــــــتــــــــكــــــــامــــــــل بــــــالــــــتــــــنــــــســــــيــــــق .	 
 	. المقدمة  الخدمات  تطوير  فــي  واإلبــتــكــار  ــداع  االبـ
ــرام مـــــصـــــلــحـــــــــــة الـــمـــســـــــاهـــمـــيـــن 	  ــ ــــ ــ ــتـ ــ احـ

والـــــمـــــؤســـــســـــات والــــعــــامــــلــــيــــن بــــهــــا .
ــة الــمــهــن .	  ــ ــراق ــ ــة عــلــى أصـــالـــة وع ــظ ــاف ــح ــم ال

رؤيــتــنــارســالــتــنــا

قــيــمــنــا
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مختصر التقرير السنوي للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف 1440هـ
الهيئة التنسيقيةلمؤسسات أرباب الطوائف

يتكون هيكلها من رئيس ونائب 
وأمــــيــــن عـــــام و9 أعـــــضـــــاء

عدد رؤسائها
7 رؤساء منذ التأسيس

تشرف على تنسيق أعمال
9 كــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــات

تحت إشراف وزارة 
الـــــــــــحـــــــــــج والـــــــــعـــــــــمـــــــــرة

تأسست 
25  /  9  /  1408هـ

الكيانات التسعة

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج تركيا 

ومسلمي أوروبا وأمريكا 
وأستراليا

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 

إيران

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 

جنوب آسيا 

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 
جنوب شرق آسيا

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج الدول 

األفريقية الغير عربية

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 

الدول العربية

المؤسـسة
األهــلــــيــــة

 للـأدالء

مـــكـــتـب 
الوكـــالء
 الموحـــد

 مكـــتــب
 الزمازمة
 الموحد

123456789
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مكتب إرشاد الحافالت	 
مركز ترحيل الحجاج الفرادى	 
تدريب المرشدين	 
التطويف المركزي	 
إعادة مبالغ الوفورات لمستحقيها	 
مبادرة تأمين نواقص واحتياجات 	 

ومتطلبات دور سكن ضيوف 
الرحمن ) الجودة وضبط التشغيل (

اللقاءات والمشاركاتاجتماع المجلس للدورة )26(مراكز الهيئةالمشروعات والبرامج اللقاءات السنوية للهيئة
اللقاء مع القيادة الرشيدة 	 
التواصل مع إمارة منطقة 	 

مكة المكرمة
االجتماعات مع وزير الحج 	 

والعمرة ونائب الوزير 
ووكالء الوزارة

مركز بيانات الهيئة	 
مركز معلومات الهيئة 	 

عدد االجتماعات  )26( 	 
عدد التوصيات )37( 	 
التوصيات التي أنجزت  )32(	 
التوصيات التي لم تنجز  )3(	 
التوصيات التي تحت اإلجراء  )2(	 

اجتماعات	 
ورش العمل 	 
الدورات 	 
للقاءات	 

مكتب إرشاد الحافالت

عدد العاملين 
بالمكتب بمنطقة مكة 

المكرمة

1,275

عدد الحافالت 
المغادرة من محطة 

الهجرة
)المدينة المنورة(

23,749

عدد الحافالت 
المغادرة من محطة 

المطار 
)المدينة المنورة(

21,471

عدد العاملين 
بالمكتب بمنطقة 

المدينة المنورة

1,236

عدد الحافالت التي
تم إرشادها داخل

مكة المكرمة

44,890
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المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج
الدول االفريقية الغير عربية

1404/05/03هـــ ــي مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــةأنشئت عام  ــ تـــقـــع فـ

 179414 الــــحــــجــــاج  الميدانيةعـــــــدد  الخدمة  مكاتب  عدد 
55

ــاتـــب شــــــؤون الـــحـــج 39 الـــــــدول الـــتـــي تــخــدمــهــا 48مـــكـ

عــدد اإلنــجــازات لحج عــام 1440هــــ  )9( 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج
جنوب شرق آسيا

1404/05/03هـــ ــي مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــةأنشئت عام  ــ تـــقـــع فـ

315502 الــــحــــجــــاج  الميدانيةعـــــــدد  الخدمة  مكاتب  عدد 
104

ــــب شــــــــؤون الــــحــــج 7 ــات ــكــ الـــــــدول الـــتـــي تــخــدمــهــا 17مــ

 )11( 1440هـــ   عدد اإلنجازات لحج عام 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

1405/08/05هـــ ــي مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــةأنشئت عام  ــ تـــقـــع فـ

 401123 الــــحــــجــــاج  الميدانيةعـــــــدد  الخدمة  مكاتب  عدد 
149

ــاتـــب شــــــؤون الـــحـــج 19 الـــــــدول الـــتـــي تــخــدمــهــا 19مـــكـ

 )11( 1440هـــ   عدد اإلنجازات لحج عام 

السجل الوثائقي الالئحة التنظيمية للهيئة التنسيقية  التقرير السنوي الملف الصحفي المطبوعات المهنية

الميثاق االخالقي  كتاب ذاكرة المهنة مجلة الرفادة الدراسات العلمية
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المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

المؤسسة األهلية لألدالء

1405/08/05هـــ ــنــة الــمــنــورةأنشئت عام  تــقــع فـــي الــمــدي

18 الـــــــمـــــــكـــــــاتـــــــب  عـــــــــــــدد  تــــــخــــــدم جــــمــــيــــع الــــحــــجــــاج 
المـمـلـكـة خارج  من  القادمين 

 )14( 1440هـــ   عدد اإلنجازات لحج عام 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مكتب الزمازمة الموحد

1403/09/25هـــــ عــام  ــي مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــةأنشئ  ــ يـــقـــع فـ

12 الـــــــمـــــــكـــــــاتـــــــب  عـــــــــــــدد  تــــــخــــــدم جــــمــــيــــع الــــحــــجــــاج 
المـمـلـكـة خارج  من  القادمين 

عــدد اإلنــجــازات لحج عــام 1440هــــ  )6( 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مكتب الوكالء الموحد

أنـــــشـــــئ عــــــــام 1395/07/08هــــــــــــــــــــــ

يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــدة

تـــــــــــخـــــــــــدم جــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــحــــــــجــــــــاج 
ــة ــكـــ ــلـــ ــمـــ الـــقـــادمـــيـــن مــــن خـــــــارج الــمـــ

عــدد اإلنــجــازات لحج عــام 1440هــــ  )6( 
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وْل
َ
الَباُب األ

الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
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هيئ�ة  هــي  الطوائف  أربـــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة 
وترتبط  والعمرة  احلج  وزارة  إشراف  حتت  مستقلة،  سعودية 
مباشرة بالوزير ومقرها مكة املكرمة. وتضم يف عضويتها تسع 
كيانات وتشرتك كلها يف شرف خدمة احلاج. وتأسست الهيئ�ة 
املصالح  تمثي�ل  بهدف  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية 
املشرتكة لهذه الكيانات التسع، والعمل على تطويرها ودعمها، 
والتنسيق فيما بينها بتوحيد القواعد واإلجراءات للقيام باملهام 
واألهداف اليت أنشئت ألجلها وتوفري أقىص الرعاية واخلدمات 

لضيوف الرحمن. 

أنشئت الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بموجب 
املؤرخ يف 1408/09/25هـ.  الوزاري رقم 266/ق/م  القرار 
وصدر القرار الوزاري رقم 127/ق/م وتاريخ 1414/11/19هـ 
بإعادة تفعيل دورها،  وتطوير أدائها وفق اختصاصاتها، بهدف 
أّي  وقوع  عدم  يضمن  موحد  إطار  يف  املشرتكة  املسائل  تأهيل 
وبما  وأخرى،  مؤسسة  بني  الرئيسية  العمل  مناهج  يف  تضارب 
يساهم يف بن�اء التواصل بني تنظيمات أرباب الطوائف وحيقق 
وزّوار  احلرام  هللا  بيت  حلجاج  اخلدمات  وأفضل  أجود  تقديم 

مسجد رسوله صلى هللا عليه وسلم.

الكيانات التسع نبذة 

ــون ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ املـ
يف مكة املكرمة

األدالء
يف املدين�ة املنورة

الوكالء
يف جدة

الزمازمة
يف مكة املكرمة



أربـــــاب ــهـــن  مـ ــر  ــويـ تـــطـ يف  اإلســـــهـــــام  
ــف وتـــــرســـــيـــــخ األســــــس ــ ــ ــوائ ــ ــ ــط ــ ــ ال

ــة،  ــ ــن ــ ــه ــ ــة امل ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ الــــــــيت حتــــكــــم مـ
 وإصــــــــــــدار وتــــوثــــيــــق املـــعـــلـــومـــات 
ــني ــ ــم ــ ــت ــ ــن ــ األســــــــاســــــــيــــــــة عــــــــن امل

للمهنة.

ــة اجلــمــاعــيــة ــدمـ ــدأ اخلـ ــب ــم االلــــــــزام  ب
ــوائـــف ــني مـــؤســـســـات أربــــــــاب الـــطـ ــ ب

ــات  ــرك ــش ــع ال ــك مـ ــذلـ ــا، وكـ ــه ــن ــي فــيــمــا ب
ذات  األخـــــرى  ــات  ــهـ واجلـ واملـــؤســـســـات 
ــاون ــع ــت ــة بــأعــمــالــهــا مـــن خـــالل ال ــل ــص ال

والتنسيق وبن�اء جسور التعاون .

املـــوارد  تنمية  بــشــأن   التوصيات  تقديم 
هيكلة  على  والعمل  للمؤسسات  المالية 
اقتصاديات اخلدمة اليت تقدمها املؤسسات 
العامة  اإلسرتاتيجية  صياغة  يف  واإلسهام 
لعمل املؤسسات يف ظل ما تقيض به األنظمة 

والتعليمات الصادرة يف هذا الشأن .

123

وأرشفة  لتوثيق  منصة  الهيئ�ة  تكون  أن 
احلج  بنشاط  اخلاصة  املعلومات  وتب�ادل 
واحلجاج ومنسويب أرباب الطوائف وإصدار 

النشرات اإلعالمية والتوعوية.

مؤسسات  إحدى  الهيئ�ة  تكون  ألن  السعي 
مجال  يف  املجتمع  على  املؤثر  املدين  املجتمع 
أربــاب  مؤسسات  وأعــمــال   اختصاصات 

الطوائف .

تـــــطـــــويـــــر الـــــفـــــكـــــر الـــتـــنـــظـــيـــيم
نـــــــــشـــــــــاط احلــــــــــــــج وتــــــقــــــديــــــم
ــلـــني ــامـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ ــج الـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ بـ

يف احلج .

456

ــة والــلــواحئ  ــم ــظ ــويــر  األن ــط اإلســـهـــام يف ت
املنظمة  ألنشطة وأعمال مؤسسات  أرباب

الطوائف .

ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــالم ــ ــ وضـــــــــــع اخلـــــــطـــــــط اإلع
ــات أربــــــــاب ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ بــــمــــا خيــــــــدم مـ

الطوائف .

ــ�اق ــ ــث ــ ــي ــ ــى إجيـــــــــــاد م ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــهـــنـــي . 789
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مهام الهيئة 
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أرباب الطوائف 	  رعاية املصالح املشرتكة بني مؤسسات 
والتنسيق فيما بينها.

وضع األسرتاتيجية العامة ملهن أرباب الطوائف.	 

مؤسسات 	  لدى  املتاحة  اإلمكاني�ات  تطوير  على  العمل 
أرباب الطوائف.

تمثي�ل املصالح املشرتكة بني مؤسسات أرباب الطوائف 	 
وتمثيلها أمام وزارة احلج والعمرة واجلهات األخرى.

تشجيع البحث والتطوير واألبتكار .	 

موسوعة 	  يف  الطوائف  أربــاب  خدمات  منظومة  توثيق 
احلج الشاملة.

رعاية املشاريع املشرتكة للمؤسسات.	 

املتاحة  الوسائل  كافة  أهدافها  حتقيق  سبي�ل  يف  الهيئ�ة  تتخذ   	
لها بما اليتن�اىف مع األنظمة واللواحئ.

الهيئ�ة 	  تساعد  اليت  والربامج  املشاريع  وإدارة  إنشاء  اقرتاح 
على تنمية مواردها وحتقيق أهدافها.

العارضة 	  العمل  وورش  التدريبي�ة  ــدورات  ال ــداد  وإع عقد 
واملنتظمة لتطوير مؤسسات أرباب الطوائف.

ــاب 	  أرب مؤسسات  مــن  ــرد  ت ــيت  ال التقارير  ــة  ودراسـ حتليل 
ورفع  لتقييمها  احلج  بشؤون  املعني�ة  واجلهات  الطوائف 

التوصيات بشأنها.

مؤسسات 	  بني  التنسيقية  باإلجراءات  يتعلق  ما  كل  دراسة 
أرباب الطوائف.

اقرتاح وإعداد اللواحئ املنظمة ألعمال احلج.	 

إعداد البحوث والدراسات امليداني�ة لتطوير اخلدمات.	 

إبرامها بني مؤسسات 	  إعداد نماذج موحدة للعقود اليت يتم 
أرباب الطوائف وبني اجلهات األخرى.

إعداد وتطوير أدوات فض الزناعات اليت قد تقع بني منسويب 	 
كل طائفة.

استثمارية 	  مشروعات  يف  وأصولها  الهيئ�ة  مــوارد  استثمار 
تضمن نماءها وزيادتها بما يعود بالنفع عليها.

إنشاء مركز معلومات لتوثيق املعلومات والبي�انات اخلاصة 	 
بمؤسسات أرباب الطوائف وأعمال احلج.

إعداد ميث�اق شرف للمهنة وذلك بهدف حماية السياج العام 	 
للمهنة.

الوسائل التمكينية للهيئةأهداف الهيئة 
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ما تم تنفيذهمؤشرات األداء في السنة أهداف تنفيذية م

   مبادرة واحدةمبادرة يف السنةتقديم مبادرات لتطوير أعمال احلج 1

2
تثقيف وتعليم وتدريب منسويب مؤسسات أرباب الطوائف لإلبداع واالبتكار يف أعمال 

وخدمات احلج 
500 منسوب من أرباب الطوائف

300 منسوب من أرباب 
الطوائف

5 خدمات5 خدمات ملؤسسات أرباب الطوائف التسعتقديم خدمات لرفع كفاءة مؤسسات أرباب الطوائف3

5 برامج5 برامج تطوير الفكر التنظييم لنشاط احلج وتقديم برامج التوعية للعاملني يف احلج4

13 لغة مختلفة15 لغة مختلفة إصدار  مطبوعات توعوية وإرشادية للحجاج5

اصدار فصليإصدار مجلة مهني�ة تعين بشؤون احلج ومؤسسات أرباب الطوائف6
4 إصدارات بمعدل إصدار 

لكل فصل

7
عقد وإعداد الدورات التدريبي�ة وورش العمل العارضة واملنتظمة لتطوير مؤسسات أرباب 

الطوائف
500 منسوب من أرباب الطوائف

450 منسوب من أرباب 
الطوائف

8
اقرتاح إنت�اج وتطوير الوسائل اليت تضمن تنسيق أعمال مؤسسات أرباب الطوائف وحتقيق 

كامل أعمالها
23 اجتماع24 اجتماع بني مؤسسات أرباب الطوائف

األهداف التنفيذية
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الهيكل التنظيمي للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

المطوف الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر  
رئيس مجلس إدارة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا

م/ عباس بن عبد الغني قطان

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة التنسيقية
 لمؤسسات أرباب الطوائف

رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية
لمطوفي حجاج الدول العربية

المطوف محمد بن حسن قاضي  
 

األمين العام 
للهيئة التنسيقية

 لمؤسسات أرباب الطوائف

الجهاز التنفيذي

ن  و لشـــؤ ا
يـــة  ر ا د إل ا

ــــشــــؤون  ال
ــة ــيـ ــالـ ــمـ الـ

تـــــقـــــنـــــيـــــة 
المعلومات

الــــــلــــــجــــــان
الــمــخــتــلــفــة

ــات  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة 
واإلعــــــــــــــــــــام

طارق بن محمد عنقاوي 

 الــــــمــــــطــــــوف 

مجلس  رئــيــس   - عــضــو 
ــة  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ إدارة 
األهلية لمطوفي حجاج 
أوروبــا  ومسلمي  تركيا 
وأمـــريـــكـــا وأســـتـــرالـــيـــا

1

د/ عصام بن إبراهيم أزهر

 الــــــمــــــطــــــوف 

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ رئ  - عـــــــضـــــــو 
إدارة  مـــــــــــجــــــــــــــــــــــــــلـــــس 
ــيــة الـــمـــؤســـســـة األهــل
لـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــوفـــــــــــي
إيـــــــــــــــران حـــــــــجـــــــــاج   

2

د/ رأفت بن إسماعيل بدر

 الــــــمــــــطــــــوف 

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ رئ  - عـــــــضـــــــو 
إدارة  ــس  ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ــجـــ ـــ مـــ
ــة  ــي  الـــمـــؤســـســـة األهــل
ــاج  ــ ــج ــ ــي ح ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ لـ
ــا  ــيـ آسـ ــوب  ــ ــنـ ــ جـ دول 

3

رامي بن صالح لبني

 الــــــمــــــطــــــوف 

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ رئ  - عـــــــضـــــــو 
إدارة  ــس  ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ــجـــ ـــ مـــ
ــة  ــي الـــمـــؤســـســـة األهــل
الــدول  حجاج  لمطوفي 
عربية الغير  األفريقية 

4

محمد أمين بن حسن أندرقيري

 الــــــمــــــطــــــوف 

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ رئ  -  عـــــــضـــــــو 
مجلس إدارة المؤسسة 
ــمــطــوفــي  ــة ل ــ ــي ــ ــل  األهــ
ــنـــوب  جـ دول   حــــجــــاج 
شــــــــــــــــــــــرق آســــــــيــــــــا

5

م/ عباس بن عبد الغني قطان

 الــــــمــــــطــــــوف 

ــــس ــ ــي ــ ــ رئ  -  عـــــــضـــــــو 
إدارة  ــس  ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ــجـــ ـــ مـــ
ــة  ــي الـــمـــؤســـســـة األهــل
ــاج  ــ ــج ــ ــي ح ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ لـ
ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ الـــــــــــــــدول ال

حاتم بن جعفر عبدالله بالي 

الـــــــــدلـــــــــيـــــــــل

ــس ــ ــ ــي ــ ــ رئ  - عـــــــضـــــــو 
إدارة  ــس  ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ــجـــ ـــ مـــ
الــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــة 
األهــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــة
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدالء

7 6

ساهر بن عبرالعزيز مطر

الــــــــوكــــــــيــــــــل

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ رئ  - عـــــــضـــــــو 
إدارة  ــس  ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ــجـــ ـــ مـــ
مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــب

الــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــاء 
الــــــــــــــــمــــــــــــــــوحــــــــــــــــد

8

الـــــــزمـــــــزمـــــــي

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ رئ  - عـــــــضـــــــو 
إدارة ــس  ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ــجـــ ـــ مـــ
مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــب
الـــــــــــــــزمـــــــــــــــازمـــــــــــــــة 
الــــــــــــــــمــــــــــــــــوحــــــــــــــــد

عبدالهادي بن عبدالجليل زمزمي

9
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اللقاء السنوي مع القيادة الرشيدة: 

ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  وأعضاء  ونائب  رئيس  تشرف 

بمعية  وذلك  الشريفني  احلرمني  خادم  على  بالسالم  الطوائف  أرباب 

السعادة  وأصحاب  النائب  ومعايل  والعمرة  احلج  وزير  املعايل  صاحب 

وكالء الوزارة ، وذلك يف قصر الصفا بمكة املكرمة يف شهر رمضان املبارك  

 ، ورعاه  هللا  حفظه  مائدته  على  اإلفطار  طعام  وتن�اول  ـ  هـ   1440 لعام 

موسم  ألعمال  الفعلي  اإلنطالق  بمثابة  السنوية  الزيارة  هذه  وتكون 

عادة  يف  وذلــك   ، احلكيمة  القيادة  توجيهات  إىل  اإلستماع  بعد  احلج 

سنوية يتشرف بها القائمون على خدمات حجاج بيت هللا احلرام.

التواصل مع إمارة منطقة مكة املكرمة:

اليت  والتوجيهات  التعاميم  على  الطوائف  أربــاب  مؤسسات  تعمل   -

رئيس  املكرمة،  مكة  منطقة  أمري  امللكي  السمو  صاحب  مقام  من  تردها 

فتتلقى  احلجاج.  نقل  ملراقبة  العليا  الهيئ�ة  رئيس  املركزية،  احلج  جلنة 

وتعميمها  لتفعيلها  والعمرة،  احلج  وزارة  من  منها  خيصها  ما  الهيئ�ة 

العمل  وفرق  اللجان  وتشكيل  الطوائف،  أرباب  مؤسسات  جميع  على 

لتنفيذها ومتابعتها، ورفع التقارير بها.

مع  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  إدارة  مجلس  لقاء   -

العرض  وتم  املكرمة،  مكة  منطقة  أمري  نائب  امللكي  السمو  صاحب 

على سمّوه تقرير مجمل وإحصائي�ات رقمية من اخلدمات اليت تقدمها 

مؤسسات أرباب الطوائف بمنطقة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة .

االجتماعات مع وزير احلج والعمرة:

سنويًا  اجتماعًا  حج  موسم  كل  نهاية  والعمرة  احلج  وزير  معايل  يرتأس   

ملناقشة  الطوائف  ألرباب  األهلية  املؤسسات  إدارة  مجالس  رؤساء  مع 

املستجدات واملالحظات اليت كانت يف املوسم األخري  وينتج عن االجتماع 

وتقّيم  النجاحات،  تدرس  حيث  يليه.  الذي  املوسم  حنو  متجددة  رؤية 

قبل  من  باملوضوع  العالقة  ذات  واملقرتحات  النظر  وجهات  وتن�اقش 

رؤساء املؤسسات.

اللقاءات 
السنوية
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المشروعات والبرامجالدراسات اجتماعات مجلس الهيئة

رئيس  دعوة  على  بن�اًء  األقل  على  شهر  كل  مرة  اجتماعاته  املجلس  يعقد 

اجتماعات  املجلس  يعقد  كما  ــال.  ــم األع جبـــدول  مصحوبة  املجلس 

استثن�ائي�ة حبضور ثليث األعضاء على األقل. وتكون قرارات املجلس نهائي�ة 

وملزمة فيما صدرت فيه، ونافذة بعد مرور ٣٠ يومًا من تاريخ تبليغها ملعايل 

وزير احلج والعمرة، دون صدور اعرتاض بشأنها أو مالحظات منه.

تقوم الهيئ�ة بالعديد من الدراسات الهادفة لتطوير األعمال، واالرتقاء 
الرحمن  لضيوف  الطوائف  أرباب  مؤسسات  تقدمها  اليت  باخلدمات 
بشكل مستمر. من إطالق النشاطات وورش العمل، أو املشاركة فيها 

مع جهات أخرى.

مشروع رسملة أسهم مساهيم مؤسسات أرباب الطوائف.. 1

مشروع تداول أسهم مساهيم مؤسسات أرباب الطوائف.. 2

لسنوات عدة، قامت الهيئ�ة بالتنسيق واإلشراف املباشر على مجموعة 
من  العديد  ــراز  إب واستطاعت  واللقاءات،  والربامج  املشروعات  من 
هذه  تتطور  سنة،  بعد  وسنة  املثمرة.  والربامج  اخلدمية،  املشروعات 

املشاریع وتتحسن مخرجاتها.

ومن هذه املشروعات املستجدة، وليس حصرًا: 

مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج.	 

فرتة 	  خالل  للحافالت  املرشدين  لتأهيل  املجاين  التدرييب  الربنامج 
احلج. 

مركز ترحيل احلجاج الفرادى )مكة املكرمة(.  	 

مراكز إرشاد احلجاج التائهني يف املشاعر املقدسة. 	 

مشروع التطويف املركزي.	 

إعادة مبالغ الوفورات ملستحقيها.	 

الرحمن 	  ضيوف  سكن  دور  ومتطلبات  واحتي�اجات  تأمني  مبادرة 
)اجلودة وضبط التشغيل(.
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املطبوعات الوثائقية

الدراسات العلمية
اإلصدارات املهني�ة
كتاب ذاكرة املهنة

امليث�اق األخاليق 
ألرباب الطوائف 

والعاملني يف 
مكاتب اخلدمة 

امليداني�ة

 امللف الصحفي 
)احلج والصحافة(

السنة 20

املطبوعات 
املهني�ة

الحئة
 الهيئ�ة التنسيقية

التقرير السنوي 
للهيئ�ة التنسيقية 
ملؤسسات أرباب 

الطوائف
السنة 21

اإلصدارات املهني�ة 
 مجلة الرفادة

السنة 9
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الباب الثاني 
املنجزات يف العام 1440 هـ
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تحت اإلجراءلم تنجزأنجزت
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اجتماعات مجلس الهيئة

يعقد املجلس اجتماعاته مرة كل شهر على األقل بن�اًء على دعوة رئيس املجلس مصحوبة جبدول األعمال. كما يعقد 

صدرت  فيما  وملزمة  نهائي�ة  املجلس  قرارات  وتكون  األقل.  على  األعضاء  ثليث  حبضور  استثن�ائي�ة  اجتماعات  املجلس 

فيه، ونافذة بعد مرور 30 يومًا من تاريخ تبليغها ملعايل وزير احلج والعمرة، دون صدور اعرتاض بشأنها أو مالحظات 

منه. وحصیلة هذا العام 1440 هـ ، كانت ما مجموعه 26 اجتماع بین دوری وطارئ خرجت بما هو مجموعه ) 37 ( 

توصية وذلك يف دورته السادسة والعشرين.
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حتت اإلجراءلم تنجزأجنزتالتوصياتالتاريخرقم االجتماع الدوري

1440/03/113هـاالجتماع األول
√
√
√

√1440/04/032هـاالجتماع الثاين
√

1440/04/243هـاالجتماع الثالث
√

√
√

√-1440/05/01هـاالجتماع الرابع

√-1440/05/08هـاالجتماع اخلامس

√-1440/05/17هـاالجتماع السادس

√1440/05/221هـاالجتماع السابع

√-1440/06/01هـاالجتماع الثامن

√1440/06/061هـاالجتماع التاسع

√1440/06/131هـاالجتماع العاشر

1440/06/204هـاالجتماع احلادي عشر
√
√
√

√

√1440/07/042هـاالجتماع الثاين عشر
√

√1440/07/112هـاالجتماع الثالث عشر
√

√1440/07/141هـاالجتماع الرابع عشر
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حتت اإلجراءلم تنجزأجنزتالتوصياتالتاريخرقم االجتماع الدوري

1440/08/033هـاالجتماع  اخلامس عشر
√
√
√

1440/08/173هـاالجتماع السادس عشر
√
√
√

√1440/08/241هـاالجتماع  السابع عشر 

√1440/09/021هـاالجتماع  الثامن عشر

√1440/09/151هـاالجتماع  التاسع عشر

√1440/11/122هـاالجتماع  العشرون
√

√1440/11/261هـاالجتماع الواحد و العشرون

√1441/01/041هـاالجتماع الثاين و العشرون

√1441/01/171هـاالجتماع الثالث و العشرون

√1441/02/031هـاالجتماع الرابع و العشرون

√1441/02/152هـاالجتماع اخلامس و العشرون
√

√1441/02/281هـاالجتماع السادس و العشرون
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اجتماعات مجلس الهيئة

االجتماع األول

الموضــــــوع : 

بالتقدير  فيه  املشار  والعمرة  احلج  وزيــر  نائب  املعايل  صاحب  خطاب 

أمري  الشريفني  احلرمني  خادم  مستشار  امللكي  السمو  صاحب  خلطاب 

قدوة  نكون  الثقايف)كيف  مكة  ملتقى  رعاية  بشأن  املكرمة  مكة  منطقة 

إختي�اره  تم  الذي  املوضوع  خالل  من  1440هـ  للعام  الثالثة  دورته  يف  ؟( 

للملتقى لهذا العام وهو ] تطوير املدن يف خدمة احلج والعمرة [ ، وتوجيه 

معاليه  بالتنسيق يف ذلك مع منسق األمارة .

 التداول والتوصيات: 

أهمية شمول شركات ومؤسسات حجاج الداخل يف تقديم الرعاية .	  

يتم التنسيق مع سعادة وكيل الوزارة لشؤون العمرة وسعادة رئيس عام 	  

النقابة العامة للسيارات وسعادة رئيس املجلس التنسيقي حلجاج 

الداخل على تقديم رعاية جماعية ويتم االتفاق على حتديد نسبها 

بني اجلهات األربع .

يف 	   الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  رئيس  تفويض 

املطلوبة  اإلجراءات  إلنهاء  بعاليه  إليها  املشار  اجلهات  مع  التنسيق 

للرعاية .

الموضــــــوع : 

مستن�د اإلحالة الوارد من صاحب املعايل نائب وزير احلج والعمرة  املرفق 

به خطاب معايل نائب وزير البيئ�ة واملياه والزراعة رئيس مجلس إدارة املركز 

الوطين للنخيل والتمور املتضمن  التطلع إىل العمل املشرتك مع وزارة احلج 

والعمرة يف ضبط وتنظيم وجودة التمور املقدمة للحجاج واملعتمرين ، وبن�اء 

التمور املقدمة  يف احلمالت اخلاصة  شراكة إسرتاتيجية من خالل حصر 

باحلج والعمرة على التمور احلاصلة  على عالمة اجلودة السعودية .

 التداول والتوصيات: 

اليت 	   الوجبات  ضمن  وال  اإلعاشة  عناصر  ضمن  مشمولة  غري  التمور 

تقدم للحجاج .

باملدين�ة 	   لــأدالء  األهلية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  إفــادة 

وإدارة  املنورة  املدين�ة  منطقة  أمارة  بني  تنسيقًا  هنالك  بأن  بالني�ابة  املنورة 

السوق اجلديد للتمور باملدين�ة املنورة حيال إبراز هذا النوع من التمور .

والشركات 	   والــوكــاالت  احلجاج  شــؤون  ملكاتب  الكتايب  التوجيه  يتم 

السياحية واملنظمني لتوجيه احلجاج بشراء هذا النوع من التمور احلاصلة 

على عالمة اجلودة السعودية .

احرتافية 	   توعوية  بوسرتات  بإعداد  والتمور  للنخيل  الوطين  املركز  يقوم 

الهيئ�ة  عرب  احلجاج  مساكن  على  توزيعها  يف  والتنسيق  لغات  وبعدة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف .

حيث أن كاًل من املؤسسة األهلية لأدالء باملدين�ة املنورة ومكتب الوكالء 	  

القادمني  للحجاج  التمور  بعض  بتوزيع  يقومان  جدة  بمحافظة  املوحد 

عرب املطارات ، فيتم إشعارهم بأهمية تقديم التمور احلاصلة على عالمة 

اجلودة السعودية .

  	 ] التمور   [ على  حتتوي  ال  للحجاج  املقدمة  اإلعاشة  عناصر  ألن  نظرًا 

ضمن الوجبات املقدمة ، فقد يكون من املناسب طلب إضافة هذا النوع 

من التمور ضمن الوجبات  اليت تقدم للحجاج الكرام .

الموضــــــوع : 

رقم  بالتوصية  إختـــاذه  ــم  ت ــا  م حــيــال  إجنـــازه  ــم  ت ــا  م ــن  ع مــوجــز  تقرير 

الهيئ�ة  بتفويض  اخلاصة  1440/02/27هــــ  تاريخ   ،440/20/37

نضيد  مكتب  مــع  بالتعاقد  الــطــوائــف  أربـــاب  ملؤسسات  التنسيقية 

لالستشارات المالية للقيام بإعداد ما يلزم من دراسات وإجراءات وخطة 

الطوائف  أرباب  مؤسسات  لتحويل  إقتصادية  وجدوى  مستقبلية  عمل 

]املحددة يف التوصية[  إىل شركات مساهمة مغلقة قابضة .

 التداول والتوصيات:

الطوائف 	   أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  إحاطة  تمت 

نضيد  مكتب  ــن  م للهيئ�ة  ــدم  ــق امل االســتــشــاريــة  ــات  ــدم اخل بــعــرض 

لتحويل  استشارية  خدمات  ىتقديم  املتضمن   ، المالية  لالستشارات 

مؤسسات أرباب الطوائف إىل شركات  مساهمة قابضة مغلقة .

إىل 	   الطوائف  أرباب  مؤسسات  من  ستة  حتويل  دراسة  العرض  يشمل 

شركات مساهمة قابضة مغلقة كل على حدة ، وهي كل من : 

1 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا 
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2 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران .

3 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج أفريقيا غري العربي�ة .

4 - املؤسسة األهلية لأدالء باملدين�ة املنورة .

5 - مكتب الوكالء املوحد بمحافظة جدة .

6 - مكتب الزمازمة املوحد .

يتضمن العمل دراسة اجلدوى االقتصادية ، وخطة العمل املستقبلية 	  

الالزمة لتحويل تلك املؤسسات طبقًا ملتطلبات وزارة التجارة واالستثمار ، 

ومتابعة احلصول على املوافقات الالزمة .

أو املكتب 	   كما تتضمن الدراسة وضع نشاط تقديم خدمات املؤسسة 

عمل  بمجال  يتعلق  فيما  العمرة  احلج  بقطاع  اخلاصة  واملؤشرات  املوحد 

املؤسسة أو املكتب املوحد .

وبي�ان 	   املؤسسة  خدمات  وحتديد  وصف  السوقية  الدراسة  وتشمل 

العوامل  وحتديد  القادمة  السنوات  خالل  خدماتها  على  الطلب  مقدار 

وفقًا  قدومهم  املتوقع  احلجاج  ألعــداد  تقدير  وعمل  الطلب  على  املؤثرة 

األسعار  وضع  ودراســة  السنوية  واحتي�اجاتهم   ، 2030م  اململكة  لرؤية 

بعض  على  الضوء  وإلقاء  شركة  إىل  التحويل  بعد  واملنافسة  السائدة 

املعوقات اليت يمكن ان تواجه الشركة وطرق التغلب عليها .

الالزمة 	   االستثمارية  التكلفة  حتديد  على  الفني�ة  الدراسة  تشمل  كما 

والتجهزيات  واإلنشاءات  املباين  من  الشركة  احتي�اجات  يف  تتمثل  واليت 

ومصروفات التأسيس وتقدير لأجور والرواتب والبدالت لكافة العاملني 

وحتديد كافة النفقات املصاحبة .

واالقتصادي 	   المايل  التحليل  إعــداد  فستشمل  المالية  الدراسة  أما 

للشركة مع حتديد بنود رأس المال الثابت والعامل وحتديد مصادر التمويل 

ودراسة اإليرادات وإعداد املؤشرات المالية .

تاريخ 	   يف  موحد  مكتب  أو  مؤسسة  لكل  المايل  التقييم  عمل  سيتم  كما 

التقييم  بــدراســة  ــك  وذل  ، قابضة  مغلقة  مساهمة  شركة  إىل  حتويلها 

باستخدام طريقة التدفقات النقدية.

عن 	   موحد  مكتب  أو  مؤسسة  لكل  المالية  للقوائم  حتليل  عمل  وسيتم 

وأهم  المايل  األداء  مستوى  على  للتعرف  الماضية  سنوات  اخلمس  فرتة 

مستوى  على  تنعكس  أن  يمكن  واليت  حتقيقها  تم  اليت  المالية  املؤشرات 

لفرتة  المالية  التوقعات  ــة  ودراس  ، شركة  إىل  حتويلها  عند  المايل  أدائها 

اخلمس سنوات املقبلة ومن ثم التقييم النهايئ والتقييم باستخدام طريقة 

مضاعف الرحبية بما يعكس قيمة الشركة من وجهة نظر السوق .

وأخريًا حتليل نقاط القوة والضعف اليت تشمل دارسة واقع املؤسسة أو 	  

املكتب املوحد وإيضاح املزايا واستعراض نقاط القوة والضعف واملخاطر 

املكتب  أو  املؤسسة  بمستقبل  وعالقته  السوق  مؤشرات  واستعراض   ،

 Swot بـ  املعروف  الرباعي  التحليل  وعمل  شركة  إىل  حتويلها  بعد  املوحد 

. Analysis

هذا 	   مع  تعاقدت  آسيا  شرق  جنوب  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة  إن 

املكتب االستشاري لدراسة حتويلها إىل شركة .

على 	   حصلت  فقد  العربي�ة  الدول  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة  أما 

موافقة معايل وزير احلج والعمرة بالعمل يف هذا اجلانب بصورة منفردة ، 

كما ترغب املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب آسيا بالعمل أيضًا بصورة 

منفردة .

هللا 	   بتوفيق  قامت  الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  أن 

إليها  املشار  املوحدة  واملكاتب  املؤسسات  عن  ني�ابة  العمل  عقد  بتوقيع 

بعاليه ، وذلك بت�اريخ 1440/03/10هـ .

لكافة 	   الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  مباركة 

تعمل  اليت  املوحدة  واملكاتب  املؤسسات  جميع  اختذتها  اليت  اخلطوات 

بصورة جماعية أو بصورة منفردة مع أطيب األمني�ات بالتوفيق للجميع .
 

االجتماع الثاني

الموضـوع : 

االسرتاتيجية 	   للخارطة  الطوائف  ــاب  أرب مؤسسات  معرفة  أهمية 

، والرؤية املستقبلية اخلاصة بإعادة تنظيم وهيكلة  لوزارة احلج والعمرة 

مؤسسات أرباب الطوائف .

التداول والتوصيات: 

خطاب 	   على  حصلت  العربي�ة  الدول  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة 

موافقة من معايل وزير احلج والعمرة بالعمل منفردين يف موضوع التحول 

إختي�اره  تم  الذي  االستشاري  مع  العقد  ووقعت   ، شركة  إىل  مؤسسة  من 

وذلك فقط ملرحلة التحول من مؤسسة إىل شركة مساهمة مغلقة قابضة 

كمرحلة أوىل .

العمل 	   يف  ترغب  آسيا  جنوب  دول  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة 

بمفردها وفق توجه معني شامل  ولم يتم التوقيع مع أي إستشاري حىت اآلن 
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وجاري الرفع من قبلهم ملعايل وزير احلج والعمرة للموافقة على الرتسية .

املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا تعاقدت فعاًل مع أحد 	  

املكاتب االستشارية املتخصصة ملسار التحول إىل شركة مساهمة مغلقة 

للمؤسسات  اجلديد  التنظيم  ماهية  معرفة  حلني  أوىل  كمرحلة   ، قابضة 

والدراسات  باإلجراءات  للقيام  أخر  استشاري  مكتب  مع  التعاقد  ثم  ومن 

األســايس  والنظام  واحلوكمة  اخلدمة  تقديم  صياغة  ــادة  إلع املطلوبة 

للشركة .

بقية مؤسسات أرباب الطوائف وهي :	  

-  املؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا .

-  املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران .

-  املؤسسة األهلية ملطويف حجاج أفريقيا غري العربي�ة .

-  املؤسسة األهلية لأدالء باملدين�ة املنورة .

-  مكتب الوكالء املوحد بمحافظة جدة .

-  مكتب الزمازمة املوحد .

املؤسسة 	   معه  تعاقدت  الذي  االستشاري  املكتب  نفس  مع  تعاقدوا 

من  التحول  مسار  لنفس  آسيا  ــرق  ش جنوب  حجاج  ملطويف  األهلية 

ثم  ومن  أوىل،  كمرحلة  قابضة  مغلقة  مساهمة  شركات  إىل  مؤسسات 

اخلدمة  صياغة  ــادة  إلع متخصص  أخــر  إستشاري  مكتب  مع  التعاقد 

اخلاصة  املستقبلية  االسرتاتيجية  الرؤية  معرفة  بعد   ، الضيافة  وصناعة 

بإعادة تنظيم مؤسسات أرباب الطوائف .

تفضل 	   يف  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  يأمل 

النائب  معايل  أو  معاليه  مع  اجتماع  بعقد  والعمرة   احلــج  وزيــر  معايل 

لتوضيح املراحل واملسارات املتجهة إليها حاليًا مؤسسات أرباب الطوائف 

ومعرفة التوجه االسرتاتييج للوزارة ومالمح التنظيم اجلديد للمؤسسات 

مع  ومتوافقة  متالئمة  بصورة  والدارسات  اإلجراءات  سري  لضمان  وذلك   ،

الرؤية املستقبلية .

الموضـوع : 

تركيا  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  خطاب 

ألعضاء  اخلدمة  نهاية  مكافأة  بشأن  وأسرتاليا  وأمريكا  أوروبــا  ومسليم 

مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف  .

التداول والتوصيات:

ونواب 	   لرؤساء  اخلدمة  نهاية  مكافأة  صرف  على  السابقة  املوافقة 

بموجب  صــدرت   ، الطوائف  ــاب  أرب مؤسسات  إدارة  مجالس  وأعضاء 

خطاب معايل وزير احلج األسبق بت�اريخ 1432/05/22هـ .

بت�اريخ 1434/11/19هـ صدر تعميم معايل وزير احلج السابق بإيقاف 	  

العمل بصرف مكافأة نهاية اخلدمة لرؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارة 

قرار  صدور  وعدم   ، إقراره  تم  ما  نظامية  لعدم  الطوائف  أرباب  مؤسسات 

وزاري بشأنها ، وأنه ينبغي الرفع للوزارة قبل إقرار أي تنظيم معني ومن ثم 

العرض على اجلمعية العمومية للمساهمني .

أن بعض أعضاء مجالس اإلدارة احلاليني يدفعون تأمين�ات اجتماعية 	  

شهرية .

تنفيذية 	   بأعمال  يقومون  احلاليني  اإلدارة  مجالس  أعضاء  جميع  أن 

باملؤسسات  يومية  شبه  بصفة  معظمهم  ويتواجد  تشريعية  وليست 

واملكاتب املوحدة ويتفرغون جميعًا تمامًا للعمل أثن�اء فرتة املوسم وملدة ال 

تقل عن شهرين .

تفضل 	   يف  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  يأمل 

معايل وزير احلج والعمرة املوافقة على إعادة صرف مكافأة نهاية اخلدمة 

 ، الطوائف  أرباب  بمؤسسات  اإلدارات  مجالس  ورؤساء  ونواب  ألعضاء 

بكل  للمساهمني  العمومية  اجلمعية  موافقة  بعد  إاّل  الصرف  يتم  ااّل  على 

مؤسسة أو مكتب موحد .

االجتماع الثالث

 الموضـوع : 

أربــــــاب  ملـؤسـسـات  الـتـنـسـيـقـيـة  الـهـيـئـة  مـجـلـس  اجـتـمـاع  نت�اجئ 

بت�اريخ  املنعقد  والعمرة  احلج  وزيــر  نائب  املعايل  صاحب  مع  الطوائف 

1440/04/17هـ .

التداول والتوصيات: 

أهمية البدء يف االستعداد املسبق والتهيئ�ة الالزمة ملرحلة ما قبل صدور 	  

الضوابط التنظيمية لشركات أرباب الطوائف .

ومكاتب 	   شركات  مع  تعاقدت  التسع  الطوائف  أرباب  مؤسسات  كافة 
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شركات  إىل  مؤسسات  من  بالتحول  املتعلقة  األوىل  للمرحلة  إستشارية  

واإلجراءات التنظيمية الالزمة لذلك .

تواصل التنسيق واملتابعة من قبل مؤسسات أرباب الطوائف ومن قبل 	  

املهني�ة  ذات  الشركات  مع  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة 

التحول والتخطيط االسرتاتييج ورسم خارطة  واخلربة املرتاكمة يف مجال 

التحول وصناعة الضيافة ، وإعادة صياغة تقديم اخلدمة  .

خالل 	   من  والعمل  اجلهود  توحيد  يف  يرغب  ملن  مفتوحًا  اخليار  يرتك 

أو  املؤسسة  طريق  عن  أو  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة 

املكتب املوحد مباشرة .

أهمية مراعاة خصوصية كل مؤسسة واملحافظة على مزياتها التن�افسية 	  

وبن�اء توجهها االسرتاتييج املستقبلي اخلاص بها حسب إمكاني�ات وقدرات 

كل مؤسسة .

الموضـوع : 

خطاب سعادة وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون احلج بشان برقية معاليه  

تنفيذ  اعرتضت  اليت  واملالحظات  السلبي�ات  عن  الوزارة  تقرير  املتضمنة 

عرفات  مشعر  أودية  يف  املخلفات  ريم  ومنها  1439هـــ  حج  موسم  خطة 

وخارج املشعر وعدم إلزتام املطوفني بإحضار حاويات نظافة .

التداول والتوصيات:

كافة مكاتب اخلدمة امليداني�ة التابعة ملؤسسات الطوافة تقوم بتجميع 	  

جتميع  غرف  داخل  وتضعها  لذلك  املخصصة  األكياس  داخل  النفايات 

النفايات .

قامت املؤسسة بت�أمني حاويات يف املواقع اليت ال يوجد بها غرف جتميع 	  

النفايات .

أن مؤسسات الطوافة األهلية ليست مسؤولة عن املخلفات املرصودة 	  

يف أودية مشعر عرفات أو خارج املشعر ، وهي ملزتمة تمام اإللزتام بتوفري 

احلاويات يف املشعر .

مناسبة تطبيق آلية النظافة املتبعة يف مشعر مىن ، على مشعر عرفات 	  

ووضع ضواغط نفايات أرضية بمشعر عرفات أسوة بما هو موجود بمشعر 

مىن وخاصة يف املواقع اليت تقع داخل نطاق النقل الرتددي وبما ال يتعارض 

مع خطة النقل الرتددي .

االجتماع الرابع

الموضـوع : 

مهني�ة  خربات  من  لديهم  ما  ملعرفة     KPMG شركة  فريق  مع  االجتماع 

االسرتاتيجية  اخلطط  وبن�اء  شركات  إىل  مؤسسات  من  التحول  مجال  يف 

املستقبلية  الرؤية  وفق  التحول  طريق  خارطة  ورسم  العمل  ومنهجيات 

للملكة 2030 واسرتاتيجية وزارة احلج والعمرة وبما يتوافق مع الضوابط 

التابعة  املنظمة للعمل بشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم اخلدمة 

لها.

االجتماع الخامس

الموضـوع : 

الهيئ�ة  ملجلس  الــرابــع  االجتماع  يف  عرضه  تــم  مــا  مناقشة  استكمال 

بشأن   KPMG شركة  قبل  من  الطوائف  اربــاب  ملؤسسات  التنسيقية 

التحول من مؤسسات إىل شركات ومعرفة إجابات ما تم طرحه عليهم من 

تساؤالت واستفسارات.

االجتماع السادس

الموضـوع : 

الطوائف  أرباب  مؤسسات  بتحول   اخلاص  املقرتح  العمل  نطاق  دراسة 

االسرتاتيجية  اخلطة  لتطوير     KPMG شركة  من  واملــقــدم  شــركــات  

االسرتاتيجيات  وضع  ومنهجية  مخرجات,  من  بها  يتعلق  وما  اخلمسية 

والنظام  واحلوكمة  االساسية  والعمليات  التن�افسية  واملــزية  والطموح 

األسايس.

االجتماع السابع

الموضـوع : 

ملجلس  والسادس  واخلامس  الرابع  االجتماعات  يف  حبثه  تم  ما  خالصة 

لالجتماع  خصصت  اليت  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة 

االسرتاتييج  التخطيط  يف  خرباتهم  ملعرفة   KPMG شركة  عمل  فريق  مع 
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اململكة  رؤية  وفق  العمل  ومنهجيات  وآليات  التحول  خبارطة  والتعريف 

وشركات  الطوائف  أرباب  بشركات  اخلاص  والنظام  يتوافق  وبما   2030

أرباب  مؤسسات  لتحول  املقرتح  العمل  نطاق  ودراســة   ، اخلدمة  تقديم 

الطوائف إىل شركات .

التداول والتوصيات:

تم تزويد جميع رؤساء مؤسسات أرباب الطوائف بنسخة إلكرتوني�ة من 	  

نطاق العمل منذ االجتماع السابق املنعقد بت�اريخ 1440/05/17هـ .

KPMG اخلاص بتحويل 	   العمل املقدم من شركة  املوافقة على نطاق 

مؤسسات أرباب الطوائف إىل شركات وفق الصيغة املقدمة من الشركة .

على شركة KPMG وضع املالحظات املرفقة بهذه التوصية يف االعتب�ار 	  

التنسيقية  والعمل على حتقيقها قبل تقديم العرض الفين والمايل للهيئ�ة 

ملؤسسات أرباب الطوائف تمهيدًا للنظر يف استكمال اإلجراءات الالزمة .

االجتماع الثامن

الموضـوع : 

والعمرة  احلج  وزير  نائب  معايل  مع  املنعقد  االجتماع  مخرجات  مناقشة 

بت�اريخ 1440/5/29هـ واللقاء املبديئ الذي تم مع شركة رونق احلكمة 

إىل  الطوائف  أرباب  مؤسسات  حتول  بشأن  العليا  اإلدارية  لالستشارات 

شركات.

االجتماع التاسع

الموضـوع : 

ويتم   ، الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  عام    أمني  ترشيح 

إعتماد تعيين�ه من معايل وزير احلج والعمرة وفقًا ملنطوق المادة السادسة 

رقم  احلج  وزير  معايل  بقرار  املعتمدة  للهيئ�ة  التنظيمية  الالحئة  من  عشر 

68166 تاريخ 1436/05/26هـ .

التداول والتوصيات:

إجماع رؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف أعضاء مجلس 	  

الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف على إستمرار ترشيح األمني 

العام احلايل للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف .

تطابق اإلشرتاطات اليت نصت عليها المادة السادسة عشر من الالحئة 	  

الكفاءة واخلربة والتفرغ  ، من حيث  بعاليه  إليها  للهيئ�ة املشار  التنظيمية 

على األمني العام احلايل للهيئ�ة .

يرشح مجلس الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف األستاذ / 	  

مجلس  تشكيل  تاريخ  من  بدًء  للهيئ�ة  عامًا  أمين�ًا  قايض  حسن  بن  محمد 

وزير  معايل  بقرار  الصادر  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة 

احلج والعمرة رقم 400606195 تاريخ 1440/06/06هـ  .

للتفضل 	   والعمرة  احلــج  وزيــر  املعايل  لصاحب  التوصية  هــذه  ترفع 

بالتوجيه باملوافقة على إصدار القرار الوزاري الالزم باعتماد تعيني سعادته
 

االجتماع العاشر

الموضـوع : 

التنسيقية  الهيئ�ة  ملجلس  األول  االجتماع  يف  عليه  االتفاق  تم  ما  تفعيل 

توصية  ـــ  1440/03/11هـ بت�اريخ  املنعقد  الطوائف  أربــاب  ملؤسسات 

والعمرة   احلج  وزير  نائب  معايل  خطاب  مضامني  بشأن   440/1/1 رقم 

بشأن رعاية ملتقى ] كيف تكون قدوة ؟( يف دورته الثالثة للعام 1440هـ 

وموضوعه يف هذا العام ] تطوير املدن يف خدمة احلج والعمرة [ ، والصادر 

عليها موافقة صاحب املعايل وزير احلج والعمرة 

التداول والتوصيات:

الرتب�اطه 	   امللتقى  رعاية  يف  الطوائف  أرباب  مؤسسات  مشاركة  إجيابي�ة 

الوثيق بمهام وأعمال املؤسسات .

تم التنسيق مع النقابة العامة للسيارات حيال املشاركة والدعم .	  

على 	   الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  موافقة 

أو  ختصيص مبلغ )50.000( لاير خمسون ألف لاير من كل مؤسسة 

باملدين�ة  لأدالء  األهلية  املؤسسة  باستثن�اء   [ امللتقى  لرعاية  موحد  مكتب 

املنورة [ وتفويض الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بدفع مبلغ 

لاير  ألف  أربعمائة  لاير   )400.000( بمبلغ  بإجمايل  املقدرة  املشاركة 

ومطالبة املؤسسات واملكاتب املوحدة املشاركة بتسديدها للهيئ�ة .

موافقة سعادة رئيس عام النقابة العامة للسيارات على الرعاية من قبل 	  
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النقابة بمبلغ )100.000( لاير مائة ألف لاير .

للتفضل 	   والعمرة  احلــج  ــر  وزي املــعــايل  لصاحب  التوصية  هــذه  رفــع 

باعتمادها .

االجتماع الحادي عشر

الموضـوع : 

احلج  وزیــر  معايل  بقرار  الصادر  والصلح  التوفیق  جلنة  تشكیل  ــادة  إع

 ، 1438/06/19ھـــ  تاریخ   38052610007 رقم   : املوضـوع  والعمرة 

وإعادة النظر يف املكافأة اليت تصرف ألعضاء اللجنة .

التداول والتوصيات:

رقــم 	   ــوزاري  ــ الـ ــالــقــرار  ب املشكلة  احلــالــیــة  اللجنة  تكلیف  إنــتــھــاء 

380526010007  تاريخ  1438/06/19هـ

للھیئة 	   التنظیمیة  الالحئة  من  والعشرون  الثالثة  المادة  تضمنت 

التنسیقیة ملؤسسات أرباب الطوائف أن یتم تكلیف أعضاء اللجنة بقرار 

من الوزیر بن�اًء على ترشیح مجلس الھیئة ملدة سنتین .

تاریخ 	    400117010095 ــم  رق والــعــمــرة  ــج  احل وزیـــر  مــعــايل  قـــرار 

)الثالثة  المادة  من  )أواًل(  الفقرة  بتعدیل  القايض  1440/02/20هــــ 

أرباب  ملؤسسات  التنسیقیة  للھیئة  التنظیمیة  الالحئة  من   ) والعشرون 

الطوائف املتعلقة بلجنة التوفیق والصلح .

التنسیقیة 	   بالھیئة  والصلح  التوفیق  جلنة  تشكیل  على  املوافقة 

ــن 1440/06/20هـــــــــ إىل  ــف لــلــفــرتة م ــوائ ــط ملــؤســســات أربــــاب ال

1442/06/20هـ  .

الموضـوع : 

والتمور  للنخيل  الوطين  للمركز  التنفيذي  الرئيس  نائب  سعادة  خطاب 

األعمال  تطوير  عــام  مدير  زيـــارة  قبول  طلب  على  املوافقة  املتضمن 

أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة   ، باملركز  العمل  وفريق  والتسويق 

الطوائف لبحث سبل التعاون والتوجه املشرتك وتشجيع إدراج التمور يف 

حمالت احلج والعمرة وشركات اإلعاشة .

التداول والتوصيات:

للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف توصية تم إختاذها بت�اريخ 	  

1440/03/11هـ حول نفس املوضوع تم رفعها ملعايل وزير احلج والعمرة.

بزيارة 	   الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  يرحب 

 ، املصاحب  العمل  وفريق  والتسويق  األعمال  تطوير  عام  مدير  سعادة 

للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف لبحث سبل التعاون .

الطوائف 	   أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  العام  األمــني  تكليف 

وإستكمال  املناسب  املوعد  لتحديد  باملركز  املختصة  اجلهة  مع  بالتنسيق 

ما يلزم لذلك .

الموضـوع : 

مقرتح سعادة رئيس الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف املتضمن 

كافة  وأتمتة   ، الطوائف  أرباب  ومؤسسات  الهيئ�ة  بني  اآليل  الربط  أهمية 

وفق  لالجتماعات  احلضور  دعوات  وتوجيه  اإلدارية  االتصاالت  عمليات 

آلية يتم االتفاق عليها بني املختصني يف الهيئ�ة واملؤسسات .

التداول والتوصيات:

أربــاب 	   ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  بني  اإللــكــرتوين  الربط  أهمية 

الراهنة  املرحلة  مع  يتوافق  بما  الطوائف  أربــاب  ومؤسسات  الطوائف 

للتحول ورؤية 2030 .

االجتماع الثاني عشر

الموضــــــوع : 

تقدمها  الــيت  للخدمات  والكيم  النوعي  التصنيف  عن  دراســة  إعــداد 

نبي�ه  مسجد  وزائري  احلرام  هللا  بيت  حلجاج  الطوائف  أرباب  مؤسسات 

الكريم صلى هللا عليه وسلم .

 التداول والتوصيات:

تاريخ 	    )81( رقم  الــوزراء  مجلس  قرار  من  )سادسًا(  المادة  تضمنت 

الطوائف  أربـــاب  مــؤســســات  بتثبيت  اخلـــاص  ـــ  ــ ــ 1428/03/07هـ

وتصنيف  جتاري  بإسلوب  املؤسسات  هذه  تعمل  بأن  احلالية  بتقسيماتها 

، وتوصيفها نوعًا وكمًا  أرباب الطوائف  اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات 

وحتديد مستوياتها .
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اخلدمة 	   وكفاءة  جودة  ومتطلبات  ملعايري  وفقًا  الدراسة  تبىن  أن  أهمية 

املقدمة  باخلدمات  اإلرتقاء  يف  يسهم  الذي  املنضبط  التن�افس  أطر  ضمن 

للحجاج .

تتوىل الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف القيام بالبحث عن 	  

مكتب استشاري متخصص إلجراء هذه الدراسة لكافة مؤسسات أرباب 

الطوائف .

تقني�ة 	   عــن  املــســؤولــني  اإلدارة  مجالس  أعــضــاء  مــن  جلنة  تشكيل 

لأدالء  األهلية  باملؤسسة  واملختصني  الطوافة  بمؤسسات  املعلومات 

إلعداد  املوحد  الزمازمة  ومكتب  املوحد  الوكالء  ومكتب  املنورة  باملدين�ة 

الشراحئ الرقمية  وحتديد اخلدمات األساسية واإلضافية ، حبيث تكون هذه 

اللجنة رافدًا أساسيًا ومصدرًا للمعلومات اليت حيتاجها املكتب اإلستشاري 

الذي سيكلف بالدراسة .

شاملة 	   شراحئ  شكل  على  اخلدمات  تقديم  اإلستشاري  املكتب  يتوىل 

اخلدمة  وتوصيف  توضيح  مع  واإلضافية  األساسية  اخلدمات  لكافة 

مع  يتوافق  وبما   ، والتفصيل  الدقة  مستويات  وبأعلى  ونوعًا  كمًا  للمتلقي 

الشكل التنظييم بعد حتويل املؤسسات إىل شركات مساهمة مغلقة .

كافة 	   يف  بالدراسة  سيكلف  الذي  اإلستشاري  املكتب  مشاركة  أهمية 

حج  ملوسم  وامليداني�ة  التشغيلية  الطوائف  ــاب  أرب مؤسسات  أعمال 

1440هـ ، تمهيدًا إلصدار الدراسة متكاملة حبيث تكون جاهزة قبل نهاية 

احلجاج  شــؤون  مكاتب  ملمثلي  ومتاحة  ـــ  1441ه العام  من  محرم  شهر 

حج  ملوسم  الطوائف  أرباب  مؤسسات  لكافة  شامل  وعاء  يف  وضعها  بعد 

1441هـ .

الموضــــــوع : 

التقرير اخلتايم املقدم من سعادة رئيس جلنة التحول بالهيئ�ة التنسيقية 

ملطويف  األهلية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  الطوائف  أرباب  ملؤسسات 

العروض  حيال   ، للهيئ�ة  العام  األمني  وسعادة  آسيا  شرق  جنوب  حجاج 

لتحول  االستشارية  واملكاتب  الشركات  من  املقدمة  والمالية  الفني�ة 

مؤسسات أرباب الطوائف إىل شركات مساهمة مغلقة قابضة .

 التداول والتوصيات:

ملؤسسات 	   التنسيقية  للهيئ�ة  املقدمة  للعروض  شامل  حتليل  إعداد  تم 

بالتحول  اخلاصة  االستشارية  واملكاتب  الشركات  من  الطوائف  أرباب 

وعددها ]6[ شركات ومكاتب استشارية .

  	 : وهي  املستحقة  والنقاط  والوزن  الوصف  مع  معايري  سبعة  وضع  تم 

]خطة املشروع – كفائة الفريق – اخلربة واملشاريع املماثلة محليًا وخارجيًا 

– اخلدمات االستشارية – منهجية العمل – تكلفة املشروع – الشمولية[ .

تضمن التحليل املالحظات واالجيابي�ات اليت تم رصدها على كل شركة 	  

أو مكتب استشاري .

اعتماد الشركات واملكاتب االستشارية التالية :	  

KPMG 1 - شركة

2 - مركز األعمال بمعهد اإلدارة العامة .

3 - شركة رونق احلكمة لالستشارات اإلدارية العليا وأهليتها للتعاقد مع 

مغلقة  مساهمة  شركات  إىل  بتحويلها  للقيام  الطوائف  أرباب  مؤسسات 

قابضة .

يرتك لكل مؤسسة أو مكتب موحد احلرية يف اختي�ار الشركة أو اجلهة 	  

املناسبة بما يتوافق مع وضع خصوصية كل مؤسسة أو مكتب موحد .

تتجه مؤسسات أرباب الطوائف يف التعاقد وفقًا لمايلي :	  

1 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربي�ة :

معايل  موافقة  وتمت   ، العليا  اإلدارية  لالستشارات  احلكمة  رونق  شركة 

وزير احلج والعمرة على ذلك ، وتم توقيع العقد وبدء العمل .

2 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب آسيا :

شركة KPMG ، وتمت موافقة معايل وزير احلج والعمرة على ذلك ، ويف 

املرحلة األخرية لتوقيع العقد وبدء العمل .

3 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا :

احلج  وزير  ملعايل  بذلك  الرفع  وتم   ، العامة  اإلدارة  بمعهد  األعمال  مركز 

والعمرة  ويف انتظار املوافقة .

4 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران :

شركة رونق احلكمة لالستشارات اإلدارية العليا ، وتم الرفع بذلك ملعايل 

وزير احلج والعمرة ويف انتظار املوافقة .

5 - املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إفريقيا غري العربي�ة :

احلج  وزير  ملعايل  بذلك  الرفع  وتم   ، العامة  اإلدارة  بمعهد  األعمال  مركز 

والعمرة  ويف انتظار املوافقة .

6 - مكتب الوكالء املوحد :

. BCG وشركة KPMG يف مرحلة املفاضلة بني شركة
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7 - مكتب الزمازمة املوحد :

يف مرحلة املفاضلة بني شركة رونق احلكمة ومركز األعمال بمعهد اإلدارة 

العامة .

8 - املـؤسـسـة األهـلـيـة ملـطـويف حـجـاج تـركـيـا ومـسـلـمـي أوروبا وأمريكا 

وأسرتاليا :

شركة رونق احلكمة لالستشارات اإلدارية العاليا ، ويجري حاليًا استكمال 

ما يلزم حيال الرفع ملعايل وزيراحلج والعمرة بذلك .

9 - املؤسسة األهلية لأدالء باملدين�ة املنورة :

مركز األعمال بمعهد اإلدارة العامة .

مكتب 	   تكليف  الطوائف  أربـــاب  مؤسسات  مــن  مؤسسة  كــل  على 

استشاري متخصص ملتابعة أعمال الشركة أو املكتب االستشاري املكلف 

بإجراءات التحول أواًل بأول والتأكد من سريها وفق التوجيه املطلوب .

االجتماع الثالث عشر

الموضــــــوع : 

مكة   – جدة  بطريق  احلجاج  استقبال  مركز  وجتهزي  إنشاء  يف  املشاركة 

املكرمة ، ومحطة وزن العفش .

 التداول والتوصيات:
املوحد 	   الزمازمة  ومكتب  املكرمة  بمكة  األهلية  الطوافة  مؤسسات 

والنقابة العامة للسيارات وجمعية هدية احلاج واملعتمر وبعض اجلهات 

احلكومية ذات العالقة هي املستفيدة من إنشاء وجتهزي هذا املركز .

سبق للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف محاولة املشاركة يف 	  

إنشاء مركز االستقبال بطريق املدين�ة املنورة – مكة املكرمة ولم يصادفها 

التوفيق لعدم توفر بعض املستن�دات املطلوبة .

النقابة العامة للسيارات هي اجلهة املكلفة من قبل وزارة احلج والعمرة 	  

بالقيام بإنشاء وجتهزي مراكز االستقبال وقد أبدت مشكورة موافقتها على 

مشاركة مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة املوحد يف ذلك .

أهمية 	   الطوائف  ــاب  أرب ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  يــرى 

بمكة  املوحد  الزمازمة  ومكتب  الطوافة  مؤسسات  من  كل  مشاركة 

املكرمة يف عملية إنشاء وجتهزي مركز االستقبال بطريق جدة – مكة املكرمة 

ومحتوياته املتضمنة ملحطة وزن العفش اخلاص باحلجاج واملعتمرين .

بمجلس 	   لالجتماع  للسيارات  العامة  النقابة  عام  رئيس  سعادة  دعوة 

التفاصيل  كافة  وحبث  الطوائف  ــاب  أرب ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة 

واآلليات الالزمة لذلك .

الموضــــــوع : 

التابع  والعمرة  احلج  ألحبــاث  الشريفني  احلرمني  خــادم  معهد  تكليف 

جلامعة أم القرى القيام بدراسة التصنيف النوعي والكيّم للخدمات اليت 

تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف حلجاج بيت هللا احلرام وزائري مسجد 

نبي�ه الكريم - صلى هللا عليه وسلم - .

 التداول والتوصيات:

سبق ملجلس الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف يف االجتماع 	  

على  املوافقة  1440/07/04هــــ  بت�اريخ  املنعقد  للمجلس  عشر  الثاين 

للقيام بعملية  بتكليف أحد اجلهات اإلستشارية املتخصصة  الهيئ�ة  قيام 

تصنيف اخلدمات نوعًا وكمًا .

أهمية املوائمة يف توحيد اخلدمة والوصف الدقيق .	  

مراعاة الشفافية واحلوكمة والوضوح وآلية مراقبة اخلدمات .	  

ممثلي 	   على  بيعها  ليتم  مؤسسة  لكل  خدمة  شــراحئ  أربعة  عمل  يتم 

احلجاج .

الشرحية تشمل السكن واإلعاشة والنقل .	  

االجتماع الرابع عشر

الموضــــــوع : 

االجتماع مع سعادة رئيس عام النقابة العامة للسيارات لدراسة موضوع 

مشاركة مؤسسات أرباب الطوائف يف تكاليف إنشاء وجتهزي مركز إستقبال 

احلجاج ومحطة وزن العفش بطريق جدة – مكة املكرمة .

التداول والتوصيات:

العامة 	   والنقابة  الطوافة  مؤسسات  هي  املركز  من  املستفيدة  اجلهات 

وجمعية  احلافالت  إرشــاد  ومكتب  املوحد  الزمازمة  ومكتب  للسيارات 

هدية احلاج واملعتمر وبعض اجلهات احلكومية املساندة .

التأكد من تبعية األرض اليت سيقام عليها املشروع لوزارة احلج والعمرة 	  

بمكة 	   املوحد  الزمازمة  ومكتب  األهلية  الطوافة  مؤسسات  موافقة 
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مركز  وجتهزي  إنشاء  تكاليف  يف  املشاركة  على  املبدأ  حيث  من  املكرمة 

بعد  املكرمة  مكة   – جدة  بطريق  العفش  وزن  ومحطة  احلجاج  إستقبال 

التأكد من ختصيص األرض لوزارة احلج والعمرة .

بطلب من مقام وزارة احلج و العمرة والنقابة العامة للسيارات تزويد 	  

الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بنسخة مما يؤيد ختصيص 

والتجهزي  اإلنشاء  تكاليف  وإجمايل   ، والعمرة  احلج  لوزارة  األرض  وملكية 

ليتم بموجبه إستكمال اإلجراءات الالزمة  .

االجتماع الخامس عشر

الموضــــــوع : 

خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إفريقيا 

بشأن  احلج  لشؤون  الــوزارة  وكيل  سعادة  خطاب  على  املبين  العربي�ة  غري 

ضبط وافدين يف صاالت احلج بمطار امللك عبد العزيز الدويل خالل مرحلة 

مغادرة احلجاج جبوازات سفر ال ختصهم وعائدة حلجاج قادمني ملوسم حج 

1439هـ.

 التداول والتوصيات:

املشكلة تنحصر يف احلجاج الفرادى الذين يتم ترحيلهم عن طريق مركز 	  

الفرادى .

مكة 	   مدين�ة  داخــل  هو  الطوافة  مؤسسات  خلدمات  املكاين  النطاق 

الفرادى  مركز  تسليم  بمجرد  الطوافة  مؤسسة  مسؤولية  وتنتهي  املكرمة 

جوازات احلجاج .

املسؤولية 	   املغادرة تصبح  ومنافذ  واملطار  إىل جدة  احلجاج  وصول  عند 

حتت نطاق مكتب الوكالء املوحد بمحافظة جدة .

تم التنسيق مع سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد الذي 	  

وعدم  احلجاج  مغادرة  متابعة  يف  املكتب  ملسؤوليات  مشكورًا  تفهمًا  أبدى 

تسليم احلجاج للجوازات  إاّل عند بوابة اجلوازات .

الموضــــــوع : 

املخصصة  والرتحيب  اإلستقبال  صالة  وتشغيل  إدارة  على  ــراف  اإلش

للرسوم[  املسددين  ]غري  املجاملة  بت�أشريات  القادمني  احلجاج  خلدمة 

التنسيقية  الهيئ�ة  ِقبل  من   ، املكرمة  جدة-مكة  بطريق  اإلستقبال  بمركز 

ملؤسسات أرباب الطوائف.

 التداول والتوصيات:

لشؤون 	   الــوزارة  وكيل  سعادة  برئاسة  املنعقد  االجتماع  يف  االتفاق  تم 

احلج بت�اريخ  1440/07/21هـ على ما يلي :

بطريق  احلجاج  إستقبال  بمركز  إنشاؤها  سيتم  اليت  الصالة  ختصص    -

جدة – مكة املكرمة الستقبال احلجاج القادمني بت�أشريات املجاملة ] غري 

من  إجراءاتهم  إنهاء  ويتم   ] اخلدمات  وحزم  والرسوم  للعوائد  املسددين 

هذا املركز ، وتتوىل الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف اإلشراف 

على إدارة وتشغيل هذه الصالة وفق اآللية اليت سرتد من مقام وزارة احلج 

والعمرة بهذا الشأن .

-   تنئش مؤسسات الطوافة اليت لديها حجاج قادمني بت�أشريات املجاملة 

مظلة  حتت  املنضوين  احلجاج  من  الفئة  هذه  الستقبال  خاصة  صاالت 

وحزم  والرسوم  العوائد  لكافة  واملسددين  اخلاريج  أو  الداخلي   املنظمني 

اخلدمات وفق اآللية  اليت سرتد من وزارة احلج والعمرة .

على 	   الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  موافقة 

اإلشراف على إدارة وتشغيل املركز املخصص الستقبال احلجاج القادمني 

وانهاء  اخلدمات  وحزم  والرسوم  للعوائد  الدافعني  غري  مجاملة  بت�أشريات 

إجراءاتهم من هذا املركز .

عليه 	   االتفاق  تم  بما  جدة  بمحافظة  والعمرة  احلج  وزارة  فرع  إلــزتام 

من  الدافعني  غري  احلجاج  فرز  يتم  بأن  بعاليه  إليه  املشار  االجتماع  يف 

مركز  إىل  لنقلهم  بهم  خاصة  سيارات  وختصص  جدة  ملطار  وصولهم  حني 

االستقبال بطريق جدة – مكة املكرمة .

إلزتام شركة فالي ناس ] املنظم الداخلي حلجاج املجاملة [ بتجهزي مركز 	  

متطلبات  وكل  واألثاث  واملكتبي�ة  احلاسوبي�ة  األجهزة  بكافة  االستقبال 

التشغيل وأماكن االسرتاحة .

آسيا 	   وجنوب  العربي�ة  الــدول  بمؤسسيت  االستقبال  مسؤويل  تكليف 

وفقًا  املركز  وتشغيل  إلدارة  الالزمة  واملواصفات  الشروط  كراسة  بوضع 

لآللية اليت سرتد من وزارة احلج والعمرة بهذا الشأن ، ووضع خطة العمل 

الالزمة .

الموضــــــوع : 

دراسة إعادة هيكلة وإدارة موظفي مؤسسات الطوافة بمراكز اإلستقبال 

حج  ملوسم  املكرمة  املنورة-مكة  املدين�ة   / املكرمة  جدة-مكة  بطريقي 

1440هـ.



1440هـ

44

 التداول والتوصيات:

مع بداية تشغيل مركز إستقبال احلجاج بطريق املدين�ة املنورة – مكة 	  

املكرمة الذي أعيد تطويره  يف موسم حج 1439هـ وإنشاء كبائن ومسارات 

أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  تكليف  تم  فقد   ، احلافالت  خلدمة 

من  احلافلة  إجراءات  وختليص  املسارات  كبائن  وتشغيل  بإدارة  الطوائف 

التجربة  تطبيق  وتم   ، حلظي  إجراء  يف  إليها  املرشد  وصعود  الكابين�ة  نفس 

أيضًا على مركز االستقبال  بطريق جدة – مكة املكرمة .

خالل 	   من  ــاد  االرش مكتب  قبل  من  احلافالت  إجــراءات  ختليص  يتم 

ملؤسسات  مسارات  ختصيص  دون  احلجاج  لكافة  املسارات  يف  الكبائن 

معين�ه أو خدمة ملؤسسة معين�ه .

يف 	   املنشأة  الكبائن  وتشغيل  إدارة  يف  احلافالت  إرشاد  مكتب  إستمرار 

املدين�ة   ، املكرمة  مكة   / جدة  بطريق  احلجاج  إستقبال  بمراكز  املسارات  

املنورة – مكة املكرمة ملوسم حج 1440هـ .

يف 	   للمساهمة  املركزين  يف  الطوافة  مؤسسات  مناديب  إستمرار  أهمية 

حل أي معوق تشغيلي أو إداري وسرعة إنهاء اإلجراء املطلوب .

اللوجيسيت يف احلاالت 	   بالدعم  الطوافة والزتامهم  إستمرار مؤسسات 

الطارئة ملكتب إرشاد احلافالت عند تسرب املرشدين وانسحابهم للعمل 

بمكاتب اخلدمة بدًء من اليوم اخلامس من شهر ذي القعدة والتنسيق يف 

ذلك بني مكتب االرشاد ومسؤويل االستقبال والنقل بكل مؤسسة .

االجتماع السادس عشر

الموضــــــوع : 

إقرار احلسابات اخلتامية للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف عن 

1439/03/01هـ  من  الفرتة  يمثل  والذي  1440/1439هـ  المايل  العام 

ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  رئيس  ذمة  وتربئة  ـــ  1440/02/30ه إىل 

أرباب الطوائف ونائب رئيس الهيئ�ة واألمني العام .

 التداول والتوصيات:

على 	   الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  إدارة  مجلس  اطلع 

الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  اخلتامية  احلسابات  تقرير 

التدفقات  وقائمة  األنشطة  وقائمة  المايل  املركز  قائمة  على  املشتمل 

1440/02/30هــــ  يف  املنتهي  ـــ   1440/1439هـ المايل  للعام  النقدية 

عن  للهيئ�ة  الداخلي  املحاسب  تقرير  إىل  باإلضافة  التفصيلي  والتقرير 

نت�اجئ أعمال ونشاطات الهيئ�ة خالل السنة المالية املنتهية بذلك التاريخ 

واملقدم من مكتب على شاهر املستيح )محاسبون ومراجعون وقانونيون( 

عنها  تعرب  اليت  اإلجماليات  مفردات  واستيضاح  والنقاش  التداول  وبعد 

البنود .

ملؤسسات 	   التنسيقية  للهيئ�ة  اخلتامية  احلسابات  إقرار  على  املوافقة 

يف  املنتهي  1440/1439هــــ  السابق  المايل  العام  عن  الطوائف  أربــاب 

1440/02/30هـ وتربئة ذمة رئيس الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب 

بعاليه  املوضحة  الفرتة  عن  العام  واألمني  الهيئ�ة  رئيس  ونائب  الطوائف 

اإلجراءات  وميكنة  وحتديث  تطوير  سبي�ل  يف  بذلت  اليت  اجلهود  ويثمنون 

النظامية للشؤون المالية للهيئ�ة متمنني للجميع دوام التوفيق.

الموضوع : 

أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  التقديرية  املــوازنــة  على  املوافقة 

من  الفرتة  يمثل  ــذي  وال 1441هـــ   –1440 المايل   العام  عن  الطوائف 

1440/03/01هـ - 1441/02/30هـ .

التداول والتوصيات:

اطلع مجلس الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف على مبالغ 	  

ـــ  1441/1440ه احلايل  المايل  للعام  التقديرية  واملصروفات  اإليــرادات 

العملية  األوضــاع  أملتها  اليت  املستحدثة  األمــور  االعتب�ار  يف  األخذ  مع   ,

األمور  بعض  بممارسة  واضطالعها  أعمالها  يف  والتوسع  للهيئ�ة  احلالية 

بتوجيه من وزارة احلج والعمرة .

بمساندة 	   الدائم  الوزير  نائب  ومعايل  والعمرة  احلج  وزير  معايل  توجيه 

ودعم الهيئ�ة لتكون منصة لتب�ادل املعلومات بني الوزارة ومؤسسات أرباب 

الصورة  إعالء  شأنه  من  ما  بكل  بأعمالها  االرتقاء  يف  واالستمرار  الطوائف 

احلقيقية اليت تقدم بها اخلدمات املتطورة حلجاج بيت هللا احلرام وزائري 

مسجد نبي�ه الكريم صلى هللا عليه وسلم .

ذات 	   واالجتماعات  العمل  وورش  الفعاليات  من  للعديد  الهيئ�ة  رعاية 

العالقة بشؤون احلج وتشارك فيها مؤسسات أرباب الطوائف .

اجلهات 	   بعض  الهيئ�ة  تكلف  اليت  واألحباث  الدراسات  ببعض  القيام 

االستشارية بإعدادها .

تشغيل 	   على  الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  إشــراف 

وإدارة العديد من الربامج التنفيذية مثل مكتب إرشاد احلافالت ومشروع 
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االستقبال  ومشروع  الفرادى  احلجاج  ترحيل  ومركز  املركزي  التطويف 

املركزي حلجاج املجاملة .. الخ .

وما 	   الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  التنظيمية  الالحئة 

تضمنت�ه من جلان استشارية وفني�ة ومن أهمها جلنة التوفيق والصلح .

للهيئ�ة 	   وموظفني  مقر  توفري  الهيئ�ة  بتكليف  اخلاص  ــوزاري  ال القرار 

العليا ألرباب الطوائف وما يتبع من إجيارات ورواتب ومكافآت وجتهزيات 

مكتبي�ة .

أرشفة وحفظ وفهرسة ملفات أرباب الطوائف .  	  

على 	   الطوائف  ــاب  أرب ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  يوافق 

املوازنة التقديرية للهيئ�ة للعام المايل  1440– 1441هـ واملقدرة إيراداتها 

وتسع  ألف  خمسون  و  وواحد  مليون  ثالثة  ]3,051,994[فقط   بمبلغ 

مئة و أربعة و تسعون لاير الغري ومصروفاتها بمبلغ ]4,031,753[ فقط 

أربعة مليون وواحد و ثالثون ألف وسبع مئة وثالثة و خمسون لاير الغري 

سبعون  و  وتسعة  مئة  تسع  ]979,758[فقط   ومقداره  العجز  ويغطى 

ألف وسبع مئة و ثماني�ة و خمسون لاير الغري وفق ما يتم االتفاق عليه بني 

البنود  للتمويل لهذه  بأول وبكل فقرة منفصلة  أواًل  الهيئ�ة  أعضاء مجلس 

أرباب  مؤسسات  وتتحمل  الالحقة  السنوات  على  تغطيتها  تعلق  ال  وأن 

الصادرة  الطوائف  ألربــاب  العليا  الهيئ�ة  نفقات  كافة  تغطية  الطوائف 

قبل  من  مطالبات  من  يردها  لما  وفقًا  والعمرة  احلج  وزير  معايل  بتوجيه 

حتميل  عدم  يف  النظر  مع   , الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة 

الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف أعباء مالية إضافية ما لم ترد 

يف املزياني�ة التقديرية .

الموضــــــوع : 

للحجاج  الناقلة  احلافالت  إرشــاد  ملكتب  اخلتامية  احلسابات  مراجعة 

ملوسم حج عام 1439هـ  الصادر من مكتب على شاهر املستيح )محاسبون 

ومراجعون قانونيون ( وبعد اإلطالع على محتويات التقرير ودراسته . 

 التداول والتوصيات:

وافق مجلس إدارة الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف وسعادة 	  

رئيس عام النقابة العامة للسيارات على إقرار احلسابات اخلتامية ملكتب 

إرشاد احلافالت وإبراء ذمة الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

عن كافة متعلقات املكتب المالية ملوسم حج عام 1439هـ وللسنة المالية 

من  يتجزأ  وال  مكماًل  جزًء  ذلك  واعتب�ار  ـــ   1440/02/30هـ يف  املنتهية 

إقرار مجلس الهيئ�ة التنسيقية للقوائم المالية والتقرير التفصيلي ملراجع 

احلسابات عنها لنفس السنة المالية املنتهية يف 1440/02/30هـ .

االجتماع السابع عشر والثامن عشر

الموضوع 

حلزم  شامل  نظام  تطوير  ملشروع  والمايل  الفين  العرض  وثيقة  دراســة 
النوعي  التصنيف   [ الرقابة  وآلية  أنظمة  وحتسني  اخلارج  حجاج  خدمات 
من  املقدم   ] الطوائف  أربــاب  مؤسسات  تقدمها  اليت  للخدمات  والكيم 
القرى  أم  جبامعة  والعمرة  احلج  ألحباث  الشريفني  احلرمني  خادم  معهد 

وإبداء الرأي النهايئ حيالها .

التداول والتوصيات:

مختلفة 	   بمستويات  خدمات  حزم  وحتديد  توفري  إىل  املشروع  يهدف 

تمكن من تلبي�ة طلبات احلجاج املختلفة حسب إمكاني�اتهم المادية وفق 

اخلدمات  مستوى  وضبط  اخلدمات  حزمة  يف  العاملية  املعايري  مستويات 

الطوائف  أربـــاب  مؤسسات  تثبيت  متطلبات  ــدى  إح وهــي   ، املقدمة 

املتضمنة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 1428/03/07هـ .

أهمية ضبط وتنظيم حزم خدمات حجاج اخلارج ، و اخلدمات املساندة  	  

املقدمة حلجاج اخلارج وإستحداث خدمات جديدة .

احلج 	   ــاث  ألحب الشريفني  احلرمني  ــادم  خ معهد  من  املقدم  العرض 

مكتب  قبل  من  املعدة  واملواصفات  الشروط  كراسة  على  استن�د  والعمرة 

حتقيق الرؤية بوزارة احلج والعمرة .

أشتمل العرض الفين على أربعة مراحل عمل يستغرق تنفيذها ثماني�ة 	  

عشر شهرًا .

مع 	   الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  اجتماع  تم 

خادم  معهد  من  بذلك  واملكلف  والمايل  الفين  للعرض  املعد  العمل  فريق 

من  العديد  وإستيضاح  لشرح  والعمرة  احلج  ألحباث  الشريفني  احلرمني 

نقاط العرض .

إرتفاع  سعر العرض المايل املقدم من معهد خادم احلرمني الشريفني 	  

بشكل ملحوظ وطول مدة إنهاء الدراسة .

بالتصنيف 	   اخلاصة  وهي  أوىل  مرحلتني،  على  الدراسة  جتزئة  إمكاني�ة 
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النوعي والكيم والتسعري ، وثاني�ة وهي اخلاصة بأنظمة الرقابة واحلوكمة 

والضوابط .

أهمية مخاطبة عدة جهات استشارية وحبثي�ة أخرى متخصصة ومؤهلة 	  

لتقديم عروضها الفني�ة والمالية لتوسيع قاعدة االختي�ار والرتسية .

االجتماع التاسع عشر

الموضــــــوع : 

القادمني  احلجاج  استقبال  ملراكز  التشغيلية  اخلطة  وإعتماد  دراســة 

بت�أشريات املجاملة ملوسم حج 1440هـ .

التداول والتوصيات:

اجلهات املشاركة يف خدمة احلجاج القادمني بت�أشريات املجاملة :	  

-  فرع وزارة احلج والعمرة بمحافظة جدة .

-  فرع الوزارة بمكة املكرمة .

-  مؤسسات الطوافة بمكة املكرمة .

-  مكتب الوكالء املوحد .

-  النقابة العامة للسيارات .

-  شركة فالي ناس .

-  مركز معلومات احلج والعمرة ] املسار اإللكرتوين [ .

تم حتديد وتوحيد آلية العمل بكل مركز من املراكز اخلمسة املخصصة 	  

، وموظفي  امليداين  الستقبال حجاج املجاملة وتشمل موظفي االستقبال 

إىل  إضافة   ، املساندة  والعمالة   ، الرتحيل  وموظفي   ، الشامل  االستعالم 

ختصيص مشرف ونائب مشرف بكل مركز إستقبال تابع للمؤسسة .

على 	   الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  موافقة 

اخلطة التشغيلية املوحدة الستقبال احلجاج القادمني بت�أشريات املجاملة 

ملوسم حج 1440هـ وفق الصيغة املرفقة بهذه التوصية .

إعتب�ار الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف هي اجلهة املعني�ة 	  

بالتنسيق بني وزارة احلج والعمرة واجلهات املشاركة يف تنفيذ اخلطة  .

االجتماع العشرين

الموضــــــوع : 

خطاب صاحب املعايل وزير احلج والعمرة بشأن استمرار العمل يف صرف 

الوفورات  مبالغ  من  الطوافة  ملؤسسات  التابعني  املطوفني  مستحقات 

مؤسسات  على  التكلفة  هذه  وحتميل   ، آخر  عام  ملدة   ، الوزارة  يف  املرتاكمة 

الطوافة املستفيد منسوبيها من هذه الوفورات.

 التداول والتوصيات:

تم صر ف ما نسبت�ه %73.33 من أساس مبلغ الوفورات وذلك خالل 	  

من  الــوفــورات  مبالغ  من  املستحقني  للمطوفني  الصرف  بــدء  من  عــام 

مؤسسات الطوافة باستثن�اء املؤسسة األهليةملطويف حجاج الدول العربي�ة 

يتبقى ما نسبت�ه %11.03من مبالغ مساهيم املؤسسة األهلية ملطويف 	  

حجاج أفريقيا غري العربي�ة ، و%2.22من مبالغ مساهيم املؤسسة األهلية 

ملطويف حجاج إيران ، و%0.47من مبالغ مساهيم املؤسسة األهلية ملطويف 

مبالغ  من  و6.86%   ، وأسرتاليا  وأمريكا  ــا  أوروب ومسليم  تركيا  حجاج 

من  و6.09%   ، آسيا  جنوب  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة  مساهيم 

مبالغ مساهيم املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا، و100% 

من مبالغ مساهيم املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربي�ة لم يتم 

الصرف لهم .

للشؤون 	   العام  اإلدارة  على  العام  املشرف  املستشار  سعادة  خطاب 

اإلدارية والمالية املشار فيه إىل خطاب صاحب املعايل وزير احلج والعمرة 

املتضمن املوافقة على صرف املبلغ والذي يمثل مبالغ الوفورات املستحقة 

ما  لفرتة  العربي�ة  الدول  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة  ومطوفات  ملطويف 

قبل إنشاء املؤسسة .

الهيئ�ة 	   تكاليف  لتغطية  واملقرتحات  البدائل  من  العديد  طــرح  تم 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف التشغيلية ملدة عام واحد وهو الذي 

صدر عليه توجيه معايل الوزير املشار إليه بعاليه .

على 	   الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  موافقة 

أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  املطلوب  املبلغ  احتساب  مقرتح 

لكل  املتبقية  املبالغ  على  بن�اًء  الطوافة  مؤسسات  جميع  من  الطوائف 

نهاية  إىل  ـــ  ــ 1441/01/01هـ من  يب�دأ  ــد  واح عــام  ملــدة  ــك  وذل مؤسسة 

1441/12/30هـ ثم يعاد النظر يف كيفية استمرار الهيئ�ة يف صرف املبالغ 

املتبقية ملساهيم املؤسسات اليت لم يراجع مستحقيها أو ورثتهم الستالم 

ما خيصهم من الوفورات .
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على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة املبادرة بسرعة تسديد املبلغ 	  

بصفة  الطوائف  ــاب  أرب ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  عليها  املستحق 

صرف  يف  والبدء  الالزمة  اإلجــراءات  إستكمال  من  الهيئ�ة  لتتمكن  فورية 

املستحقات .

الموضــــــوع : 

معها   واجللوس  مخاطبتها  تمت  اليت  الشركات  من  املقدمة  العروض 

تقدمها  الــيت  للخدمات  والــكــيم  النوعي  التصنيف  دراســـة  خبصوص 

مؤسسات أرباب الطوائف وتسعريها .

 التداول والتوصيات:

وزارة 	   مع  االتفاق  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  سبق 

احلج  والعمرة حيال تنفيذ هذه الدراسة .

الطوائف 	   أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  بالهيئ�ة  التحول  جلنة  قامت 

بفحص ودراسة العروض الفني�ة والمالية املقدمة من الشركات واملكاتب 

االستشارية اليت تمت مخاطبتها وهي كما يلي :

-   معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة  .

-   شركة كورنر ستون .

-   شركة قوى احللول التجارية 

ملؤسسات 	   التنسيقية  بالهيئ�ة  التحول  جلنة  رئيس  سعادة  تفويض 

أرباب الطوائف رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب 

شرق آسيا األستاذ / محمد أمني بن حسن اندرقريي ، وسعادة األمني العام 

الطوائف األستاذ / محمد بن حسن  أرباب  التنسيقية ملؤسسات  للهيئ�ة 

االجتماع  يف  طرحه  تم  لما  وفقًا  ستون  كورنر  شركة  مع  بالتفاوض  قايض 

والرفع بما يتم التوصل إليه ملجلس الهيئ�ة يف االجتماع القادم ليتم بموجبه 

البت يف املوضوع وفقًا لنت�اجئ التفاوض

االجتماع الواحد والعشرون

الموضوع : 

مناقشة نت�اجئ التحليل الشامل للعروض املقدمة من الشركات اليت تمت 

والكيم  النوعي  التصنيف  بدراسة  للقيام  معها  واجللوس  مخاطبتها 

شركة  وهما  الطوائف  أرباب  مؤسسات  تقدمها  اليت  اخلدمات  وتسعري 

رئيس  سعادة  من  ،واملقدم  التجارية  احللول  قوى  وشركة   ، ستون  كورنر 

رئيس  الطوائف  ــاب  أرب ملؤسسات  التنسيقية  بالهيئ�ة  التحول  جلنة 

وسعادة  آسيا  شرق  جنوب  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة  إدارة  مجلس 

عضو اللجنة األمني العام للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ، 

املفوضني من مجلس الهيئ�ة بذلك .

التداول والتوصيات:

األوىل 	   الطريقة   ، العروض  حتليل  يف  طريقتني  على  اللجنة  اعتمدت 

كانت وفقًا لما يلي : ] كفاءة الفريق – اخلربة واملشاريع املماثلة – اخلدمات 

إدارة   – الزمني�ة  املدة   – املشروع  تكلفة   – العمل  منهجية   – االستشارية 

املشروع – املخرجات – الشمولية [ 

والطريقة الثاني�ة كانت وفقًا لما يلي : ] املنهجية يف إدارة املشروع – إدارة 	  

 – املخاطر  إدارة  خطة   – املشروع  هيكلة   – التفصيلية  العمل  نطاق  خطة 

والتواصل  االتصال  إدارة   – الزمين  اجلدول  إدارة   – اجلودة  إدارة  خطة 

التكاليف  تقييم   – الرقمية  التقني�ة  دراسة   – القانوني�ة  القضايا  إدارة   –

المالية – أدلة الدراسات التسويقية – آلية تقديم التقارير [ .

  	 ،  89% ــة  درج على  ستون  كورنر  شركة  حصلت  األوىل  بالطريقة 

وحصلت شركة قوى احللول التجارية على درجة 71% .

  	 ،  88% درجة  على  ستون  كورنر  شركة  حصلت  الثاني�ة  وبالطريقة 

وحصلت شركة قوى احللول التجارية على درجة 72% .

على 	   الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  موافقة 

إىل  تهدف  ومتكاملة  شاملة  بدراسة  للقيام  ستون  كورنر  شركة  تكليف 

حتديد التصنيف النوعي والكيم للخدمات اليت تقدمها مؤسسات أرباب 

الطوائف – األساسية واإلضافية ، وآليات تسعريها وفقًا للعرض الفين 

والمايل املرفق بهذه التوصية .

مؤسسات 	    [ الطوائف  أربــاب  مؤسسات  كافة  الدراسة  هذه  تشمل 

 ، املنورة  باملدين�ة  لــأدالء  األهلية  واملؤسسة   ، املكرمة  بمكة  الطوافة 

بمكة  املوحد  الزمازمة  ومكتب   ، جدة  بمحافظة  املوحد  الوكالء  ومكتب 

املكرمة[ ، وتتحمل مؤسسات أرباب الطوائف تغطية تكلفة هذه الدراسة 

%50 من  بمبلغ  فإنه يكتفى  املوحد  الزمازمة  باستثن�اء مكتب  بالتساوي 

تكلفة املؤسسة الواحدة ، واملؤسسة األهلية لأدالء بنسبة 80% 

ترفع هذه التوصية ألنظار صاحب املعايل وزير احلج والعمرة للتفضل 	  

بالتوجيه بما يراه معاليه مناسبًا .
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حتسن وجودة خدمات النقل بصفة عامة .	  

جناح خدمة إ رشاد احلافالت الناقلة للحجاج من خالل مركز استقبال 	  

واحد .

جناح فكرة مراكز استقبال احلجاج القادمني بت�أشريات املجاملة .	  

أبرز المالحظات :

للخيام 	   للمؤسسات  املخصصة  املساحات  وثب�ات  احلجاج  أعداد  زيادة 

وسكن احلجاج .

عدم إلزتام فرع وزارة احلج والعمرة بمحافظة جدة بما تم االتفاق عليه 	  

من آليات وإجراءات خاصة باستقبال وتوزيع احلجاج القادمني بت�أشريات 

املجاملة وفق املحاضر املوقعة بذلك بني كافة األطراف ذات الصلة .

استمرار منح بعض تأشريات املجاملة خارج املسار اإللكرتوين مما ترتب 	  

املؤسسات  حقوق  وضياع  اخلدمة  مكاتب  وإربــاك  احلجاج  إرهاق  عليه 

اخلاصة باخلدمات .

استمرار حتميل بعض احلافالت بالعديد من املكاتب واملؤسسات من 	  

قبل املسؤولني عن االستقبال بمطار امللك عبد العزيز الدويل جبدة .

تكرار مشكلة انقطاع املياه والكهرباء يف املشاعر .	  

تأخر تسليم بعض مشاريع هيئ�ة تطوير مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 	  

ذات الصلة خبدمات احلجاج إىل ما قبل صعود احلجاج بيوم أو يومني .

أعطال بعض املواقد باملخيمات املطورة وعدم االستفادة منها .	  

املساحات 	   تطوير  يف  املكرمة  بمكة  الطوافة  مؤسسات  استمرار  دعم 

لسكن  االستيعابي�ة  الطاقة  زيادة  يف  منها  واالستفادة  تهيئتها  يمكن  اليت 

احلجاج .

االجتماع الثاني والعشرون

الموضوع : 

اإلجيابي�ات املتحققة يف موسم حج 1440هـ وما تم رصده من مالحظات 

والدروس املستفادة .

التداول والتوصيات:

وهيئتها 	   التسع  الطوائف  أربــاب  مؤسسات  كافة  قدمت  هللا  بتوفيق 

التنسيقية مبادرات وخدمات مستجدة وغري مسبوقة ملوسم حج 1440هـ 

تمثلت فيما يلي :

-  املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربي�ة ] املباين الذكية للخدمات 

سكن  بيئ�ة  وحتسني  االستيعابي�ة  الطاقة  وزيادة  املطاخب  تطوير  خالل  من 

احلجاج [.

استخدام  يف  التوسع   [ آسيا  جنوب  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة    -

األِسرة ذات الدورين ، وتطوير بعض املساحات واملصطبات لزيادة الطاقة 

االستيعابي�ة وجتربة اخليام ذات الدور ين ، وإنشاء وجتربة عدد من املطاخب 

املتعددة الطوابق وإعادة بن�اء وتطوير عدد من املطاخب التقليدية  [.

-  املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا مكيفات الباكج لكامل 

مشعر عرفات ولكامل حجاج املؤسسة والوجبات مسبقة التجهزي 

بمبادرة  املشاعر  بيئ�ة  حتسني   [ إيران  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة    -

حتدي املمنوع باملسموح وإرشاد التفويج للجمرات [ .

-  املؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا 

] استخدام التقني�ة يف مراقبة نقل احلجاج وتتبع احلافالت ومتابعة احلاج 

إلكرتوني�ًا من حلظة مغادرة بلده حىت وصوله ملكة املكرمة [ .

النفايات  إدارة   [ العربي�ة  غري  أفريقيا  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة    -

الصلبة يف مخيمات احلجاج ، وجتربة احلج األخضر [ .

عرب  الرحمن  لضيوف  املسبق  اآليل  التفويج   [ لأدالء  األهلية  املؤسسة    -

عدة تطبيقات تقني�ة مبتكرة  [ .

-  مكتب الوكالء املوحد ] مبادرة خدمة حاج بال حقيب�ة والتوسع يف خدمات 

املنافذ  يف  احلجاج  حركة  وتسريع  لتسهيل  القدوم  مرحلة  يف  األمتعة  نقل 

واملدين�ة  املكرمة  مكة  يف  املساكن  أمام  احلافالت  لبقاء  الوقت  وتقليص 

ومشاركة  السري   حركة  سهولة  يف  يساهم  مما  األمتعة  لتـنـزيل  املنورة 

. ] CTCC [ املكتب يف مبادرة طريق مكة وانشاء مركز مراقبة احلركة

مساكن  على  زمــزم  لتوزيع  إلكرتوني�ة  آلية    [ املوحد  الزمازمة  مكتب    -

احلجاج [ .

نواقص  تأمني  مبادرة   [ الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة    -

واحتي�اجات دور سكن ضيوف الرحمن ] اجلودة وضبط التشغيل [ .

أبرز اإليجابيات :

احلج 	   وزير  معايل  قبل  من  العقبات  وتذليل  واملتابعة  واملساندة  الدعم 

والعمرة    ومعايل نائب الوزير بصفة شخصية .

عن 	   الناجتة  للمعوقات  احلــج  لشؤون  الـــوزارة  وكيل  سعادة  متابعة 

التشغيل والعمل على حلها بشكل فوري وتواجده على مدار الساعة .

تسليم أرايض املشاعر املقدسة للمؤسسات من وقت مبكر .	  
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التوسع يف مبادرة األِسرة ذات الدورين من قبل كافة مؤسسات الطوافة 	  

النموذج 	   وفق  الدورين  ذات  واخليام  املطاخب  مواقع  تطوير  يف  التوسع 

الذي تم تنفيذه من قبل مؤسسيت الدول العربي�ة وجنوب آسيا .

مؤسسات 	   كافة  على  عرفات  بمشعر  الباكج  املكيفات  فكرة  تعميم 

الطوافة .

تطوير دورات املياه باملشاعر املقدسة وزيادة أعدادها .	  

مواعيد 	   لتغيري  االستثن�اء  صالحية  الطوائف  أربــاب  مؤسسات  منح 

الرحالت للمغادرة وعلى مسؤوليتها .

املسار 	   ــارج  خ املجاملة  تــأشــريات  منح  وضــوابــط  حلول  ــاد  إجي ــة  دراس

تكرار  ــدم  وع عليها  املتفق  ــراءات  ــاإلج ب اإللـــزتام  يضمن  بما  اإللــكــرتوين 

السلبي�ات السنوية الناجتة عن ذلك .

االجتماع الثالث والعشرون

الموضوع : 

اخلارج  حجاج  خدمة  مقديم  لنظام  التنفيذية  الالحئة  مضامني  مناقشة 

واملعتمدة بموجب قرار معايل وزير احلج والعمرة رقم 410105143 تاريخ 

1441/01/05هـ .

التداول والتوصيات:

الذين 	   الهيئ�ة  مجلس  أعضاء  قبل  من  الالحئة  بنود  بعض  توضيح  تم 

شاركوا حبضور االجتماع املنعقد برئاسة معايل وزير احلج والعمرة بمكتب 

معاليه بمكة املكرمة ملناقشة الالحئة .

هنالك العديد من املواد والفقرات حتتاج إىل مزيد من التوضيح وحتديد 	  

املفهوم بشكل موحد بني كافة مؤسسات أرباب الطوائف وتفصيل الشكل 

التنظييم للشركات .

تفضل 	   يف  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  يأمل 

باالجتماع  الالحئة  إعــداد  عمل  فريق  بتوجيه  والعمرة  احلج  وزيــر  معايل 

أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  أعضاء  مع  بدايًة  العاجل 

أرباب  إدارة كل مؤسسة من مؤسسات  ، ثم مع أعضاء مجلس  الطوائف 

الطوائف بمشاركة خنبة مختارة من مساهيم كل مؤسسة ، لشرح الالحئة 

واالجابة على كافة االستفسارات املتعلقة بها .

وإطالقها 	   عليها  واالجابة  شيوعًا  األكرث  لأسئلة  سين�اريو  إعداد  أهمية 

عاجاًل من خالل موقع الوزارة اإللكرتوين ، اسوة بما تم عمله من قبل الهيئ�ة 

أسهم  رسمة  مشروع  اصدار  عند  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية 

مؤسسات أرباب الطوائف .

أرباب الطوائف أعدا دراسة علمية 	   التنسيقية ملؤسسات  للهيئ�ة  سبق 

أرباب  مؤسسات  مساهيم  أسهم  تداول  وآلية  نظام  عن  ومفصلة  شاملة 

الطوائف وقد سبق رفعها ملقام الوزارة ، ويأمل مجلس الهيئ�ة أن يتم األخذ 

بها ووضعها يف االعتب�ار .

االجتماع الرابع والعشرون

الموضــــــوع : 

املقدمة  للخدمات  والكيّم  النوعي  التصنيف  دراسة  تنفيذ  آلية  مناقشة 

بمستويات  خدمات  حزم  وحتديد  تسعريها  وآليات   ، الرحمن  لضيوف 

والعمرة  احلج  بــوزارة  الرؤية  حتقيق  مكتب  قائد  سعادة  حبضور  مختلفة 

أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  قبل  من  املكلف  االستشاري  واملكتب 

الطوائف بإعداد دراسة التصنيف النوعي والكيّم للخدمات .

التداول والتوصيات :

حيال 	   ستون  كورنر  شركة  من  املقدم  العرض  الهيئ�ة  مجلس  شاهد 

مسارات ومراحل عمل الدراسة واخلطوات اإلجرائي�ة الالزمة واملعلومات 

املطلوبة من كل مؤسسة .

الرؤية 	   حتقيق  مكتب  قائد  قبل  من  العرض  مضامني  مناقشة  تمت 

ورؤساء  مجالس إدارة املؤسسات .

مباركة مكتب حتقيق الرؤية ومجلس الهيئ�ة لما تم عرضه واملخرجات 	  

مقديم  نظام  من  التاسعة  المادة  تطبيق  حيقق  بما  الدراسة  من  املتوقعة 

تاريخ   545 رقــم  الـــوزراء  مجلس  بقرار  الــصــادر  ــارج  اخل حجاج  خدمة 

تاريخ   111 رقم  الكريم  السايم  باألمر  عليه  واملوافق  ـــ  1440/09/16ه

1440/09/17هـ .

ورئيس 	   الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  رئيس  تفويض 

جلنة التحول بالهيئ�ة رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج 

أعمال  ملتابعة  جلنة  باختي�ار  للهيئ�ة  العام  ــني  واألم آسيا  شــرق  جنوب 

عن  العامة  لأمانة  شهري  نصف  بتقرير  والرفع  للدراسة  املنفذة  الشركة 

سري الدراسة وفق اجلدول الزمين املحدد لها والتنسيق يف ذلك مع اللجنة 

القيادية واللجنة التنفيذية للدراسة والرفع ملجلس الهيئ�ة بذلك .
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االجتماع الخامس والعشرون

الموضــــــوع : 

اخلارج  حجاج  خدمة  مقديم  لنظام  التنفيذية  الالحئة  مضامني  شرح 

بمشاركة سعادة قائد مكتب حتقيق الرؤية بوزارة احلج والعمرة .

 التداول والتوصيات:

قائد 	   سعادة  قبل  من  عليها  واالجابة  التساؤالت  من  العديد  طرح  تم 

مكتب حتقيق الرؤية بالوزارة .

قبل 	   من  وتوضيح  إجابة  إىل  حتتاج  واالسئلة  االستفسارات  بعض 

املختصني بالوزارة ، وقد تم تزويد سعادته بها .

تم االتفاق على جدولة زيارات سعادة قائد مكتب حتقيق الرؤية بالوزارة 	  

أعضاء  مع  واالجتماع  الطوائف  أربــاب  مؤسسات  إدارة  مجالس  لكافة 

الالحئة  لشرح  املساهمني  من  وخنبة  حدا  على  مؤسسة  كل  إدارة  مجلس 

التنفيذية اخلاصة بنظام مقديم خدمة حجاج اخلارج .

الالحئة 	   حــول  الشائعة  األسئلة  من  املزيد  طــرح  يف  الـــوزارة  إستمرار 

الهيئ�ة  قبل  من  بها  الـــوزارة  تزويد  تم  والــيت  عليها  واالجــابــة  التنفيذية 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف .

الموضــــــوع : 

املتضمن  لــأدالء،  األهلية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  خطاب 

دراسة  يف  لها  املقررة  احلصة  دفع  املؤسسة  موافقة  عدم  عن  االعتذار 

أربــاب  مؤسسات  تقدمها  الــيت  للخدمات  والكيم  النوعي  التصنيف 

مساوية  املؤسسة  حصة  تكون  أن  وطلبه   ، تسعريها  وآليات  الطوائف 

حلصة مكتب الزمازمة بنسبة )50%( من نسبة مؤسسات الطوافة .

 التداول والتوصيات:

النوعي 	   االجتماع املنعقد لبحث املوافقة على تمويل دراسة التصنيف 

والكيم كان اجتماعًا طارئًا انعقد بمقر أمارة منطقة مكة املكرمة بمحافظة 

نائب  امللكي  السمو  صاحب  لقاء  بعد  1440/11/26هــــ  بت�اريخ  جدة 

األهلية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  ه  حيضر  ولم  املنطقة  أمري 

بت�اريخ   440/21/31 رقم  التوصية  على  سعادته  موافقة  وأن   ، لأدالء 

التمويل  يف  املؤسسة  حصة  تكون  بأن  مشروطة  كانت  1440/11/26هـ 

مساوية ملكتب الزمازمة .

على 	   الطوائف  أربــاب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  مجلس  موافقة 

نسبة  إىل  املنورة  باملدين�ة  لأدالء  األهلية  املؤسسة  حتمل  نسبة  ختفيض 

%60 من تكلفة مؤسسات الطوافة بمكة املكرمة .

بينهم 	   املخفضة  النسبة  فــرق  األهلية  الطوافة  مؤسسات  تتحمل 

بالتساوي  .

االجتماع السادس والعشرون

الموضــــــوع : 

النوعي والكيم  للتصنيف  مناقشة املقرتح املقدم من وزارة احلج والعمرة 

ما  وفق   ، اخلارج  حلجاج  الطوائف  أرباب  شركات  تقدمها  اليت  للخدمات 

تم عرضه يف االجتماع املنعقد بالوزارة بمحافظة جدة برئاسة سعادة وكيل 

والتطوير  التخطيط  على  العام  املشرف  وسعادة  الزيارة  لشؤون  الــوزارة 

بالوزارة وحضور رؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف .

التداول والتوصيات:

هنالك العديد من املالحظات اليت تب�دت ملجلس الهيئ�ة على التصنيف 	  

النوعي والكيم املقرتح من الوزارة من أهمها : 

-   لم يتم وضع أو توضيح آلية للتسعري يف احتساب األسعار ولكن الحظنا 

بأن األسعار املقرتحة تميل اىل املتوسط احلسايب لأسعار بدل من تطوير 

املتغرية  و  الثابت�ة  والتكاليف  احلجاج  أعداد  تشمل  دين�اميكية  تسعري  آلية 

للمؤسسات .

-   يف قائمة األسعار املقرتحة لم يتم األخذ بعني االعتب�ار التكاليف الثابت�ة 

أرباب  أو أعداد احلجاج املستهدف يف مؤسسات  )التشغيلية و اإلدارية( 

الطوائف .

نظرة  على  اجلديدة  واألسعار  اخلدمات  قائمة  بن�اء  طريقة  اقتصار     -

ولم  االلكرتوين،  املسار  من  القديمة  اخلدمات  على  مبني�ة  رجعي  أثر  ذات 

املستقبلي  التوجه  او  احلايل  الواقع  تواكب  جديدة  خدمات  إضافة  يتم 

ومشاريع التحول لشركات أرباب الطوائف ، وصناعة الضيافة .

-   لم يتطرق التصنيف النوعي والكيم اىل تفاصيل اخلدمات اليت تقدمها 

كيانات مؤسسات أرباب الطوائف مما قد يؤثر يف جودة اخلدمات املقدمة 

وبعض اخلدمات لم يتم تصنيفها او تسعريها مثل اخلدمات اللوجستي�ة.

عاجل 	   خبطاب   ، بعاليه  جــاء  ما  وفــق  التوصية  هــذه  بمضامني  الرفع 

إعداد  جلنة  رئيس  احلج  لشؤون  والعمرة  احلج  وزارة  وكيل  سعادة  إىل 

اخلدمة  تقديم  شركات  تقدمها  اليت  للخدمات  والكيم  النوعي  التصنيف 

للحجاج القادمني من خارج اململكة وتزويد نسخة اخلطاب لكل من معايل 
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نائب  الزيارة  لشؤون  الوكيل  وسعادة  النائب  ومعايل  والعمرة  احلج  وزير 

إلحاطتهم  والتطوير  التخطيط  على  العام  املشرف  وسعادة  اللجنة  رئيس 

بمالحظات مجلس الهيئ�ة على العرض املقرتح ، وحتفظهم على مضامين�ه 

متابعة املكتب االستشاري ] شركة كورنر ستون [ املتعاقد معه من قبل 	  

الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف إلعداد دراسة عن التصنيف 

من  اإلنتهاء  سرعة  يف  اخلارج  حلجاج  املقدمة  للخدمات  والكيم  النوعي 

الدراسة ، ورفع درجة التنسيق والتكامل بني املكتب االستشاري وسعادة 

قائد مكتب حتقيق الرؤية – املكلف من قبل معايل نائب الوزير – واملختصني 

بالهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف للتأكد من سري الدراسة وفق 

اجلدول الزمين ووفق اإلطار املحدد للدراسة .
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اللقاءات والمشاركـات واللجان التي نـفـذتـهـا أو شـاركت فيها الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف :

االجتماع السنوي الدائم بني وزارة احلج والعمرة و وزارة الداخلية.	 

االجتماع السنوي بني رئاسة أمن الدولة ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف .	 

ورشة عمل )تقييم مبادرة تقديم الوجبات مسبقة التجهزي باملشاعر املقدسة لضيوف الرحمن( .	 

ورشة عمل مخصصة ملناقشة عقود اخلدمات اإلضافية.	 

اجتماع اعضاء مجلس اإلدارة املسؤولني عن املشاعر املقدسة يف كل مؤسسة مع الهيئ�ة التنسيقية ملناقشة النظافة يف مشعر عرفات.	 

االجتماع التحضريي إلعداد خطة عمل مشرتكة بني الهيئ�ة التنسيقية وجمعية الكشافة العربي�ة السعودية.	 

اجتماع اعضاء مجلس اإلدارة املسؤولني عن املشاعر املقدسة والطوارئ يف كل مؤسسة مع الهيئ�ة التنسيقية ملناقشة مجال السالمة يف بعض مكاتب مؤسسات الطوافة.	 

اجتماع الهيئ�ة التنسيقية مع مدير مشروع املسار اإللكرتوين ملناقشة بعض األمور املتعلقة باملسار اإللكرتوين.	 

اجتماع وزارة احلج والعمرة مع الشركة السعودية للكهرباء ملناقشة االستعدادات حلج 1440 هـ.	 

االجتماع مع بعض الشركات ملناقشة إعداد اخلطة االسرتاتيجية الشاملة ملؤسسات أرباب الطوائف.	 

االجتماع مع شركة رونق احلكمة لالستشارات اإلدارية خبصوص حتول املؤسسات إىل شركات.	 

ورشة عمل توعوية عن التوصيالت الكهربائي�ة واألفياش.	 

االجتماع مع وزارة احلج والعمرة ملناقشة موضوع التصنيف النوعي والكيم للخدمات املقدمة للحجاج.	 

االجتماع مع وزارة احلج والعمرة واملجلس التنسيقي خلدمة حجاج الداخل ومؤسسات الطوافةوشركة املياه الوطني�ة ملناقشة بعض األمور املتعلقة خبدمات احلجاج.	 

االجتماع مع أمانة العاصمة املقدسة بشأن أعمال النظافة.	 

االجتماع مع وزارة احلج والعمرة لدراسة الطاقة االستيعابي�ة للمخيمات باملشاعر املقدسة حلج 1440 هـ.	 
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االجتماع مع رئيس عام النقابة العامة للسيارات ملراجعة الدروس املستفادة واملالحظات اليت ختتص بشؤون النقل واملرشدين 	 
يف موسم حج 1440هـ.

اجتماع الهيئ�ة التنسيقية مع املسؤولني عن التفويج لريم اجلمرات لتحديد االعداد املطلوبة لطباعة البوسرتات والربوشورات.	 

االجتماع مع رئيسة مجلس إدارة جمعية البيئ�ة السعودية لتطبيق اسرتاتيجية احلج األخضر.	 

االجتماع التنسيقي التعريفي بفريق عمل قياس وحتسني اعمال وخدمات اإلسكان .	 

االجتماع مع رئيس مؤسسة الربيد السعودي بشأن استعداد املؤسسة لتقديم خدمات النقل	 

          وحفظ األمتعة ومشرتيات احلجاج.

االجتماع السنوي بني القطاعات األمني�ة ذات الصلة بتفويج احلجاج  و وزارة احلج والعمرة ومكاتب شؤون احلجاج وأعضاء 	 
التفويج بمكاتب اخلدمة امليداني�ة لعرض الربامج واخلطوات اليت تساهم يف تطوير أعمال إدارة وتنظيم احلشود باملشاعر 

املقدسة.

حضور اللقاء التعريفي جبائزة جدة لإلبداع.	 

ورشة العمل األوىل ملناقشة اجيابي�ات وسلبي�ات تشغيل منشأة اجلمرات وقطار املشاعر.	 

املشاركة يف ملتقى مكة الثقايف لعام 1440هـ.	 

حلج 	  املجاملة  بت�أشريات  القادمني  احلجاج  خدمات  حزم  شراحئ  وحتديث  تطوير  ملناقشة  والعمرة  احلج  وزارة  مع  االجتماع 
1440هـ.

االجتماع مع وزارة احلج والعمرة ملناقشة توزيع الفراغات باملشروع اجلديد واخلطة التشغيلية ألعمال احلج.	 

املشاركة يف املعرض السنوي لتجهزيات احلج والعمرة )ملتقى ومعرض جتهزيات احلج(. 	 
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1. مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج:
الهيئ�ة  تشغيله  على  وتشرف  والعمرة  احلج  وزارة  مظلة  حتت  املكتب  ويعمل  عام.  بعد  عام  اخلدمات  بمستوى  لإلرتقاء  عشر  التاسع  عامه  يف  التطويرية  مسريته  للحجاج  الناقلة  احلافالت  إرشاد  مكتب  يواصل 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بمشاركة النقابة العامة للسيارات.

حصل مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج على درع التمزي يف التشغيل من إمارة منطقة املدين�ة املنورة باإلضافة لشهادة اجلودة العاملية )اآليزو 9001 – إصدار 2000( واليت حصل عليها يف مستهل عام 1430 

هـ، ونال مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج هذه الشهادة إلجنازه العمل وفق متطلبات اجلودة والتقني�ة، والتكامل اإلداري وامليداين يف العمل، وحتقيق التمزي خالل عام 1429هـ وحتقيق أقىص درجات اجلودة من 

خالل تقني�ة التواصل بني املحطات، ورصد حترك احلافالت تقني�ًا واإلحصاءات الدقيقة الفرتية، وعلى مدار اليوم بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

التقنيات المستخدمة:
تطبيقات الويب )Web Application(  اليت تتيح االستخدام املباشر للربامج من أي مكان دون احلاجة لوجود أي برامج إضافية.	 

خرائط جوجل )Google Map(  املحدثة بشكل تلقايئ واملزودة بالعديد من العالمات اإلرشادية.	 

قواعد بي�انات أوراكل )Oracle Database(  وتعد من أحدث تقني�ات شركة أوراكل لبن�اء تطبيقات ويب آمنة ومتوافقة مع قواعد بي�انات أوراكل .	 

واجهات أوراكل أبكس ألنظمة املوبايل الذكية )Android IOS(   بهذا تتيح سهولة االستخدام من قبل الهواتف اجلوالة واألجهزة اللوحية.	 

المشروعات والبرامج
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مقارنة ألعداد احلافالت اليت تم إرشادها داخل أحياء 	 
1هـ . 1هـ مقارنة بعام 4٣9 مكة املكرمة خالل عام 44٠

أعداد احلافالت على مستوى السنوات.	 

أعداد العاملني بمكتب إرشاد احلافالت.	 

أواًل: مكة املكرمة
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مقارنة ألعداد الحافالت التي تم إرشادها داخل أحياء مكة المكرمة خالل عام 1440هـ مقارنة بعام 1439هـأواًل 
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أعداد احلافالت القادمة اليت تم  )إرشادها داخل أحياء مكة املكرمة( خالل عشر سنوات 

أعداد الحافالت على مستوى السنواتثانًيا
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أعداد العاملين بمكتب إرشاد الحافالت بمنطقة مكة المكرمة ثالًثا

إدارينيمرشدين

اإلدارة العامة
78

إداريين 78

قسم احلركة
44

إداريين 44

محطة جدة
22

إداريين 22

محطة الشمييس
0

محطة اجلموم
1131

إداريين 107

مرشدين 1024
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الموسم الثاني الموسم األول 

ــدد احلـــافـــالت ــ عـ

ــدد احلـــافـــالت ــ عـ

ــدد احلـــافـــالت ــ عـ

ــدد احلـــافـــالت ــ عـ
21648

0

21648

محـطـة الـهـجـرة

محطـة المطـار

إجمالي حركة تشغيل الحافالت

4657

19621

24278

محـطـة الـهـجـرة

محطـة المطـار

إجمالي حركة تشغيل الحافالت

ثاني�ًا : املدين�ة املنورة 
عدد الحافالت المغادرة من مراكز اإلستقبال خالل عام 1440هـ بالمدينة المنورةأوال
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أعداد العاملين بمكتب إرشاد الحافالت بمنطقة المدينة المنورةثانيًا

إدارينيمرشدين

قسم احلركة
47

إداريين 47

اإلدارة العامة
17

إداريين 17

محطة الهجرة
470

إداريين 31

مرشدين 439

محطة املطار
702

إداريين 351

مرشدين 351
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1هـ أرقام ومؤشرات مهمة ذات العالقة بمكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج ملوسم حج 44٠

البحوث والدراسات 
والتطوير

وحدة
اإلحصاء

 احلركة واملتابعة 
امليداني�ة

العالقات احلكومية 
واجلهات ذات 

العالقة
شؤون

املحطات
اإلتصاالت السلكية 

والالسلكية

الشؤون
اإلدارية

الشؤون
المالية

مركز احلاسب اآليل 
وتقني�ة املعلومات

 اخلرائط اإلرشادية
 ونظم املعلومات 

اجلغرافية
التدريب
والتأهيل

 العالقات العامة 
واإلعالم

اإلتصاالت اإلدارية 
والسكرتارية

محطة 
الشمييس

محطة
اجلموم

محطة
جدة

محطة الهجرة
باملدين�ة املنورة
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1هـ أرقام ومؤشرات مهمة ذات العالقة بمكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج ملوسم حج 44٠

العددالتوصيفم

أواًل : الشؤون اإلدارية

922املرشدون العاملون بمحطة النوارية بمكة املكرمة1

786املرشدون العاملون باملدين�ة املنورة2

64اإلداريون والقياديون العاملون بمكة املكرمة3

25اإلداريون العاملون بمحطة جدة ومين�اء جدة اإلساليم4

128اإلداريون العاملون بمحطة النوارية5

3اإلداريون العاملون بمحطة تفويج طريق املدين�ة )كيلو 40(6

141اإلداريون العاملون بفرع املكتب يف املدين�ة املنورة7

0إعالنات الصحف الستقطاب املرشدين للعمل بصحيفة )مكة ، املدين�ة(8

2000نشرات إعالمية لدعوة الشباب السعودي للعمل باملكتب 9
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العددالتوصيفم

ثانًي�ا : مركز احلاسب اآليل وتقني�ة املعلومات

65أجهزة احلاسب اآليل بكافة ملحقاته1

11أجهزة السريفرات2

ثالًثا : اخلرائط اإلرشادية ونظم املعلومات اجلغرافية

922اخلرائط اإلرشادية اليت تم استخدامها من قبل املرشدين1

رابعًا : التدريب والتأهيل 

1000املستفيدون من الدورات التدريبي�ة بمكة املكرمة1

800املستفيدون من الدورات التدريبي�ة باملدين�ة املنورة2

خامًسا : العالقات العامة واإلعالم 

5000دليل املرشد1

5األخبار يف وكالة األنب�اء السعودية والصحف املحلية2

3اللقائات اإلذاعية التلفزيوني�ة3

العددالتوصيفم
سادسًا : البحوث والدراسات والتطوير 

1النظم اإلدارية املطورة اجلودة الشاملة1

سابعًا : وحدة اإلحصاء
39التقارير اليومية1

912التقارير الوقتي�ة2

91محاضر إثب�ات حالة3

39التقارير املرفوعة للجهات املختصة4

ثامنًا : احلركة واملتابعة امليداني�ة
29السيارات العاملة يف املكتب1

21حافالت جتميع املرشدين بمكة املكرمة2

14حافالت جتميع املرشدين باملدين�ة املنورة3

6مسارات جتميع املرشدين4

16493املرشدون الذين تم إرجاعهم إىل محطة النوارية5
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العددالتوصيفم
تاسعًا : شؤون املحطات

40الزيارات لتجهزي محطات العمل ومتابعة التشغيل 1

عاشًرا: االتصاالت السلكية والالسلكية
64األجهزة الالسلكية اليدوية1

3املحطات الالسلكية الثابت�ة واملتحركة2

129أجهزة الربافو3

4
بمكة  الرئييس  باملقر  الالسلكية  االتــصــاالت  مآمري 

املكرمة
10

حادي عشر : العالقات احلكومية واجلهات ذات العالقة
48مراجعة وتعقيب املعامالت لتجهزي املكتب ومحطات العمل5

ثاين عشر : االصاالت اإلدارية والسكرتارية
156املعامالت الصادرة1

233املعامالت الواردة2

العددالتوصيفم

ثالث عشر : محطة املدين�ة املنورة
21402احلافالت اليت تم إرشادها من املطار إىل الدور السكني�ة )املوسم األول(1

 69احلافالت اليت تم إرشادها من املطار إىل الدور السكني�ة )املوسم الثاين(2

5682احلافالت اليت تم إرشادها من محطة الهجرة إىل الدور السكني�ة )املوسم األول(3

18067احلافالت اليت تم إرشادها من محطة الهجرة إىل الدور السكني�ة )املوسم الثاين(4

 45220مجموع احلافالت اليت تم إرشادها خالل املوسمني5

رابع عشر : محطة النوارية 
42616احلافالت اليت تم إرشادها من محطة اجلموم إىل مجموعات اخلدمة امليداني�ة1

خامس عشر : محطة جدة 
169عدد احلافالت املغادرة من مين�اء جدة اإلساليم إىل املدين�ة املنورة1

159عدد احلافالت املغادرة من مين�اء جدة اإلساليم إىل مكة املكرمة2

21223عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة إىل مكة املكرمة3

1061عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة إىل النوارية4

810عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة إىل املدين�ة املنورة5
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2. مشروع مركز مراقبة ترحيل احلجاج الفرادى بمكة املكرمة )طريق مكة جدة السريع(:

حترص الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف على العناية بتنظيم مغادرة احلجاج الفرادى من مكة املكرمة بعد أن يمن هللا عليهم بإستكمال أداء 

فريضة احلج، لذلك تولت الهيئ�ة التنسيقية  ومنذ إثين عشرة سنة  املشاركة يف عملية التنسيق واإلشراف على مركز مراقبة ترحيل احلجاج الفرادى، 

الذي يقع بطريق مكة جدة السريع بمكة املكرمة، وجتهزيه وتوقيع العقود الالزمة للعمل على مدار األربعة والعشرين ساعة يوميًا.

إجمايل احلجاج املغادرين من مركز الفرادى حسب املؤسسة يف االجتاهني إىل املدين�ة املنورة ومحافظة جدة:

إجمالي الحجاج

جنوب اسيا

الدول العربي�ة

جنوب شرق آسيا

اإلجمايل

إيران

4.486

18.583

5.443

4.297

5.701

52
38.562

أفريقيا غري العربي�ة

تركيا ومسليم أوروبا 
وأمــريــكــا وأســرتالــيــا
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٣. مشروع التطويف املركزي:

التوايل حلجاج بيت هللا 	  التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف خدماته للسنة اخلامسة على  الهيئ�ة  قدم مشروع التطويف املركزي الذي نفذته 

احلرام وقد ابت�دأ هذا املشروع بتقديم خدماته حلجاج الدول العربي�ة ودول أفريقيا غري العربي�ة ودول جنوب شرق آسيا ثم انضم ال حقًا حجاج تركيا 

ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا.

وتتمثل خدمات املشروع يف العناية بشؤون تفويج احلجاج لطواف القدوم وذلك ملنع التكدس يف املسجد احلرام، وكذلك تعيني عدد من املطوفني 	 

ملرافقة مجموعات احلجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه للمسجد احلرام وذلك بالتأكد من ارتداء كافة احلجاج لأساور اليت حتمل 

معلومات احلاج ومحل إقامته ومجموعة اخلدمة امليداني�ة التابع لها والتأكد بأنهم على وضوء وتوعيتهم بأهمية السري على هيئ�ة مجموعة واحدة 

وعدم اخلروج عنها تالفيًا للضياع وعدم التعرض لإلرهاق.

وتقدم الهيئ�ة هذه اخلدمات عن طريق إنشاء مراكز للتطويف حول املسجد احلرام على الطرق املؤدية إليه وتعيني عدد من املشرفني على هذه 	 

املراكز لإلشراف على أداءها ، ومن أهم نقاط جناح املشروع ما يلي:

تعيني شباب مؤهلني جامعيًا من ذوي التخصصات الشرعية .	 

إقامة دورات تدريبي�ة للمتقدمني للتوظيف .	 
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العامة 	  الرئاسة  مع  بالتنسيق  مؤقتة  تطويف  رخصة  إستخراج 

لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف .

طرق 	  على  تكون  حبيث  التطويف  مراكز  ملواقع  املبكر  التخطيط 

احلجاج املؤدية للمسجد احلرام .

امليداني�ة 	  اخلدمة  مكاتب  ألعضاء  باملشروع  تعريفية  لقاءات  إقامة 

بمؤسسات الطوافة األربع املشاركة يف املشروع .

تاريخ  من  شهر  يقارب  ما  وع  املشر تنفيذ  مدة  وكانت 

تطويف  خاللها  تم  1440هـ  /12 /08 حىت  1440هـ  /11 /01

ما يقارب )800062( حاج من مختلف مؤسسات الطوافة األربعة 

املشاركة .
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وفيما يلي إجمالي ما تم تطويفه من األربع مؤسسات لموسم حج 1439هـ

إحصائي�ة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا

18220المجموع

دول مختلفة 
6720

دول غرب أوروبا 
11500
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إحصائي�ة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول اإلفريقية الغري عربي�ة

نيجيريا

56584
جنوب افريقيا

3932
زامبيا وسيرليون

2400
مرشيوس وتنزانيا

4130
اوغندا والجابون وزامبيا

2209
ساحل العاج

8500

السنغال

12470
كينيا

4618
الكاميرون

3265
مالي

11738
بنين

3100
غينيا

2946

غانا

6079
تشاد

6130
النيجر

11548
اثيوبيا

10639
بوركينافاسو

8120
توجو والكنغو

4504

170572المجموع
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إحصائي�ة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول جنوب شرق آسيا

269793المجموع

اندونيسيا

19
33

9

79
8

0

17
31

5

26
59

2

12
20

1

12
9

70

دول مختلفةتايلندماليزيا الصينالفلبين
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إحصائي�ة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربي�ة

مصر

65672
العراق

46630
االردن

11777
فلسطين

4554
لبنان

10205
سوريا

12105
ليبيا

8942

المغرب

28127
الجزائر

30757
تونس

9493
موريتانيا

2320
السودان

29455
اليمن

21719
الصومال

1235

الصومال وجزر القمر

3400
الصومال وجيبوتي

2109
الصومال وارتيريا

3020
الكويت

4930
عمان

فرادى - حجاج9216
من دول مختلفة

24000

مميز - حجاج
من دول مختلفة

6350

341477المجموع



4 - مبادرة تأمني واحتي�اجات متطلبات دور سكن ضيوف الرحمن ) اجلودة وضبط التشغيل (

الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  والهيئ�ة  والعمرة  احلج  وزارة  من  حرصًا 

اخلارج  من  القادمني  احلــرام  هللا  بيت  حلجاج  اخلدمات  أفضل  تقديم  على 

املكرمة  بمكة  مساكنهم  مقر  من  ابت�داء  لهم  الضيافة  مفهوم  صناعة  يف  ورغبة 

فقد تمت املوافقة على تكليف الهيئ�ة بتويل مهام تأمني وجتهزي وتركيب وصيانة 

كافة متطلبات مساكن احلجاج بمكة املكرمة بما يتوافق مع ما قضت به الالحئة 

التنفيذية لنظام اإلسكان.

الهدف :
كافة  وصيانة  وتركيب  وجتهزي  تأمني  يف  نواقص  أي  توفري  سرعة  يف  املساهمة 

متطلبات إسكان احلجاج بمكة املكرمة.

المهام :
تعميد املتعهد املؤهل املتعاقد معه من قبل الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب 
بوزارة  النواقص وفقًا ملحضر مشرتك بني اإلشراف واملتابعة  بت�أمني  الطوائف 

احلج والعمرة ومؤسسة الطوافة املعني�ة.
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إشراف وزارة الحج والعمرة
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مركز بي�انات الهيئ�ة

تقوم فكرة مركز معلومات الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات ارباب الطوائف خلدمة مؤسسات ارباب الطوائف وتوفري وتقديم كل املعلومات الالزمة عن املساهمني واملساهمات ملعرفة كل ما يتعلق بالعوائد 

واملبالغ املقطوعة واالسهم واملعلومات الشخصية واخلربات العملية ملواسم احلج ومكاتب اخلدمة امليداني�ة كذلك يقوم بالعمل على مشروع الوفورات وآلية توزيعها على املساهمني وغريها من االنظمة 

الداخلية اليت ختص الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات ارباب الطوائف و الهيئ�ة العليا ألرباب الطوائف .

يقوم مركز بي�انات الهيئ�ة بتشغيل الشبكة الداخلية للهيئ�ة خبطوط اتصاالت عالية السرعة ) فايرب ( وخدمة االنرتنت، وكذلك تعمل خوادم مكتب ارشاد احلافالت الناقلة للحجاج داخل مركز بي�انات 

الهيئ�ة.

كما يوفر مركز بي�انات الهيئ�ة امكاني�ة استضافة نظم مؤسسات أرباب الطوائف حسب احلاجة و الطلب بأحدث بالتقني�ات واملواصفات العاملية يف تشغيل مراكز البي�انات وإمكاني�ة استضافة نظم أي 

مؤسسات خارجية أخرى بصفة جتارية.

مركز معلومات الهيئ�ة
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هذه  أبرز  ومن  سنني،  منذ  املجال  هذا  يف  جهودًا  وتب�ذل  كبرية،  عناية  واإلرشادي  التوعوي  اجلانب  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  أولت 

العام  هذا  خالل  فقامت  املجاالت،  بمختلف  والوقاية  السالمة،  بأصول  احلجاج  بمساكن  التوعية  برنامج  تفعيل  يف  املساهمة  بها  قامت  اليت  اجلهود 

1440هـ، كعادتها كل سنة، بإصدار عددًا من املطبوعات التوعوية واإلرشادية، واليت من أهمها:

مجلة مهني�ة تعين بشؤون احلج بصفة عامة، وبأخبار أرباب الطوائف وفعالياتها بصفة خاصة. صدر العدد األول منها كنشرة موسمية منذ عام 1420هـ 

بواقع )8( أعداد أثن�اء موسم احلج، ولتقطع مسرية عقد من الزمان يف مجاالت األخبار، والتقارير اإلخبارية، واالستطالعات، والتحقيقات الصحفية، 

واحلوارات، واللقاءات، وكل فنون العمل الصحفي وأشكاله وألوانه.

الركن  بهذا  لتعىن  خاصة.  بصفة  وفعالياتها  الطوائف  أرباب  وبأخبار  عامة،  بصفة  احلج  بشؤون  تعين  دورية  مجلة  إىل  1431هـ  عام  يف  الرفادة  حتولت 

املقدسة  بالديار  مكان  كل  يف  القراء  وربط  واإلنساين  اإلساليم  الفكر  بقضايا  عنايتها  إىل  إضافة  وأدبًا  وثقافًة  وفقهًا  وتاريخًا  فريضة  العظيم  اإلساليم 

والتعريف باملشروعات العمالقة اليت نفذتها وتقوم حاليًا بتنفيذها حكومة خادم احلرمني الشريفني يف مكة املكرمة، واملدين�ة املنورة، واملشاعر املقدسة 

هللا  بيت  حجاج  خدمة  يف  الطوائف  أرباب  مؤسسات  كل  تب�ذلها  اليت  اجلهود  توثيق  إىل  باإلضافة  وزوار.  ومعتمرين  حجاج  من  الرحمن  ضيوف  خلدمة 

احلرام وزوار مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتربز الطاقات والكوادر البشرية اليت تذخر بها واإلمكاني�ات المادية والتقني�ة املتوفرة لديها. 

اجلهود التوعوية واإلرشادية واإلعالمية

مجلة الرفادة
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ني�ابة عن مؤسسات الطوافة األهلية، قامت الهيئ�ة بطباعة لوحات ومطويات إرشادية لتوعية احلجيج يف التفويج ملنشأة اجلمرات، وذلك بـ )13( ثالث عشرة لغة مختلفة. كما 

قامت الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف خالل موسم احلج المايض 1440هـ بب�ذل جهود كبرية يف مجال توعية احلجاج وإرشادهم، مؤكدة دورها يف هذا املجال : )توزيع 

العديد من املطويات التعريفية ذات العالقة بأعمال احلج وتوزيع بعض املطويات اإلرشادية ذات العالقة خبدمة احلاج واملشاركة يف توزيع بعض املطويات التثقيفية الصحية 

على ضيوف الرحمن(.

املطبوعات
 التوعوية
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التقرير السنوي 
ألعمال الهيئة التنسيقية 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف  للهيئ�ة  التقرير السنوي  يستعرض 

وموسم  العام  مدار  على  الهيئ�ة  بها  قامت  اليت  واألعمال  املستجدات  أبز 

مستوى  على  تمت  اليت  ــازات  اإلجن أبرز  على  الضوء  يسلط  وكما  احلج. 

الهيئ�ة واملؤسسات.

 المطوفون - األدالء - الوكالء - الزمازمة 

1439هـالتقرير السنوي

إرشاف وزارة الحج والعمرة
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على  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئ�ة  التنظيمية  الالحئة  كتيب  يشمل 

جملة من املواد املنظمة للعمل اإلداري والمايل بالهيئ�ة التنسيقية مقسمة على أبواب 

وفصول على النحو التايل:

الباب األول )التأسيس واألهداف(.

الباب الثاين )التنظيم اإلداري وأجهزة الهيئ�ة(.

الباب الثالث )التنظيم المايل(.

الباب الرابع )أحكام عامة وختامية(.

الالئحة التنظيمية للهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف
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دليل المرشد

العاملني يف  التنسيقية بطباعة العديد من النسخ لكتيب دليل املرشد. وتوزيعها على املرشدين  الهيئ�ة  قامت 

أرباب الطوائف.  العالقة مثل وزارة احلج والعمرة ومؤسسات  مكتب إرشاد احلافالت واجلهات األخرى ذات 

للحجاج.  الناقلة  احلافالت  إرشاد  مكتب  وقيم  ورسالة  )رؤية  موضوعات  عدة  يتضمن  إرشــادي  دليل  وهو 

للسيارات  العامة  والنقابة  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  عن  موجز  وتعريف  العامة  وأهدافه 

وواجبات املرشد ومهامه، ومهمة املرشد قبل الرحلة وأثن�اءها واخلطوات اإلجرائي�ة الالزم إتب�اعها.

الطوائف  أرباب  بمؤسسات  اخلاصة  الهاتفية  واألرقام  املهمة  الهاتفية  األرقام  بعض  الدليل  هذا  يتضمن  كما 

باإلضافة إىل مسارات حافالت جتميع املرشدين داخل مكة املكرمة والرموز الكودية حلملة األجهزة الالسلكية 

والربافو واخلطوات اليت جيب اتب�اعها عند ضياع أو تعطل أو وقوع حادث للحافلة ال سمح هللا.
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يف  املنشورة  الــرأي  ومقاالت  واملقاالت  اإلخبارية  والتقارير  األخبار  توثيق  بهدف 
بعض  ومواقع  األنب�اء  ووكــاالت  واإللكرتوني�ة  )الورقية  اإلعــالم  وسائل  مختلف 
إلنت�اج  التنسيقية  الهيئ�ة  عملت  واملنت�ديات(  اإللكرتوني�ة  والقطاعات  اجلهات 
إصدار إعاليم متخصص بمسىم )احلج والصحافة( وهو عبارة عن ملف إعاليم 
يف  واملسؤلني  القيادات  جميع  على  توزيعه  على  الهيئ�ة  حترص  سنوي،  ربع  وثائقي 

وزارة احلج والعمرة ومؤسسات أرباب الطوائف.

أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  وفعاليات  والعمرة،  احلج  وزارة  وفعاليات  احلج،  وشؤون  )القيادة  الرئيسية  أبوابه  ومن 
الطوائف ، واستعداد أجهزة الدولة للحج، وأخبار متفرقة وكتاب ومقاالت(.

التنسيقية  الهيئ�ة  تقدمها  اليت  اخلدمات  جتاه  وغريهم  واملسؤولني  الصحفيني  بعض  تعليقات  الصحفي  امللف  هذا  ويضم 
ملؤسسات أرباب الطوائف ويهتم بأخبار مكاتب شؤون احلجاج الرسمية وما يتعلق بشؤون العمرة واألخبار اليت لها عالقة بوزارة 

احلج والعمرة ومؤسسات أرباب الطوائف.

والعلمية  والصحافية  املهني�ة  لأساليب  وفقًا  إصداره  على  والعمل  اإلعاليم  اإلصدار  هذا  لتطوير  التنسيقية  الهيئ�ة  وتسعى 
وذلك من خالل العديد من املحاور منها:

توثيق املشروعات التطويرية اليت تتوىل أمرها الهيئ�ة التنسيقية ومؤسسات أرباب الطوائف

تسجيل املستجدات الوثائقية يف االخبار والتعليقات.

كما تصدر الهيئ�ة التنسيقية سنويًا عددًا ) خاصًا ( من امللف الصحفي بمسىم : ) احلج يف أرقام ( وُيعىن باملؤشرات الرقمية يف 
مختلف مجاالت احلج.

 الحج والصحافة 
والحج في أرقام
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عن  الفقهية  األسئلة  من  مجموعة  عن  عبارة  احلجم  لطيف  كتيب  هو 

مناسك احلج وكان الهدف من الكتيب توعية املطوفني جبملة من أحكام 

الهيئ�ة  قامت  وقد  الرحمن  ضيوف  خدمة  يف  لهم  عونًا  لتكون  املناسك 

بطباعة )4000( نسخة منه.

قامت الهيئ�ة بطباعة كتاب )رحلة احلج – دليل مبسط يبني أهم األحكام 

الطرق  الكتاب  ويوضح  ُميّسر(  عصري  بأسلوب  للمناسك  الفقهية 

الكتاب  ترجمة  وتم  املهمة،  احلج  مسائل  من  جلملة  إيضاح  مع  الشرعية 

الهيئ�ة )5000( نسخة لتوزيعها  اللغة االجنلزيية. وقد طبعت منه  على 

لتوعية احلجاج وإرشادهم.

كتيب رحلة الحج

كتيب دليل المطوف
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الطوائف،  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئ�ة  إصدار  من  توثيقي،  كتاب  عن  عبارة  وهو 

ويعد باكورة إنت�اجها يف هذا املجال، وأول كتاب وثائقي من نوعه يف تاريخها، قامت بإعداده 

وطباعته ليكون سجاًل توثيقيًا ورصدًا دقيقًا ملعلومات ختزتنها ذاكرة خنبة من رجاالت مهن 

ضيوف  خدمة  يف  طوال  سنوات  عملوا  الذين  األول  ورعيلها  رّوادها  من  وفئة  الطوائف، 

ومهامها  وأعمالها  الطوائف  أرباب  مؤسسات  عن  تارييخ  عرض  يتضمن  كما  الرحمن، 

وأدوارها ومراحلها وواجباتها.

مهن  يف  عملوا  الذين  من  شخصية   )23( مع  ِحــوارات  وحيوي  فصول،   )4( من  ويتكون 

يف  السابقة  احلج  مواسم  يف  ُنشرت  وزمازمة  ووكالء  وأدالء  مطوفني  من  الطوائف  أرباب 

يف  وخرباتهم  جتاربهم  فيها  يستعرضون  الهيئ�ة.  تصدرها  اليت  الفصلية،  )الرفادة(  نشرة 

هذه املجاالت، ويوضحون ما كانت عليه هذه املهن يف المايض، وما مر بها من تطورات يف 

الوقت احلاضر. حيث يضم حوارات مع عدد )13( مطوف، منهم وزراء سابقني ومديري 

جامعات وأعضاء يف مجلس الشورى ورجال أعمال. وعدد )3( أدالء. و)3( وكالء. وعدد 

)3( زمازمة. باإلضافة إىل ِحوار مع وكيل سابق لوزارة احلج.

كتاب ذاكرة المهنة 
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بتوجيه كريم ومتابعة مستمرة من صاحب املعايل نائب وزير احلج والعمرة الدكتور / عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، وحرصًا 
من معاليه على اإلرتقاء باخلدمات املقدمة حلجاج بيت هللا احلرام وزّوار مسجد نبي�ه الكريم صلى هللا عليه وسلم .

        قامت الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بإعداد وإصدار كتيب ) امليث�اق األخاليق ألرباب الطوائف والعاملني 
بمكاتب اخلدمة امليداني�ة ( وقد تضمن الكتيب ما يلي :

كلمة معايل وزير احلج والعمرة .

تمهيد عن الهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف .

تعاريف .

أهداف امليث�اق .

املبادئ األخالقية .

التطبيقات األخالقية يف املجاالت املهني�ة وتشمل :

املجال العملي واألداء املهين .

العالقة مع احلجاج الكرام .

العالقة مع مجتمع العمل .

التواصل مع املجتمع اخلاريج .

السلوك الذايت .

الثوابت األخالقية .

قائمة املصادر واملراجع .

وقد تم توزيع الكتيب على كافة مؤسسات أرباب الطوائف وقاموا بتوزيعه على املساهمني من أبن�اء املهن املختلفة 

) مطوفون – أدالء – وكالء – زمازمة ( وعلى العاملني بمكاتب اخلدمة امليداني�ة للعمل بموجبه .

كتيب الميثاق األخالقي 
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الباب الثالث 
أرقام وإحصائات
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قراءة سريعة

العشر  السنوات  خالل  الحجاج  عدد  إجمالي 

الماضية من عام 1431هـ إلى عام 1440هـ

تتنوع  ومكاتب،  مؤسسات   )9( من  جمعها  تم  التقرير.  هذا  ضمها  ومتنوعة  كثرية  وإحصائي�ة  رقمية  معلومات 

أعمالها وختصصاتها ومهامها لتشمل املطوفني واألدالء والوكالء والزمازمة. كان جهدًا كبريًا قد بذل من القائمني 

على الهيئ�ة التنسيقية إلعداد هذا التقرير بتنوع مادته واحلرص على أن يضم معلومات أساسية ومهمة ويسلط 

الضوء على أبرز املستجدات واملعلومات التوثيقية.

وخصص هذا الباب من التقرير لبعض اإلحصاءات واملعلومات الرقمية اليت ضمت بي�ان بأعداد القوى العاملة 

القادمني الذين تمت خدمتهم من قبل مكاتب اخلدمة امليداني�ة  مع جدول يوضح  بي�ان ألعداد احلجاج  جبانب 

أعداد مكاتب اخلدمة امليداني�ة خالل موسم حج 1440هـ وفق مؤسسات أرباب الطوائف .

العامة  اإليرادات  وحساب  الطوائف.  أرباب  مؤسسات  يف  واملساهمات  باملساهمني  عامة  إحصائي�ة  إىل  إضافة 

الثالثة  المالية  لأعوام  الفعلية  اإليــرادات  بني  ومقارنة  1440هـ   –  1439 المايل  للعام  والفعلية(  )التقديرية 

األخرية واملصروفات وتوزيع بنود املصروفات العامه للعام المايل 1439 – 1440هـ  وجدول يوضح مقارنة بني 

املصروفات الفعلية لأعوام الثالثة األخرية للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.
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2.489.406 حاًجا
إجمالي عدد الحجاج لموسم حج 1440 هـ



أكثر من ..

95 مليون حاج
خالل 50 عاما

1440هـ
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أعداد الحجاج خالل األعوام من 1390هـ إلى 1440هـ

51.      1440هـ       2.489.406
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اإلحصاءات اإلدارية

جدول أعداد القوى العاملة )رسميون( خالل موسم حج عام 1440هـ

إشراف وزارة الحج والعمرة

11 88212212131821201716 3914183731351828 359824203519129

رسميون غري سعوديونرسميون سعوديون من غري أبن�اء الطائفةرسميون من أبن�اء الطائفة
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إشراف وزارة الحج والعمرة
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عمال ومرشدون في المشاعر 1440هـ

ــة تـــركـــيـــا  ــ ــس ــ ــؤس ــ م
ــيم أوروبـــــــا  ــلـ ــسـ ومـ
ــا ــي ــرتال ــا وأس ــك ــري وأم

مــــــــــؤســــــــــســــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــران إـي

مــــــــــؤســــــــــســــــــــة 

جــــــــــــــــنــــــــــــــــوب

آســــــــــــــــــيــــــــــــــــــا

مــــــــــؤســــــــــســــــــــة

شـــــرق جــــــنــــــوب   

آســــــــــــــــــيــــــــــــــــــا

مــــــــــؤســــــــــســــــــــة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــ�ة

مــــــــــؤســــــــــســــــــــة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

عربي�ة الغري  األفريقية 

1166
1747

5773

1830
1274

3605
2479

4722
1300

20
560

ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
بــــاملــــشــــاعــــر

 املـــــــرشـــــــدون
لرحــلةاملــشاعر

2900
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 أعداد مكاتب الخدمة الميدانية لكل مؤسسة  وعدد الدول التي تخدمها 
وعدد مكاتب شؤون الحجاج التابعة لها 

مؤسسة تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا

عدد الدول اليت يتم خدمتهاعدد مكاتب شؤون احلجاجعدد مكاتب اخلدمة امليداني�ة

571277

مؤسسة جنوب شرق آسيا

عدد الدول اليت يتم خدمتهاعدد مكاتب شؤون احلجاجعدد مكاتب اخلدمة امليداني�ة

10377

مؤسسة إيران

عدد الدول اليت يتم خدمتهاعدد مكاتب شؤون احلجاجعدد مكاتب اخلدمة امليداني�ة

911

مؤسسة الدول األفريقية الغري عربي�ة

عدد الدول اليت يتم خدمتهاعدد مكاتب شؤون احلجاجعدد مكاتب اخلدمة امليداني�ة

553948

مؤسسة جنوب آسيا

عدد الدول اليت يتم خدمتهاعدد مكاتب شؤون احلجاجعدد مكاتب اخلدمة امليداني�ة

1401111

مؤسسة الدول العربي�ة

عدد الدول اليت يتم خدمتهاعدد مكاتب شؤون احلجاجعدد مكاتب اخلدمة امليداني�ة

1491919
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وقوعات الحج

املـــتـــوفـــون

املـــنـــومـــون

7575

968
املـــتـــوفـــون

املـــنـــومـــون

 8

 18

املــفــقــودون

املتـــخلفون

0

 0

املــفــقــودون

املتـــخلفون

 0

 0

املــفــقــودون

املتـــخلفون

ــون ــه ــائ ــت ال

 3

ــون ــه ــائ ــت ال

 120

ــون ــه ــائ ــت ال

5422

5

 16

املـــتـــوفـــون

املـــنـــومـــون

368

1225

مؤسسة جنوب آسيامؤسسة إيرانمؤسسة تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا
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تابع : وقوعات الحج

املـــتـــوفـــون

املـــنـــومـــون

 94

 1
املـــتـــوفـــون

املـــنـــومـــون

 456

3

املــفــقــودون

املتـــخلفون

 1

 1140

املــفــقــودون

املتـــخلفون

 1

 0

املــفــقــودون

املتـــخلفون

ــون ــه ــائ ــت ال

 0

ــون ــه ــائ ــت ال

 0

ــون ــه ــائ ــت ال

 1089

 2

 99

املـــتـــوفـــون

املـــنـــومـــون

207

1369

مؤسسة أفريقيا غري العربي�ة مؤسسة الدول العربي�ةمؤسسة جنوب شرق آسيا
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مساحة وتجهيزات الخيام في المشاعر 

مـــــؤســـــســـــة تـــركـــيـــا

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

جـــــــــــنـــــــــــوب اســـــــيـــــــا

الــــــــدول االفـــريـــقـــيـــة

جـــنـــوب شـــــرق اســيــا

ــيــــة ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال

إجمالي المساحة 
في عرفة

إجمالي المساحة 
في منى

عدد الخيام
في عرفة

عدد الخيام
في منى

360460 م2

1620466 م2

296385 م2

1015314م2

1543023 م2

936433 م2

91017 م2

630126 م2

206033 م2

315899 م2

396118 م2

269580 م2

22528

84980

18524

2540

96439

1403

5689

37123

12868

5838

24758

21375

3842

42490

3650

6500

48219

10040

عدد الترامس
في عرفة
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تابع : مساحة وتجهيزات الخيام في المشاعر 

مـــــؤســـــســـــة تـــركـــيـــا

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

جـــــــــــنـــــــــــوب اســـــــيـــــــا

الــــــــدول االفـــريـــقـــيـــة

جـــنـــوب شـــــرق اســيــا

ــيــــة ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال

عدد الترامس
في منى

عدد الزل
في عرفة

عدد الزل
في منى

عدد المولدات 
الكهربائية

2744

18562

2575

6500

12379

8112

30739

339920

37048

65000

128585

63547

21000

148492

25756

61194

33010

49444

23

70

5

102

332

52

1200

14000

1419

6180

34441

5700

عدد طفايات 
الحريق
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عـــدد الحافـــالت المســـتأجرةعـــدد الحافـــالت المســـتلمة عـــدد الحافـــالت الـــرد الثانـــيعـــدد المقاعـــد المخصصـــة

مـــــؤســـــســـــة تـــركـــيـــا

248385
مـــــؤســـــســـــة تـــركـــيـــا

1720

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

88000
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

477

جـــــــــــنـــــــــــوب اســـــــيـــــــا

294564
جـــــــــــنـــــــــــوب اســـــــيـــــــا

6017

الــــــــدول االفـــريـــقـــيـــة

27467
الــــــــدول االفـــريـــقـــيـــة

1294

جـــنـــوب شـــــرق اســيــا

306610
جـــنـــوب شـــــرق اســيــا

2479

ــيــــة ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال

353412
ــيــــة ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال

6506

مـــــؤســـــســـــة تـــركـــيـــا

-

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

-

جـــــــــــنـــــــــــوب اســـــــيـــــــا

-

الــــــــدول االفـــريـــقـــيـــة

53

جـــنـــوب شـــــرق اســيــا

-

ــيــــة ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال

-

مـــــؤســـــســـــة تـــركـــيـــا

-

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

-

جـــــــــــنـــــــــــوب اســـــــيـــــــا

4680

الــــــــدول االفـــريـــقـــيـــة

271

جـــنـــوب شـــــرق اســيــا

-

ــيــــة ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال

1322

النقل والمواصالت
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جسر الجمرات

106870

750

مؤسسة تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا 
وأسرتاليا

عدد اللوحات اإلرشاديةعدد املطويات التوعوية

عدد اللوحات اإلرشاديةعدد املطويات التوعويةعدد اللوحات اإلرشاديةعدد املطويات التوعويةعدد اللوحات اإلرشاديةعدد املطويات التوعوية

عدد اللوحات اإلرشاديةعدد املطويات التوعويةعدد اللوحات اإلرشاديةعدد املطويات التوعوية

77250

2575

مؤسسة جنوب شرق آسيا

1250

55250

150

708

مؤسسة إيران

مؤسسة الدول اإلفريقية الغري عربي�ة

52040

1037

مؤسسة جنوب آسيا

2300

959

مؤسسة الدول العربي�ة
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مـــــــــؤســـــــــســـــــــة تــــــركــــــيــــــا

2126

ــدد الــعــقــود الــمــصــدقــة عـــدد المبانـــي المســـتأجرةعــ
عدد الجوالت الميدانية 
للكشف على المساكن

مـــــــــؤســـــــــســـــــــة تــــــركــــــيــــــا

2126
مـــــــــؤســـــــــســـــــــة تــــــركــــــيــــــا

1225

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

79
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

80
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

2880

جــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوب اســـــــــــيـــــــــــا

8174
جــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوب اســـــــــــيـــــــــــا

2372
جــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوب اســـــــــــيـــــــــــا

20259

ــة ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ــ ــري ــ الــــــــــــــــــدول االفــ

1593
ــة ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ــ ــري ــ الــــــــــــــــــدول االفــ

693
ــة ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ــ ــري ــ الــــــــــــــــــدول االفــ

1197

ـــــا جــــــــنــــــــوب شــــــــــــرق اســـــي

931
ـــــا جــــــــنــــــــوب شــــــــــــرق اســـــي

414
ـــــا جــــــــنــــــــوب شــــــــــــرق اســـــي

414

الــــــــــــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة

2191
الــــــــــــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة

704
الــــــــــــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة

407

اإلسكان
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إحصائيات عامة

مـــــؤســـــســـــة تـــركـــيـــا

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

جـــــــــــنـــــــــــوب اســـــــيـــــــا

الــــــــدول االفـــريـــقـــيـــة

جـــنـــوب شـــــرق اســيــا

ــيــــة ــ ــرب ــعــ ــ الـــــــــــــدول ال

عدد سيارات 
اإلسعاف

عدد حافالت 
المؤسسة

عدد
السيارات

عدد الدراجات 
النارية

4

15

16

28

23

14

-

5

1347

2

4

12

20

21

18

82

28

27

10

70

8

195

65

-

91

370

307

321

363

301

عدد األجهزة 
الالسلكية
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تابع : إحصائيات عامة

عدد أجهزة
البرافو

عدد
الباركودات

عدد أجهزة
الجي بي اس

عدد أجهزة
اآليباد

80

3655

488

435

315

296

50

-

110

62

-

40

-

4

-

-

98

-

500

100

1397

32

26

19

50

70

225

212

233

135

عدد أجهزة
الحاسب اآللي

-

5

10

-

6

2

عدد االصدارات 
الموسمية
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الـعـزيــزيـة

36,90%
90.000

املنطقة 
املركزية

48.85%
120.000

املسفلة
كدي

8.96%
22.000

اجلمزية
الروضة

3.26%
8.000

مناطق 
متفرقة

2.04%
5.000

مؤسسة تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا

مواقع تركيز الحجاج في أحياء مكة المكرمة

الـعـزيــزيـة

املعابدة

57,52%

20,45%
22,03%

املنصور

مؤسسة إيران
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مؤسسة جنوب آسيا

العزيزية
أجياد

املسفلة

بطحاء قريش

أحياء مختلفة

40%
13%

18%

4%

25%

مؤسسة جنوب شرق آسيا
مؤسسة الدول األفريقية الغري عربي�ة

أجياد

بقية األحياء

يح املنصور

التيسري

املسفلة

املعابدة

العزيزية

15%

5%

21%

12%

30%

7%

10%

تابع : مواقع تركيز الحجاج في أحياء مكة المكرمة
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تابع : مواقع تركيز الحجاج في أحياء مكة المكرمة

مؤسسة الدول العربي�ة

أجياد وريع خبش

الزاهر والزنهة
وجرول واملنصور

املسفلة

اجلمزية والروضة 
واملعابدة

25%

15%

30%

10%

5%

النسيم

العزيزية

15%

مؤسسة جنوب شرق آسيا

كدي وأجـــيــاد
واملنطقة املركزية الـعـزيــزيـة

الششة

20%

15%

20%

10% محبس اجلن

املسفلة

جــــــــــرول
20%

15%
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 أواًل اإليرادات 
للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

اإلحصائيات المالية

جدول يوّضح حساب اإليرادات العامة )التقديرية - الفعلية (للعام المايل 1440/ 1441هــ

دعــــم صــنــدوق 
الــــــهــــــيــــــئــــــ�ة 
ــة ــيَّ ــق ــي ــس ــن ــت ال

حضور  بــدل  دعــم 
مجلس  جــلــســات 
ة التنسيقيَّ الهيئ�ة 

مخصص  ــم  دع

ــاين ــه ــت نـــشـــر ال

ـــــــــــــرادات  اإلـي

ــة ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ املـ

ــم املـــكـــافـــآت  ــ دعـ
الـــــشـــــهـــــريـــــة 
املجلس ــاء  ــض ألع

يل جمــــــــــــا إل ا

التقديريـــة ــرادات  اإلـي

اإليــــرادات الفــعـــــلية
1،720،000 لاير
1،720،000 لاير

108،000 لاير
108،000 لاير

1,943,316,49 لاير
789,594 لاير

326،400 لاير
326،400 لاير

108،000 لاير
108،000 لاير

4،205،716,45 لاير
3،051،994 لاير
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جدول يوّضح مقارنة بني اإليرادات الفعلية لأعوام المالية الثالثة األخرية

دعــــم صــنــدوق 
الــــــهــــــيــــــئــــــ�ة 
ــة ــيَّ ــق ــي ــس ــن ــت ال

ــور  ــض ــدل ح ــ ــم بـ ــ دعـ

ــات مــجــلــس  ــسـ ــلـ جـ

ة التنسيقيَّ الهيـئــــــــة 

دعم مخصص 

ــر الــتــهــاين ــش ن

ــــــــــرادات  اإلـي

ــة ــ ــوع ــ ــن ــ ــت ــ امل

ــآت  ــاف ــك ــم امل ــ دع
ــة  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
املجلس ألعضاء 

إلجمــــــــــــايل ا

1،720،000 لاير

1،720،000 لاير
1،720،000 لاير

108،000 لاير

108،000 لاير
108،000 لاير

108،000 لاير

108،000 لاير
108،000 لاير

1،943،316,45 لاير

393،596,77 لاير
2,108،990,93 لاير

326،400 لاير

326,400 لاير
326،400 لاير

4،205،716,45 لاير

2،655،996,77 لاير

4،371،390,93 لاير

1439/1438
1440/1439
1441/1440
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ثانًي�ا: املصروفات
للهيئ�ة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

جدول يوّضح توزيع بنود املصروفات العامة )التقديرية - الفعلية(
للعام المايل 1440/ 1441هــ

مكافـــآت وبـــدالت أعضـــاء 

ـــيقية ـــ�ة التنس ـــس الهيئ مجل

الــــــــــــــــــــرواتــــــــــــــــــــب 

واألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

املــــــــــــصــــــــــــروفــــــــــــات 

الــــــــعــــــــمــــــــومــــــــيــــــــة

املــــــــــــصــــــــــــروفــــــــــــات 

املــــــــــوســــــــــمــــــــــيــــــــــة

اإلجـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

ــات الــفــعــلــيــة ــ ــروف ــ ــص ــ امل

املـــصـــروفـــات الــتــقــديــريــة

510،066،67 لاير
514،400 لاير

2،473،074,63 لاير
2،494،762 لاير

910،074,85 لاير
1،005،591 لاير

57،395,15 لاير
17،000لاير

3،950،611,30 لاير
4،031،753 لاير
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جدول يوّضح مقارنة بني املصروفات الفعلية لأعوام المالية الثالثة األخرية

ــدالت أعــضــاء  ــ ــآت وبـ ــاف ــك م

التنسيقية الهيئ�ة  مجلس 

الــــــــــــــــــــــرواتــــــــــــــــــــــب 

واألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

املـــــــــــــصـــــــــــــروفـــــــــــــات 

الـــــــــعـــــــــمـــــــــومـــــــــيـــــــــة

املـــــــــــــصـــــــــــــروفـــــــــــــات 

املـــــــــــوســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــة

اخلـــــــــــــــســـــــــــــــائـــــــــــــــر

الــــــــرأســــــــمــــــــالــــــــيــــــــة

ــايل ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــم ــ اإلج

510،066،67 لاير

500،400 لاير
490،400 لاير

910،074.85 لاير

886،132.54 لاير
917،859.33 لاير

15. 57،395 لاير

45. 11،929 لاير
51. 19،302لاير

000 لاير

55. 7،131 لاير
000لاير

3،950،611,30 لاير

3،254،515,68 لاير

3،731،277,94 لاير

2،473،074.63 لاير

1،848،922.14 لاير

2،303،716.10 لاير

1439/1438
1440/1439
1441/1440
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الباب الرابع 
أبرز اإلجنازات املستجدة خالل 

عام1440هـ 
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أرباب الطوائف )المطوفون – األدالء – الوكالء – الزمازمة( وأهم  نتطرق هنا لمعلومات ونبذة عن كل مؤسسة من مؤسسات 
اإلنجازات التي حققتها خالل عام 1440هـ وهذه الكيانات التسع هي:

1. المطوفون )مكة المكرمة(:

4. الزمازمة )مكة المكرمة(:3. الوكالء )جدة(:2. األدالء )المدينة المنورة(:

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج تركيا ومسليم أوروبا 

وأمريكا وأسرتاليا.

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج جنوب آسيا.

املؤسسة األهلية لأدالء 
باملدين�ة املنورة.

مكتب الزمازمة املوحد.مكتب الوكالء املوحد.

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج دول جنوب شرق آسيا.

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج إيران.

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج الدول األفريقية غري 

العربي�ة.

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج الدول العربي�ة.
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المطوفون
)مكة املكرمة(
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مكة املكرمة – الدائري الثالث – مبىن )مواسم(الــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان 

9772صـــــــــنـــــــــدوق الــــــربيــــــد

21955الـــــــــرمـــــــــز الـــــــربيـــــــدي

0125427003رقـــــــــــــــم الـــــــهـــــــاتـــــــف

0125420992رقــــــــــــــم الــــــفــــــاكــــــس

ــرتوين      ــ ــ ــكـ ــ ــ ــع اإللـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ www.teaa.com.saاملـ

ــد اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي         ـــ ـــ ــربي INFO@TEAA.COM.SAال

خدمتها يــتــم  الـــيت  ــدول  ــ ال

قربص،  اليونان،  الدنمارك،  بلجيكا،  ألماني�ا،  إيسلندا،  هولندا،  الربتغال،  أسباني�ا،  إيرلندا،  إيطاليا،  بريطاني�ا،  "تركيا، 
لكسمبورج، موناكو، فرنسا، الرنويج، سويسرا، مالطا، فلندا، النمسا، السويد، كرواتي�ا، بولندا، بلغاريا، روماني�ا، تشيك، 
أوزبكستان،  تركمانستان،  والهرسك،  البوسنة  ويوغسالفيا،  صربي�ا  سلوفاكيا،  مقدوني�ا،  كوسوفا،  سلوفيني�ا،  املجر، 
كازاخستان،  الشيشان،  جورجيا،  قريغزيستان،  أوكراني�ا،  أذربيجان،  طاجيكستان،  روسيا،  بشكريستان،  األنقوش، 
هاييت،  جواتيماال،  الربازيل،  بنما،  بوليفيا،  بريو،  باراجواي،  األرجنتني،  أورجواي،  األكوادور،  أسرتاليا،  فييج،  نيوزلندا، 
كولومبي�ا، فزنويال، السلفادور، تشيلي، جاميكا، جوانا، الدومنيكان، كوبا، كوستاريكا، نيجاراجوا، سورين�ام، املكسيك، 

أمريكا، كندا،  قرين الند"

ــاج تــركــيــا  ــجـ ــويف حـ ــطـ ــة ملـ ــيـ ــلـ ــة األهـ ــؤســـسـ  املـ
ــا وأســـرتالـــيـــا ــ ــك ــ ــري ــ ــيم أوروبـــــــــا وأم ــلـ ــسـ ومـ

 أنــــــــــشــــــــــئــــــــــت بـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــرار الــــــــــــــــــــــــــــوزاري

ـــ ــ ــ 1402ه  /  11  /  18 وتــــاريــــخ  م،   / ق   /  444 ــم  ــ رقـ

املؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسليم أوروبا وأمريكا وأسرتاليا

57

 عدد مكاتب
اخلدمة امليداني�ة

12

عدد مكاتب 
شؤون احلجاج

 77

 عدد الدول 
اليت يتم خدمتها

248385

 العدد 
اإلجمايل للحجاج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
سياحة: 142618مــــــــــوجــــــــــزة 

بعثة: 102602

فرادى:  3165

 العدد 
التفصيلي للحجاج
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الصفةاالسمم

الرئيساألستاذ / طارق بن محمد عنقاوي1

النائبالدكتور / طارق بن حسن أحمد كوشك2

النائباألستاذ / عبد هللا بن علي عمر عقيل3

عضواألستاذ /  زهري بن محمد خطاب شاكر4

عضواملهندس / عماد بن سايم قاري5

عضواألستاذ /  ماجد بن مصلح محمد صبغة6

عضوالدكتور / سمري بن عبد الرحمن توكل7

عضوالدكتور / عبد العزيز بن رشاد سرويج8

عضواألستاذ /  محمد بن عبد الرحمن شاكر9

عضواألستاذ / عادل بن رشاد قاري10

عضوالدكتور/ وائل بن صالح حليب11

عضوالدكتورة / ندى بنت محمد برنيج12

إنشاء مركز مجاملة الستقبال حجاج املجاملة . . 1

إنشاء إدارة لأمن السرباين . . 2

تطوير البني�ة التحتي�ة ملركز املعلومات باملؤسسة . . 3

إنشاء إدارة توريث وختصيص األسهم . . 4

استخدام منصة تابع لرصد احصائي�ات احلجاج باملشاعر وحركة تنقالتهم .. 5

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام 1440هـ

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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ــزة  ــوج ــات م ــوم ــل ــع م

مكة املكرمة ــ مخطط احلمراالــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان 

5578صـــــــــنـــــــــدوق الــــــربيــــــد

21955الـــــــــرمـــــــــز الـــــــربيـــــــدي

5488466رقـــــــــــــــم الـــــــهـــــــاتـــــــف

5488467رقــــــــــــــم الــــــفــــــاكــــــس

ــرتوين      ــ ــ ــكـ ــ ــ ــع اإللـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ www.mutawfe-iran.comاملـ

ــد اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي         ـــ ـــ ــربي Mhi-est@hotmail.comال

خدمتها يــتــم  الـــيت  ــدول  ــ إيرانال

 املــــــــؤســــــــســــــــة األهــــــــلــــــــيــــــــة ملـــــطـــــويف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــران حــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــاج إـي

 أنــــــــــشــــــــــئــــــــــت بـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــرار الــــــــــــــــــــــــــــوزاري

1403هـــــــ  /  9  /  14 وتــــاريــــخ  م،   / ق   /  363 رقـــــم 

املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران

9

 عدد مكاتب
اخلدمة امليداني�ة

1

عدد مكاتب 
شؤون احلجاج

 1

 عدد الدول 
اليت يتم خدمتها

88386

 العدد 
اإلجمايل للحجاج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
مــــــــــوجــــــــــزة 

سياحة: 1001
بعثة: 87376

فرادى:  9

 العدد 
التفصيلي للحجاج
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الصفةاالسمم

الرئيسالدكتور / عصام بن إبراهيم احمد أزهر1

النائباألستاذ / حسان بن عباس مغازل2

عضواألستاذ / حسان عبدهللا محمدعلى غنام3

عضواألستاذ /فيصل بن حسني حسن أزهر4

عضواألستاذ / محمود بن عبدالرحمن مغريب5

عضواألستاذ / محمد عدنان محمدعلي حمزة6

عضوالدكتور / ماهر بن إبراهيم أزهر7

عضوالدكتور / عماد بن أحمد مكي8

عضوالدكتور / عماد بن عادل أزهر9

عضوالدكتور / هادي بن طالل قطب10

عضوالدكتورة / إيمان بنت عبدالرحمن مغريب11

عضوالدكتورة / رازان بنت محمد سناري12

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام 1440هـ

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة

فريون . 1 مكيفات  مع  عرفات  مشعر  يف  املطورة  األوربي�ة  اخليام  تشيي�د 
دوالب وفريزرات وثالجات حيث قامت املؤسسة : 

	  بتشيي�د اخليام األوربي�ة املطورة يف مشعر عرفات بطريقة حديث�ة . 
	  إضافة إىل مكيفات الفريون واإلضاءة والسجاد وفريزرات وثالجات . 

	  جتهزي أماكن ومعدات لتسخني الوجبات املسبقة التحصزي . 
يف  الراحئة  عديم  الصابون  وتوفري  وجبه  كل  بعد  بأول  أواًل  املخلفات  إزالــة    	

مشعري عرفات ومىن . 
وتوفري  الثلج  كميات  بزيادة  احلــرارة  درجــات  لتخفيف  برنامج  إىل  إضافة    	

فريزرات للعصائر والماء البارد . 
من  وتعيني عامالت  لهم  املعاقني وتوفري اإلمكاني�ات  لرعاية  برنامج  كذلك    	

النساء خلدمة احلاجيات يف املشاعر املقدسة . 
	  تطوير الوجبات اجلافة وتم توفريها يف مشعر عرفات ومزدلفه ومىن , مما 

كان له األثر والصدى الطيب من قبل املسؤولني وراحة احلجاج . 
امليداني�ة توضح جداول . 2 إليكرتوني�ة يف مجموعات اخلدمة  عمل لوحات 

السكن  وعنوان  مكتب  لكل  احلمالت  وأسماء  املغادرة  وجداول  القدوم 
على  الكشف  توضيح  مع   , واملغادرة  القادمة  الرحالت  ومواعيد   , لها 

املساكن اليومية . 
اخلاصة . 3 املعلومات  تسجيل  بأهمية  إيــران  حجاج  شؤون  مكتب  حث 

بعقود اإلسكان واإلعاشة آليًا ومتابعة ذلك .
تطوير تفعيل مشاركة املؤسسة يف إرشاد احلجاج باحلرم املكي الشريف . 4

لعمليات  املخصصة  املواقع  يف  والعمرة  احلج  وزارة  مع  بالتنسيق  وذلك 
وزارة  توجيهات  حسب  لذلك  الالزمة  الكوادر  وتعيني  احلجاج  إرشاد 

احلج .
حضور ورش العمل وتكثيف الربامج والتنسيق يف ذلك مع مسؤويل وزارة . 5

احلج والعمرة يف تب�ادل املعلومات بقطاعات املؤسسة .
للشركات . 6 املقدمة  اإلضافية  اخلدمات  تطوير  نهج  على  اإلستمرار 

الواقع  أرض  على  ذلك  وتطبيق   , إيران  حجاج  شون  ومكتب  السياحية 
من خالل بعض اخلدمات واإلمكاني�ات املتاحة لدى املؤسسة من واقع 
 , والسجاد   , واإلضــاءة   , فريون  مكيفات   ( والتكييف  املطورة  اخليام 

والثلج اإلضايف , وغريها ( .
تطوير خدمة النظافة ما بعد التغذية يف املشاعر املقدسة إستكمااًل لما . 7

اجلهات  خاصة  اجلميع  إستحسان  ونالت  املنصرم  املوسم  يف  حتققت 
املعني�ة .

وضع خطة خاصة للطوارئ يف احلاالت الطارئة الغري متوقعة , . 8
التنسيق املستمر واإلجتماعات الفرعية مع مسؤويل مكتب شؤون احلج . 9

اإليراين يف تطبيق وتنفيذ التوجيهات والتعليمات يف مجاالت اخلدمات 
املقدمة لضيوف الرحمن , وتعاون املكتب يف هذا الشأن .

لكل . 10 بأواًل  أواًل  الوصول  بي�انات  وتسجيل  املسبق  التفويج  آلية  تطبيق 
كذلك   , احلجاج  وصــول  قبل  املساكن  جاهزية  من  والتأكد   , مرحلة 
وربطها  امليداني�ة  اخلدمة  مجموعات  بمقار  إلكرتوني�ة  شاشات  تركيب 
باآللية                    وحتديث البي�انات مباشرة وأواًل بأول يف عملييت اإلستقبال 
 ) ذكية  أجهزة   – تابلت   ( أجهزة  تأمني  تم  كما   , احلج  بعد  والرتحيل 
البي�انات  تسجيل  ملهمة  تسهياًل  السكن  مقار  عند  املجموعات  ملناديب 

يف وقتها الصحيح حال وصول احلافالت إىل مقار السكن .
اخلاصة . 11 التعليمات  والعمرة  احلج  وزارة  بتوجيهات  املؤسسة  طبقت 

والتوجيهات يف عمليات تفويج احلجاج جلسر اجلمرات وفقًا للجداول 
واإلمكاني�ات  اإلستعدادات  كافة  وهيأت   , احلظر  ومواعيد  الزمني�ة 
وتمت  املتعددة  مراحلها  يف  التفويج  خطط  لتطبيق   والتقني�ة  البشرية 

حبمد هللا بنجاح منقطع النظري .
إدراجها . 12 وجاري  الرحمن  لضيوف  املقدمة  اخلدمات  شراحئ  حتديث  تم 

باملسار اإللكرتوين . 
التجهزي . 13 املسبقة  املجمدة  الوجبات  جتربة  بــإعــداد  املؤسسة  قامت 

مسؤويل  دعوة  وتم  السعودية  باخلطوط  التموين  وحدة  مع  بالتنسيق 
الوزارة ومؤسسات أرباب الطوائف ومكتب شؤون احلج لإلطالع عليها 

 .
تم عرض السرر أبو دورين ملسؤويل مكتب شؤون حجاج إيران . . 14
تم عـــــرض السويف بد أيضًا ملكتب شــــؤون احلـــــج اإليـــرانــــــــي .. 15
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مكة املكرمة - الرصيفة - شارع عبدهللا عريفالــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان 

309صـــــــــنـــــــــدوق الــــــربيــــــد

21955الـــــــــرمـــــــــز الـــــــربيـــــــدي

5344444رقـــــــــــــــم الـــــــهـــــــاتـــــــف

5322222رقــــــــــــــم الــــــفــــــاكــــــس

ــرتوين      ــ ــ ــكـ ــ ــ ــع اإللـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ www.hujjaj-southasia.comاملـ

ــد اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي         ـــ ـــ ــربي info@mhsae.comال

خدمتها يــتــم  الـــيت  ــدول  ــ – ال الهند   – باكستان   – قطر   – البحرين  مملكة   – املتحدة  العربي�ة  ــارات  "األمـ
بنغالديش – افغانستان – سريالنكا – المالديف – ميانمار – نيب�ال"

 املــــــــؤســــــــســــــــة األهــــــــلــــــــيــــــــة ملـــــطـــــويف 
حـــــــــــــجـــــــــــــاج جـــــــــــــنـــــــــــــوب آســــــــيــــــــا  

 أنــــــــــشــــــــــئــــــــــت بـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــرار الــــــــــــــــــــــــــــوزاري

1403هـــــــ  /  9  /  21 وتــــاريــــخ  م،   / ق   /  377 رقـــــم 

املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب آسيا

140

 عدد مكاتب
اخلدمة امليداني�ة

11

عدد مكاتب 
شؤون احلجاج

11

 عدد الدول 
اليت يتم خدمتها

587779

 العدد 
اإلجمايل للحجاج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
سياحة: 282586مــــــــــوجــــــــــزة 

بعثة: 301720

فرادى:  3473

 العدد 
التفصيلي للحجاج
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الصفةاالسمم

الرئيسالدكتور / رأفت بن إسماعيل بدر1

النائب املهندس / زكي بن عمر حريري2

عضواملهندس / هشام بن عبدالرحمن شلي3

عضواألستاذ / عمر بن سراج عمر أكرب4

عضواألستاذ / ماجد بن عبدالعزيز دانش5

عضواألستاذ / أحمد بن خالد أمني عطاس6

عضواألستاذة / هنادي بنت عبد القادر رمضاين7

عضواألستاذة / جنود بنت حيدر جمل الليل8

عضواألستاذ / مصطفى بن محمود حريري9

عضواألستاذ / محمد بن عبدهللا عطاس10

عضواملهندس / عاصم بن منصور سليم الدين11

عضواألستاذ / عماد بن عبد هللا دانش12

تنظيم معرض متخصص يف توريد وتصنيع الوجبات مسبقة التجهزي يف 1440/8/12هـ بمقر املؤسسة.. 1
تنظيم معرض مشاعر 1 لتحسني وجتويد بيئ�ة سكن احلجاج باملشاعر املقدسة ورفع مستوى جودتها يف 1440/10/23هـ .. 2
استفاد ما يقارب 501.232 حاج من حجاج املؤسسة من برنامج التطويف املركزي. 3
تقديم اخلدمات الصحية ومتابعة حاالت التحسني واملرض من كبار السن باملشاعر املقدسة.. 4
التوسع يف جتربة استخدام االسرة ذات الدورين لعدد 100.000 حاج. 5
انشاء املطاخب املتعددة الطوابق بعدد 6 مطاخب .. 6
انشاء ثالث نماذج من املخيمات ذات الدورين يف منطقة ربوة شرق مىن .. 7
تطبيق اسرتاتيجية احلج األخضر .. 8
جناح خطة التوجيه والتفويج عرب املسار االلكرتوين .. 9

افتت�اح مركز الفرادى يف مرحلة املغادرة ملوسم حج 1440هـ خاص باملؤسسة .. 10

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام 1440هـ

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة



1440هـ

120

مكة - الزاهر جبوار جوازات العاصمة املقدسةالــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان 

8332صـــــــــنـــــــــدوق الــــــربيــــــد

21955الـــــــــرمـــــــــز الـــــــربيـــــــدي

0125459922رقـــــــــــــــم الـــــــهـــــــاتـــــــف

0125429811رقــــــــــــــم الــــــفــــــاكــــــس

ــي      ـــ ــرون ـــ ــت ــك www.sea.com.saاملـــــــوقـــــــع اإلل

info@sea.com.saالــبــريــــد اإللـــكـــتـــرونــــي        

خدمتها يــتــم  الـــيت  ــدول  ــ ال
 – الفلبني   – الوطني�ة  الصني   – تايلند   – الشعبي�ة  الصني   – مالزييا   – إندونيسيا 

سنغافورة – بروناي – فيتن�ام – كمبوديا – كوريا اجلنوبي�ة – ماكاو – كوريا الشمالية 

– منغوليا – اليابان – جوام – هوجن كوجن.

103

 عدد مكاتب
اخلدمة امليداني�ة

7

عدد مكاتب 
شؤون احلجاج

17

 عدد الدول 
اليت يتم خدمتها

315502

 العدد 
اإلجمايل للحجاج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
مــــــــــوجــــــــــزة 

 املـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــة األهـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 
آســـيـــا شــــــرق  جــــنــــوب  دول  حــــجــــاج  ملــــطــــويف 
 أنـــــــشـــــــئـــــــت بـــــــــالـــــــــقـــــــــرار الــــــــــــــــــــوزاري
1404هــــ  /  5  /  3 وتــاريــخ  م،   / ق   /  125 رقـــم 

املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا

سياحة: 28218
بعثة: 278136

فرادى:  9148

 العدد 
التفصيلي للحجاج



1440هـ

121

الصفةاالسمم

الرئيساألستاذ / محمد أمني بن حسن أندرقريي1

النائبالدكتور / يوسف بن عبد احلميد جاها2

النائباألستاذ / سعود بن عبدالعزيز دمنهوري3

عضواألستاذ / وليد بن محمد رشيدي4

عضواألستاذ / محمود بن عقيل دمنهوري5

عضوالدكتور / عثمان بن حسن ادريس6

عضواألستاذ / صايف بن عبدالرحمن ازهري7

عضواألستاذ / عماد بن عبد هللا جوهر فلمبان8

عضواألستاذ / عماد بن فيصل فطاين9

عضواألستاذ / وائل بن أحمد عقيلي10

عضوالدكتور / أنس بن عبداحلميد سدايو11

عضواألستاذة / رحاب بن يوسف كمفر12

مشروع تكييف )فريون باكيج( ملخيمات إندونيسيا ومالزييا يف مشعر عرفات والذي أشاد به مكاتب احلجاج األخرى لتنفيذ . 1
املشروع

افتت�اح مركز املعلومات ) داتا سنرت ( .. 2
نظام مراقبة ومتابعة خدمات التكييف إلكرتوني�ًا بمشعر عرفات .. 3
نظام الشاشة اإللكرتوني�ة ملتابعة تنقالت احلجاج من حلظة وصولهم وحىت ومغادرتهم واحلاصل على جائزة الشرق األوسط . 4

للحكومة واملدن الذكية .
نظام اللوحات االلكرتوني�ة املضيئ�ة بمشعري عرفات ومزدلفة لبي�ان إحصائي�ة احلجاج .. 5
مشروع تنظيف دورات املياه باملشاعر املقدسة .. 6
استكمال مشروع إنشاء غرف التجميد ) الثالجات ( بمشعر مىن .. 7
اإلشراف االلكرتوين ملتابعة اخلدمات باملشاعر املقدسة من قبل قطاع إسكان احلجاج باملشاعر املقدسة .. 8
استكمال مشروع كامريات املراقبة بمشعر مىن .. 9

تفعيل برنامج األمني ملراجعة حسابات مكاتب اخلدمة امليداني�ة .. 10
إنشاء مركز الستقبال حجاج املجاملة خاص باملؤسسة .. 11

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام 1440هـ

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة



1440هـ

122

مكة املكرمة - شارع الستني - خلف أسواق احلجازالــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان 

8423صـــــــــنـــــــــدوق الــــــربيــــــد

21955الـــــــــرمـــــــــز الـــــــربيـــــــدي

5435160رقـــــــــــــــم الـــــــهـــــــاتـــــــف

5444912رقــــــــــــــم الــــــفــــــاكــــــس

ــرتوين      ــ ــ ــكـ ــ ــ ــع اإللـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ www.africa-sa.comاملـ

ــد اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي         ـــ ـــ ــربي info@africa-sa.comال

خدمتها يــتــم  الـــيت  ــدول  ــ ال

تزناني�ا،  تشاد،  بوروندي،  بوركين�افاسو،  بتسوانا،  أوغندا،  الوسطى،  أفريقيا  أثيوبي�ا،  »أنغوال، 
زيمبابوي،  زامبي�ا،  رينيون،  رواندا،  افريقيا،  جنوب  مايويت،  جزيرة  سيشل،  جزر  اجلابون،  توجو، 
الكونغو،  الكامريون،  غيني�ابيساو،  غيني�ا،  غانا،  غامبي�ا،  سوازيالند،  السنغال،  العاج،  ساحل 
كيني�ا، ليبرييا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريشوس، موزمبيق، نيجرييا، النيجر، الكونغو 

الديمقراطية)زائري(«.

 املــــــــؤســــــــســــــــة األهــــــــلــــــــيــــــــة ملـــــطـــــويف 
ــ�ة ــي ــرب ــري ع ــغـ ــة الـ ــيـ ــقـ ــريـ ــاج الـــــــدول األفـ ــجـ حـ

 أنــــــــــشــــــــــئــــــــــت بـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــرار الــــــــــــــــــــــــــــوزاري

1404هـــــــ  /  5  /  3 وتـــــاريـــــخ   م،   / ق   /  124 رقـــــم 

املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول األفريقية الغري عربي�ة

55

 عدد مكاتب
اخلدمة امليداني�ة

39

عدد مكاتب 
شؤون احلجاج

48

 عدد الدول 
اليت يتم خدمتها

179414

 العدد 
اإلجمايل للحجاج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
سياحة: 86242مــــــــــوجــــــــــزة 

بعثة: 93137

فرادى:  956

 العدد 
التفصيلي للحجاج



1440هـ

123

الصفةاالسمم

الرئيساألستاذ / رايم بن صالح ابراهيم لبين1

النائبالدكتور / عبدالرحمن بن محمد علي ماريه2

النائباألستاذ / طارق بن محمود علوي3

عضواملهندس / محمد بن برهان سيف الدين4

عضواملهندس / عبدهللا بن صديق لشكر5

عضواألستاذ / عدنان بن حسن مختار6

عضواملهندس /  منصور بن محمد علوي7

عضواألستاذ / عدنان بن محمود مقالن8

عضواملهندس / بن�در بن فهد خياط9

عضواألستاذ / محمد بن منري أبوسعود10

عضواألستاذ / عبد الرحمن بن عبداحلميد داغستاين11

عضوالدكتورة / سحر بنت عبدالقادر بنقش12

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة

التفويج ملنشأة اجلمرات بنسب عالية خالل أيام التشريق .. 1
حتقيق أرقام قياسية لرحالت املشاعر ) مزدلفة ـ مىن ( بالنقل الرتددي للسنة الثاني�ة على التوايل باحلافالت .. 2
تنفيذ أكرث من ) 10,000 ( زيارة ملساكن احلجاج .. 3
عقد شراكات لتطوير برمجيات املؤسسة .. 4
التعاقد مع شركة استشارية متخصصة يف اإلشراف على جودة وسالمة الغذاء .. 5
توعية وتطبيق اسرتاتيجية احلج األخضر .. 6
مبادرة بعض املكاتب إلنشاء نظام إليكرتوين خاص .. 7
إقامة بعض املعارض التثقيفية كمعرض » رحلة احلاج عرب الزمن » . 8
تكييف املخيمات بمشعر عرفة .. 9

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام 1440هـ



1440هـ

124

مكة . أم اجلود مقابل الشئون الصحيةالــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان 

9074صـــــــــنـــــــــدوق الــــــربيــــــد

21955الـــــــــرمـــــــــز الـــــــربيـــــــدي

5601111رقـــــــــــــــم الـــــــهـــــــاتـــــــف

5600484رقــــــــــــــم الــــــفــــــاكــــــس

ــرتوين      ــ ــ ــكـ ــ ــ ــع اإللـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ www.arbhaj.comاملـ

ــد اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي         ـــ ـــ ــربي info@arbhaj.comال

خدمتها يــتــم  الـــيت  ــدول  ــ ال
لبن�ان – مصر – تونس –  العراق - األردن – سوريا - فلسطني -  ) الكويت – سلطنة عمان -  
 - أريرتيا   - القمر  جزر   – جيبويت   – الصومال   – السودان  موريت�اني�ا    - املغرب    – ليبي�ا   – اجلزائر 

اليمن (.

 املــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــة األهــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
ــ�ة ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ ــاج الـــــــــــــدول ال ــ ــ ــج ــ ــ ــويف ح ــ ــ ــط ــ ــ مل

 أنــــــشــــــئــــــت بــــــــالــــــــقــــــــرار الـــــــــــــــــوزاري
ـــ     1405ه  /  8  /  5 وتــاريــخ  م،   / ق   /  325 رقــم 

املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربي�ة

149

 عدد مكاتب
اخلدمة امليداني�ة

19

عدد مكاتب 
شؤون احلجاج

19

 عدد الدول 
اليت يتم خدمتها

401123

 العدد 
اإلجمايل للحجاج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
سياحة: 126462مــــــــــوجــــــــــزة 

بعثة: 256432

فرادى:  18105

 العدد 
التفصيلي للحجاج



1440هـ

125

الصفةاالسمم

الرئيساملهندس / عباس بن عبد الغين قطان1

النائبالدكتور / محمد بن مصطفي بي�اري2

عضواألستاذ /احمد بن حيىي املطوف3

عضواألستاذ /فؤاد بن محمد بشارة4

عضواألستاذ /محمد بن حسن معاجيين5

عضواملهندس / محمد بن إبراهيم بانه6

عضوالدكتور /شادي بن إبراهيم مسكي7

عضواألستاذ / إبراهيم بن أسامة فاليل8

عضواألستاذ / فائق بن حسن مداح9

عضواألستاذ / ماهر بن صالح جمال10

عضواملهندس / ياسر أسامة السباعي11

عضوالدكتورة / حنان عبدهللا عنقاوي12

تم انشـــاء مركـــز اتصـــال للدعـــم الفـــين لدعـــم مكاتـــب اخلدمة . 1
امليداني�ة وجميع مســـتخديم أنظمة املؤسســـة واملســـار اإللكرتوين 

باالتصـــال على الرقـــم املوحـــد 920003503 .

تم عمل نظـــام اخلطـــة التشـــغيلية للمكاتب حبيث تقـــوم املكاتب . 2
بإدخال اخلطة التشـــغيلية قبل املوســـم من خـــالل برامج واضحة 
، كمـــا تم عمـــل نظام تقييـــم ما تم إجنـــازه من اخلطة التشـــغيلية .

إنشـــاء نظـــام مؤشـــرات األداء والذي يهـــدف إىل قياس مؤشـــرات . 3
األداء يتم من خاللـــه معرفة أداء مكاتب اخلدمـــة امليداني�ة ومعرفة 

القصـــور لديهـــم والتواصل معهـــم ملعاجلة ذلك .

حتديـــث بي�انات احلجـــاج الفـــرادى )املجاملـــة ( وإرســـالها للوزارة . 4
بشـــكل آيل ممـــا ســـهل عمليـــة االســـتقبال وتوزيع احلجـــاج على 

امليداني�ة . مكاتـــب اخلدمـــة 

تم جتهزي آليـــة متكاملة حلجـــاج املجاملة وربطها مـــع بوابة املجاملة . 5
يف وزارة احلج وتصنيف احلجاج حســـب الشـــراحئ املختارة .

إضافـــة األرشـــفة اإللكرتونيـــ�ة لكافـــة عقـــود اإلســـكان املوحـــدة . 6
. واملعلومـــات 

االســـتعانة بكـــوادر نســـائي�ة مدربة للعمـــل كمشـــرفات ومراقبات . 7
. ميدانيني 

8 .. )GPS( إنزال اإلحداثي�ات اجلغرافية ملواقع سكن احلجاج

إنـــزال إحداثي�ات مقرات مكاتب شـــؤون احلجاج بمشـــعري )عرفة . 9
. – مىن ( 

ربط منســـقني مكاتـــب شـــؤون احلجاج جبميـــع وســـائل التواصل . 10
. )SMS- IMO – واتســـاب – اإليميـــل(

اســـتخدام التواصل املباشـــر مع منسقي ومســـئويل مكاتب شؤون . 11
. )Google Duo احلجاج عرب تطبيـــق) 

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام1440هـ
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األدالء 
) املدين�ة املنورة(
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املدين�ة املنورة - مخطط السعادة خلف مشروع دار الهجرةالـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان 

          4486صـــــــنـــــــدوق الـــــربيـــــد

         41421الـــــــرمـــــــز الــــــربيــــــدي

ــف ــ ــ ــات ــ ــ ــه ــ ــ         8260088رقـــــــــــــم ال

        8255048رقــــــــــــم الـــــفـــــاكـــــس

www.adilla.com.saاملـــــوقـــــع اإللـــــكـــــرتوين     

اإللـــكـتـرونـي          أنــــــشــــــئــــــت بــــــــالــــــــقــــــــرار الـــــــــــــــــوزاري  info@adilla.com.saالربيــــــــــد 
رقم 324 / ق / م، وتاريخ 5 / 8 / 1405هـ

املؤسسة األهلية لأدالء

 املــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــة األهــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدالء

18
ختدم جميع أجناس عدد مكاتب اخلدمة

احلجاج القادمني من 
اخلارج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
مــــــــــوجــــــــــزة 
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التقرير السنوي 1439

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام1440هـ

الصفةاالسمم

الرئيساألستاذ /حاتم بن جعفر عبدهللا بايل1

النائباألستاذ /عصام بن عبدالعزيز دمياطي2

النائباألستاذ /فهد بن عبداحلميد شحاته3

عضواملهندس / ياسر بن غالب دبور4

عضواألستاذ /أحمد أسعد خليل5

عضواألستاذ /كمال بن أحمد خليفه6

عضواألستاذ /هاشم بن مصطفى مقليه7

عضواألستاذ /فيصل بن محمد أمني سندي8

عضوالدكتور / أحمد بن يوسف حواله9

عضوالدكتور / ريان بن سالم حماد10

عضواألستاذ محمد بن عبداحلميد الياس11

عضوالدكتورة / زينب بنت زكي الفل12

تشكيل جلان موسمية منبثقة من مجلس اإلدارة لإلشراف املباشر . 1
حتول  لربنامج  تمهيدًا  اخلدمة  ومكاتب  وقطاعات  مراكز  على 

املؤسسة اىل شركة مساهمة مغلقة وحوكمة األعمال(.
املراكز . 2 ألعمال  واملتابعة  لإلشراف  تنفيذية  مكاتب  استحداث 

واملكاتب امليداني�ة حتت إشراف اللجان املوسمية ملجلس اإلدارة.
التشغيل الذايت لتقني�ة املعلومات واالستغناء عن املشغل اخلاريج . 3

وجتويد اخلدمة.
املشاركة يف جلنة مشرتكة مع جلنة اإلسكان بإمارة منطقة املدين�ة . 4

املنورة للكشف املبكر على مساكن احلجاج قبل بدء موسم احلج. 
دمج مركز مغادرة احلجاج الفرادى بمركز استقبال حجاج الرب.. 5
محطة . 6 يف  لها  موقع  بتجهزي  املؤسسة  قامت  التوجيهات  مع  جتاوبًا 

قطار احلرمني السريع الستقبال وتوديع احلجاج الكرام.
قيام املؤسسة األهلية لأدالء بعمل برنامج لزيارة األماكن التاريخية . 7

للحجاج الكرام والذي بدأ مع احلجاج التونسيني يف مبادرة اخلدمة 
املسار  يف  املعتمدة  املؤسسة  خدمات  ضمن  »اجلديدة«  اإلضافية 

اإللكرتوين حلجاج اخلارج.
الربط اآليل بني وزارة الصحة وإدارة األحوال املدني�ة أسهم يف سرعة . 8

رحمهم   « املتوفني  للحجاج  الوفاة  شهادة  استخراج  إجراءات  إنهاء 
هللا ».

اخلارجية . 9 وزارة  موقع  طريق  عن  للحاج  اخلاصة  التأشرية  طباعة 
إنهاء  بسرعة  املستشفيات  مواقع  يف  املتواجد  الكادر  على  سهل 
التعرف على هوية وخدمة احلجاج املرىض واملنومني بشكل أفضل.

10 . ) إياب   ( مبادرة  يف  املؤسسة  قبل  من  املكلفة  القطاعات  مشاركة 
بالتعاون مع هيئ�ة الطريان املدين لتسهيل إجراءات مغادرة احلجاج 

الكرام من مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل باملدين�ة املنورة.
مهمة . 11 وتسهيل  اإلرشــاد  خدمة  تقديم  يف  النسايئ  العنصر  إشراك 

مراكز إرشاد احلجاج التائهني وامليقات.
املؤسسة . 12 نظام  على  احلديث�ة  الشاشات  من  العديد  استحداث 

حىت  احلــجــاج  وصـــول  منذ  وتــداولــهــا  ــوازات  ــ اجل حــركــة  ملتابعة 
جواز  أي  فقْد  وعدم  اجلــوازات  على  احلفاظ  يف  ساهم  مغادرتهم، 

خالل موسم حج 1440هـ. 
داخل . 13 استحداثها  تم  نقاط  عرب  احلجاج  تفويج  إجـــراءات  إنهاء 

أوقات  يف  خاصة  العمل  تقسيم  يف  أسهم  الــدويل  القدوم  صاالت 
الذروة.

وخــروج . 14 ــول  دخ تسجيل  عمليات  يف  الذكية  األجــهــزة  استخدام 
مغادرة  بمركز  التائهني  احلجاج  ــاد  إرش اىل  باإلضافة  احلافالت 

امليقات.

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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الوكالء
)جدة(
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جده - املركز السعودي لالعمال الـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان 

6064صـــــــنـــــــدوق الـــــربيـــــد

21442الـــــــرمـــــــز الــــــربيــــــدي

ــف ــ ــ ــات ــ ــ ــه ــ ــ 0126526362رقـــــــــــــم ال

0126526420رقــــــــــــم الـــــفـــــاكـــــس

www.wukalla.comاملـــــوقـــــع اإللـــــكـــــرتوين     

اإللــكــتـــرونـــي         uao@uao-ksa.comالـبـريـــد 

مــــــكــــــتــــــب الـــــــــــــوكـــــــــــــالء املـــــــوحـــــــد

 أنـــــــــــــئش بـــــــــالـــــــــقـــــــــرار الــــــــــــــــــــوزاري
1395هـــ  /  7  /  8 وتاريخ  م،   / ق   /  625 رقم 

مكتب الوكالء املوحد

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
مــــــــــوجــــــــــزة 

18

عدد املنافذ اليت يصل
منها احلجاج

خيدم جميع أجناس 
احلجاج القادمني من 

اخلارج
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الصفةاالسمم

الرئيساألستاذ / ساهر بن عبد العزيز مطر1

النائباألستاذ / طارق بن صالح غراب2

النائباألستاذ / محمد بن أسعد خبش3

عضواألستاذ / أمني بن عاصم السيد4

عضواملهندس / عبد هللا بن أحمد أبو زيد5

عضواألستاذ / محمد بن حسن مختار6

عضواألستاذ / عبداإلله بن فؤاد بسيوين7

عضواألستاذ / فراس بن حسن أبوزيد8

عضواألستاذ / إسماعيل بن إبراهيم بنقش9

عضواألستاذ / جميل بن محمود حسوبه10

عضواألستاذة / لين�دا بنت رضا جدع11

عضواألستاذة / نرمني بنت نبي�ل خباري12

خدمات نقل األمتعة ملساكن احلجاج :. 1
باملدين�ة املنورة إىل مساكنهم والعكس يف مرحلة املغادرة و توفري  الدويل  نقل أمتعة احلجاج من املطار امللك عبدالعزيز الدويل جبدة ومطار األمري محمد بن عبدالعزيز 

التأمني الالزم على تلك األمتعة للحجاج .
زيادة املشاركة يف مبادرة طريق مكة :. 2

قام املكتب بزيادة عدد مندوبي�ه يف املطارات اليت تقدم من خاللها خدمة اجلوازات يف مبادرة طريق مكة ) جاكرتا – كواالملبور – دكا – اسالم اباد – تونس ( وتمت تغطية 
كافة تلك املطارات باألعداد الكافة من املوظفني لتسهيل أعمال التفويج املسبق للحجاج واألمتعة .

املبادرة التكاملية مع اجلمارك ملناولة أمتعة احلجاج داخل الصاالت اجلمركية .. 3
شارك املكتب يف املبادرة التكاملية مع اجلمارك بموسم حج عام 1440هـ واليت تتضمن نقل أمتعة احلجاج التابعني لبعض الدول دون احلاجة لتواجدهم يف منطقة 

تفتيش اجلمارك وخروجهم مباشرًة إىل الصاالت الداخلية للمطار ومن ثم إىل احلافالت املخصصة لنقلهم إىل مساكنهم .
مركز االستقبال املستحدث يف طريق جدة / مكة املكرمة .. 4
زيادة أعداد العنصر النسايئ :. 5

ضمن سعي اململكة إىل تمكني املرأة وإعطاءها الفرصة للمشاركة يف بن�اء وتطوير الوطن وفق رؤية 2030م فقد حرص مكتب الوكالء املوحد على استحداث العديد من 
الوظائف املناسبة للعنصر النسايئ بمطار امللك عبدالعزيز جبدة ومطار األمري محمد بن عبدالعزيز باملدين�ة املنورة .

استقبال احلجاج الرتانزيت :. 6
شهد موسم حج 1440هـ طفرة كبرية يف منافذ استقبال احلجاج حيث تم استقبالهم عرب مطار امللك خالد بن عبدالعزيز بالرياض ، وكانت هذه املبادرة بمشاركة هيئ�ة 

الطريان املدين واخلطوط العربي�ة السعودية ، وقد تم حتديد دليل إجراءات هذا املبادرة واملوافقة عليه من قبل اجلهات املشاركة فيها .

أعضاء مجلس إدارة المكتب

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام1440هـ
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الزمازمة
)مكة املكرمة(
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مكة املكرمة – يح احلمراءالـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان 

9589صـــــــنـــــــدوق الـــــربيـــــد

21955الـــــــرمـــــــز الــــــربيــــــدي

ــف ــ ــ ــات ــ ــ ــه ــ ــ 966125461212+رقـــــــــــــم ال

966125426293+رقــــــــــــم الـــــفـــــاكـــــس

zamazemah.com.saاملـــــوقـــــع اإللـــــكـــــرتوين     

اإللــكــتـــرونـــي         office@zamazemah.comالـبـريـــد 

مكتب الزمازمة املوحد

مـــــكـــــتـــــب الـــــــــزمـــــــــازمـــــــــة املــــــوحــــــد

 أنــــــــــــــــــــــئش بـــــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــرار الــــــــــــــــــــــــــــــــوزاري

1403هـــــــ  /  9  /  25 وتــــاريــــخ  م،   / ق   /  367 ــم  ــ رقـ

يقوم بتقديم سقيا زمزم ملساكن جميع احلجاج 
القادمني من اخلارج ويف مراكز اإلستقبال 

والتفويج

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ م
مــــــــــوجــــــــــزة 

12
عدد مكاتب اخلدمة
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الصفةاالسمم

الرئيساألستاذ / عبدالهادي بن عبداجلليل زمزيم1

النائباألستاذ / أمري بن فيصل محمد عبي�د2

عضواألستاذ / سعود بن محمد أحمد هني�دي3

عضواألستاذ / وسيم بن عبدالرحمن الياس4

عضواألستاذ / رضا بن محمد علي بويص5

عضواألستاذ / حسن بن محمود أبوالفرج6

عضواملهندس / رايم بن يوسف أبوالفرج7

عضواألستاذ / أيمن بن سليمان أبوغليه8

عضواملهندس / حسن بن عبدالرحيم زمزيم9

عضوالدكتور / نبي�ل بن صالح فاضل10

عضواألستاذ / بدر بن أيمن فاضل11

عضواملهندسة/ جمانه بنت سلطان شاويل12

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام1440هـأعضاء مجلس إدارة المكتب

حتويل النظام اليدوي )الوريق( اىل نظام )الكرتوين( ملكاتب اخلدمة امليداني�ة وذلك من خالل تأمني عدد )150( جهاز الكرتوين نقاط بيع . 1
مدمجة بطابع ايصال ألعضاء التوزيع امليدانيني .

كمبيوتر . 2 )تابلت(  )50(جهاز  عدد  تأمني  خالل  من  وذلك  والتفويج  التوجيه  ملراكز   ) )الكرتوين  نظام  اىل  )الوريق(  اليدوي  النظام  حتويل 
محمول للعاملني بمراكز التوجيه و التفويج .

جتديد شهادة األيزو اخلاصة باملكتب رقم ISO 9001:2015 ( ( لعام  2018 م .. 3

احلصول على شهادة األيزو نظام سالمة الغذاء رقم  ISO 22000:2018 (  ( لعام  2019 م ملركز التعبئ�ة األلية اخلاص باملكتب .. 4

مقفلة . 5 )دين�ات(  احلجاج  مساكن  على  )20(لرت  سعة  زمزم  ماء  عبوات  لتوزيع  مستأجرة  سيارات  لتأمني  مختصة  مؤسسة  مع  التعاقد 
وبشكل عصري وحضاري .

التعاقد مع مؤسسة مختصة حلماية أنظمة املكتب وفق معايري ومتطلبات )األمن السيرباين( .. 6
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رابط املوقع 

العنوان :

برقيًا :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

الربيد االلكرتوين :

مكة املكرمة - شارع الستني - خلف أسواق احلجاز.

) التنسيقية (

0125606063 – 0125606062

0125606064

info@tanseiqiah.sa نسخة إلكرتوني�ة للتقرير




