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بالغ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود
ة المكرَّمة يوم دخوله مكَّ

في ١٢ جمادى األولى سنة ١٣٤٣هـ

∫∕ö� «c�
وزعنا بأمر سلطاني يوم االثنني الفائت البالغ اآلتي:

ملن في مكة وضواحيها من سكان احلجاز منهم والباد: نحمد إليكم الله الذي ال إله إال هو رب هذا البيت العتيق، ونصلي ونسلم على خامت 
أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم.

(أما بعد: فلم يقدمنا من ديارنا إليكم إال انتصار لدين الله الذي انتهكت محارمه، ودفعًا لشـــرور كان يكيدها لنا ولديارنا من اســـتبد باألمر 
فيكم قبلنا. وقد شرحنا لكم غايتنا هذه من قبل، وها نحن أوالء بعد أن بلغنا حرم الله، نوضح لكم اخلطة التي ستسير عليها في هذه الديار 

املقدسة لتكون معلومة عند اجلميع، فنقول:
٣- إن مصدر التشـــريع واألحكام ال يكون إال من كتاب الله ومما جاء عن رســـوله عليه الصالة والسالم، أو ما أقره علماء اإلسالم واإلعالم 

بطريق القياس، أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب وال سنة، فال يحل في هذه الديار غير ما أحله الله، وال يحرم فيها غير ما حرمه.
 Ê≈ ¨q�� s� tOK� ÊU� U� vK� ¨t� uN� ¨5F� V�«— Ë– 5�uD*« Ë√ n�dA�« Âd(« wH�u� s� Ë√ —U�b�« Ác� w� ¡ULKF�« s� ÊU� s� q� -٤

، إّال رجًال أقام الناس عليه احلجة، أنه ال يصلح ملا هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان له من قبل. ÎU�O� tBIM� ö� Áœe� r�
وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال املسلمني، أعطيناه حقه، ولم تنقصه منه شيئًا.

٥- ال كبير عندي إّال الضعيف حتى آخذ احلق له، وال ضعيف عندي إّال الظالم حتى آخذ احلق منه، وليس عندي في إقامة حدود الله هوادة، 
وال ُيقبل فيها شفاعة، فمن التزم حدود الله ولم يتعدها، فأولئك من اآلمنني، ومن عصى واعتدى، فإمنا إثمه على نفسه، وال يلومن إّال نفسه. 

والله على ما نقول وكيل وشهيد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم. 

  œuF� ‰¬ qBOH�« sL�d�«b�� s� e�eF�«b��                                                                                     

من خطاب الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود
في الذكرى السابعة لتوليه العرش 

١٣٨٠هـ / ١٩٦٠م

أرفع أكف الشـــكر لله ســـبحانه وتعالى على نعمـــه علينا بأن وفقنا إلقامة دينه وشـــريعته، والعمل بكل جد 
واجتهاد إلســـعادكم وتوفير الرخاء لكم، باذلني كل غاٍل ورخيص في ســـبيل حتقيق ذلك، ســـاهرين الليالي 
مفكرين في أموركم، متدبرين أحوالكم، وما كان ليتحقق لنا هذا لوال متسكنا بأهداب الدين احلنيف، وَجَعلنا 

كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم دستورنا. 
وفـــي هذه املناســـبة أجد من الواجب علـــيِّ أن اطلعكم على بعض ما قمنا به، وعزمنـــا القيام به من أعمال 

ومشاريع داخلية، وما رسمناه لسياستنا اخلارجية. 
في احلقل الداخلي: ال يزال العمل جاٍر بهمة ونشـــاط في عمارة احلرم املكي الشـــريف وتوسعته، دون ضٍن 
باملال واجلهد، امل أن يصبح عند انتهائه بحول الله وقوته، في بنائه وروعة عمارته، كما في قدسيته وعظمته. 
كما مت بعون الله شق وتوسع الطرق في مكة املكرمة، واملؤدية إلى املناسك في عرفات ومنى، كل ذلك تيسيرًا 

للحجاج الوافدين إلى بيت الله احلرام ألداء فريضة احلج في يسر وأمن وطمأنينة. 

بالغ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعودبالغ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعودبالغ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود

اهللا  رحـــم 
الملك عبد 
 .. الــعــزيــز 
يردد  كــان 
ـــــــًا:  دوم
لــــيــــس 
للحاج مثل 
فه مطــو

æ عني أميرًا ملنطقة عسير عام ١٩٧١. وفي ١٦مايو عني أميرًا علىمنطقة 
مكة املكرمة، التي تشمل أيضًا مدينة جدة ومدينة الطائف..

æ عضـــو في هيئة البيعة الســـعودية عن والـــده امللكفيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود..

æ عني مديرًا لرعاية الشـــباب التابعة لوزارة العمل والشـــؤون 
االجتماعية في الفترة ما بني ١٣٨٧-١٣٩١هـ. 

æ عـــني أمير ملنطقة مكة املكرمـــة مبوجب األمر امللكي رقم أ / 
٤٣ التاريخ: ١٤٢٨/٤/٢٩هـ. 

æ يرأس مؤسســـة الفكر العربي والتي تعد إحدى املؤسســـات 
الفكريـــة األهلية التـــي تدعو إلى النهضـــة والتضامن العربي 
وتهتم بالشأن العربي، وقد دعا إلى تأسيسها في يونيو ٢٠٠١، 

واختيرت بيروت مقرًا لها.
æ رئيسًا للجنه احلج املركزية.

األمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
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أمراء مكــة المكرمـة خالل عشرة أعوام

æ حاصل على البكالوريوس في علوم الطيران من اململكة 

العربية السعودية.
æ وفـــي عـــام ١٩٦٤م حصل على درجة املاجســـتير في 

العلوم العسكرية من بريطانيا، ومنذ ذلك العام وهو يعمل 
في القوات اجلوية امللكية السعودية.

æ عام ١٩٨٠م عني أميرًا على منطقة حائل وظل بها حتى 

عام ٢٠٠٠م.
æ عني أميرًا ملنطقة املدينة املنورة في عام ٢٠٠٠م.

æ في عام ٢٠٠٥م عني رئيسًا لالستخبارات العامة.

األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

أمراء المدينة المنورة خالل عشرة أعوام

أمراء الحـج
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أمراء مكــة المكرمـة خالل عشرة أعوامأمراء مكــة المكرمـة خالل عشرة أعوامأمراء مكــة المكرمـة خالل عشرة أعوام

æ  تولى إمارة تبوك ســـنة ١٤٠٠هـ واهتـــم بتطويرها، وتنمية 
احلركة االقتصادية فيها، وشـــجع املستثمرين على االستفادة 

من طبيعتها الزراعية وإقامة املزارع.
æ  صدر األمر الســـامي بتعيينه أميرًا للمدينة ســـنة ١٤٠٦هـ، 
وكانت املدينة في املرحلة األولى من الطفرة العمرانية، حيث بدأ 
تنفيذ مشروع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
لتوسعة املســـجد النبوي، وتطوير املنطقة املركزية احمليطة به، 
وجتديد املســـاجد التاريخية، فأشرف على هذه احلركة. وعلى 
غرار ما حدث في تبوك شـــجع على إقامة مؤسســـات ضخمة 

لالستثمار العقاري والزراعي. 
æ عني ســـموه أميرًا ملنطقة مكـــة املكرمة في ١٤٢٠/٨/١٦هـ 

مبرتبة وزير..

األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز- يرحمه اهللا -
wJK*« uL��« V�U�
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æ أميـــر منطقة املدينة املنورة وهو أحد أبناء األمير ماجد 
بن عبدالعزيز آل سعود. 

æ تخـــرج في جامعة امللك فهد للمعـــادن والبترول ورأس 
سابقًا مجلس إدارةاجلمعية السعودية لإلنترنت. 

æ صدر األمر الســـامي بتعيينه اميـــرًا على منطقةاملدينة 
املنورة في تاريخ ١٤٢٦/٩/١٩هـ بعد أن شـــغر منصب 

نائب أمير منطقة القصيم. 
æ افتتح عدة مشـــروعات حيوية في مدينة ينبع الصناعية 

وفي املدينة املنورة وقراها.
æ  رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة.

األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز
wJK*« uL��« V�U�
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تقنيـة

2223 العدد الوثائقي األول العدد الوثائقي األول

 U�UO� …b�U�
مكتب الوكالء املوحد، يعد أول مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف 
تدخل خدمات احلاســــب اآللي في منظومة أعمالها، ولتحقيق شعار: 
(خدمة احلاج واجب علينا وشــــرف لنا)، في هذا املوســــم (١٤٢٩هـ) 
وتفعيله بصورة أكبر، فقد قام املكتب بتأمني شــــبكة اتصاالت سلكية 
والســــلكية لضمان التواصل املســــتمر على مدار الساعة بني قطاعات 
وأقســــام وإدارات املكتب املختلفة، واالستجابة السريعة للمستجدات 
بســــرعة نقــــل وتبادل ومطابقــــة بيانات وأعداد احلجــــاج اخلاضعني 
لســــداد أجور خدمات أرباب الطوائف إلكترونيًا، فيما بني وزارة احلج 
ومؤسســــات الطوافة واألدالء واملكتب، كما قام املكتب بتطوير برامج 
وأنظمة احلاســــب اآللي إلنشاء قاعدة لبيانات احلجاج، للرجوع إليها 
عند احلاجة مبا يكفــــل نقل وتبادل تلك املعلومات آليًا مع وزارة احلج 
ومؤسسات أرباب الطوائف واجلهات ذات العالقة باملعلومات الالزمة.

WO�c�« W��R*«
أما املؤسســــة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومســــلمي أوروبا وأمريكا 
وأســــتراليا، فقد حصلــــت مؤخرًا على (درع التميز) مبنطقة الشــــرق 
األوسط نظير متيزها في استخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 
في احلج. كما ســــعت املؤسسة لالستفادة القصوى من جميع وسائل 
التقنية ونظم املعلومات احلديثة واملتطورة لإلســــهام في تقدمي أفضل 
وأرقــــى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام، واســــتخدام أحدث وأرقى 
وسائل االتصاالت في جميع أعمالها وإداراتها ومهامها ومجموعاتها 

اخلدمية امليدانية لتشــــكل بذلك منظومة دقيقة من اإلدارة اإللكترونية 
الفعالــــة، مما مكنها بتوفيق من الله عز وجل من احلصول على موافقة 
معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي من استخدام 
شــــعار: (املؤسســــة الذكية) في جميع أعمالها خالل موسم حج هذا 
العام - كأول مؤسســــة من مؤسســــات أربــــاب الطوائف - نتيجة ملا 
حققته املؤسســــة من تقدم وريادة في مجال تقنية املعلومات واإلدارة 
اإللكترونية وحصول جميع مجموعاتها اخلدمية امليدانية على شــــهادة 
اجلودة العاملية اآليزو (٢٠٠٠ ��٩٠٠١)  كأول مؤسسة من مؤسسات 

أرباب الطوائف حتقق هذا اإلجناز.

…dO�*« b�—
تنفرد املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران ببرنامج حاسب آلي خاص 
باحلجاج، يتـــم مبوجبه توزيع احلجاج من بلدانهـــم وقبل وصولهم إلى 
اململكة، حيث يســـتطيع احلاج معرفة فرقته ومنطقته وموقع ســـكنه في 
مكـــة املكرمة واملدينة املنورة، ويتم تنســـيق وجتهيز هذه املعلومات قبل 
شـــهرين من وصول احلـــاج. كما يتم من خالل هذا البرنامج تســـجيل 
كل معلومـــات احلاج منذ وصوله إلى أراضـــي اململكة، مثل رقم رحلته 
والشـــركة الناقلة له ووقت حترك احلافلة واجتاهها واسم سائقها، ويتم 
تبليغ هذه املعلومات ملنطقة اجلحفة، التي بدورها تقوم بإبالغ املؤسســـة 
قبل وقت حترك احلافلة حتى تكون مكاتب اخلدمة امليدانية على استعداد 
الستقبالهم، وهكذا يتم التبليغ من كل نقطة متابعة، وقد مكن هذا النظام 

التقني من رصد وقت وصول احلملة ومسيرتها بكل دقة.
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bF Ô� s� W��«d*«
مكتب الزمازمة املوحد، ال يتوانى في اســــتخدام كل 
تقنيــــة حديثة لتطويــــر العمل فيه واالرتقــــاء باألداء، 
ولتحقيــــق هذه األهداف، قام املكتــــب بتطوير أجهزة 
احلاسوب وتزويدها بأفضل وأحدث البرامج وتدريب 
العاملــــني عليهــــا، كما قام ومنذ موســــم حــــج العام 
املاضــــي (١٤٢٨هـ)، بتطبيق نظــــام املُراقبة عن ُبعد 
باســــتخدام برنامج (������������)، عن طريق 
شــــبكة اإلنترنت بعد إضافة تقنيات أخرى إليه، وذلك 
بهــــدف االطالع على ما يدور في امليدان أثناء العمل، 
ومتابعــــة ومراقبة األعمال التي تــــدار مبركز التعبئة 
اآلليــــة داخل خط اإلنتاج، وأيضًا الســــاحة األمامية 
لتخزين العبوات املخصصة للحجاج، وهذا كله بهدف 

تقدمي خدمات سقيا مميزة للحجاج.

W�b�� W�O�
تســــعى املؤسســــة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب 
آســــيا ســــعيًا حثيثًا إلحداث نقلة تطويرية في العمل 
وجتويــــد األداء وصناعة بيئة مبدعــــة للعاملني، وذلك 
باالســــتمرار في تطوير أنظمة احلاسب اآللي وتقنية 
املعلومات، واستحداث برامج حاسوبية متكن رؤساء 
مكاتب اخلدمة امليدانية من ترشــــيح أعضاء مكاتبهم، 
وإنهــــاء إجراءات عقود اخلدمــــات اإلضافية اخلاصة 
بني مكاتب اخلدمة امليدانية واملجموعات الســــياحية، 
وتقدمي خدمــــة إدخال عقود اإلســــكان مبكة املكرمة 
للمجموعات السياحية عبر موقع املؤسسة على شبكة 
اإلنترنت. وكذلك قيام املجموعات الســــياحية بإدخال 
معلوماتها من دولها عبر موقع املؤسســــة على شبكة 
اإلنترنــــت بعد حصولها على االعتماد من مقام وزارة 
احلج، وتوزيع احلجاج على مكاتب اخلدمة ومساكنهم 
من بالدهــــم، وتطوير بعض األنظمة التشــــغيلية من 
خالل شراء أجهزة خادمات حديثة، وحتفيز املؤسسة 
لرؤساء مكاتب اخلدمة امليدانية لتطوير وحتديث مقار 
مكاتب اخلدمة امليدانية مبا يتالءم مع صناعة اخلدمة، 

وتنفيذ املرحلة الرابعة من نظام الـ (���).

WO�Ëd�J�≈ W��R�
أما املؤسســــة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية 
غير العربية فحققت إجنازًا كبيرًا في اجلانب التقني، 
وذلك بتمكنها من إجراء أكثر من (٩٠٪) من أعمالها 
إلكترونيًا، ضمن خطتها الســــاعية لتحويل املؤسسة 
إلى مؤسســــة إلكترونية، فقد وفرت املؤسسة املعدات 
والبرامج واخلبرات التي ســــاهمت في تطوير اجلانب 
التقني واملعلوماتي، وبأســــلوب علمــــي لربط وتبادل 
املعلومــــات ملا لــــه من أهمية كبيــــرة وفائدة تعود في 
النهاية على أداء املؤسســــة، وكذلك تطوير العديد من 
آليات العمل، وإدخــــال اجلوانب التقنية والتكنولوجية 

في تقدمي خدماتهــــا، وتوحيد قواعد البيانات وتطبيق 
التعامــــل اإللكترونــــي بــــني جميع أقســــام وإدارات 
املؤسســــة وفروعها، وحوســــبة جميع دوائر وإدارات 
املؤسسة وجميع أنشــــطتها وأعمالها واملهام املناطة 
بها، وربط جلانها باجلهات واملؤسســــات ذات العالقة 
مــــن أجــــل توفير املعلومــــة من مصدرهــــا من جهة، 
والسعي لتحقيق اجلودة في أعمالها من جهة األخرى، 
بهدف ضمان ســــرعة إجناز املعامالت، وحتقيق أعلى 
مســــتويات اخلدمة املقدمة لضيوف الرحمن، وإدارة 

وتشغيل جميع اخلدمات إلكترونيًا.

WOH�Ë  U�UO�
شهدت املؤسسة األهلية حلجاج دول جنوب شرق آسيا 
مؤخرًا تطورًا كبيرًا في اجلانب التقني، وذلك بتفعيل 
موقعها اإللكتروني على "اإلنترنت"، لتحقيق ربط دائم 
ومســــتمر بني مجموعات اخلدمة امليدانية واملسؤولني 
في املؤسسة، ونقل املعلومة في وقت مختصر وبسرعة 
عالية. كما واصلت املؤسســــة في هــــذا العام تطبيق 
نظام "املؤسسة اإللكترونية"، فقامت باستقبال طلبات 
الراغبني في العمل املوسمي حلج هذا العام ١٤٢٩هـ 
آليًا عبر موقعها اإللكتروني - وذلك للعام الثاني على 
التوالي ��كما شــــرعت في التوسع في تطبيق نظام 
املعلومــــات اجلغرافية (���)، وتطويره، لتؤســــس 
بذلــــك لقاعدة بيانات وصفيــــة مرتبطة مبكان محدد، 
يتمّكن املســــتخدمون من خاللها مــــن احلصول على 
أرقى وأفضل اخلدمات، وبسرعة عالية، كما سيمكن 
هذا النظام من معرفة كل املعلومات الشــــخصية عن 

احلاج.

…—œUGLK� ‰uL;«
املؤسســــة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، متتلك اليوم 
شــــبكة اتصاالت الســــلكية تغطي جميــــع اخلدمات 
امليدانية واملكتبية، كما استمرت املؤسسة في تطبيق 
نظــــام املغادرة امليدانية النهائيــــة للحجاج عن طريق 
احلاســــب اآللي، وإنهاء إجراءات احلجاج من مكان 
ســــكنهم مباشــــرة باملدينة املنورة إلى امليقات، دون 
املرور مبركز الهجرة، وذلك عن طريق احلاسب اآللي 
احملمول (�������) وخالل أقل من خمس دقائق، 
وقــــد ُعممت هذه التجربة على مكاتب اخلدمة، خاصة 
املكاتــــب ذات األعداد الكبيرة مــــن احلجاج��بعد أن 
مت التدريــــب عليها وتأمني أجهزة احملمول (الب توب) 
الالزمــــة لهم��كما مت تأمني خطوط (���) الكونكت 
الالزمــــة لإلنترنت��لتحقق املؤسســــة - بهذه التجربة 
��جناحــــًا كبيرًا في اســــتخدام تكنولوجيا املعلومات 
وتقنيات االتصال احلديثة في جميع القطاعات املعنية 
بخدمات احلجاج، واالســــتفادة مــــن تقنية املعلومات 
التي تهدف إلى دفع جهود التنمية املعلوماتية��خاصة 

بعد انتشار اإلنترنت. 

أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها

أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها

أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها

أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها

WO�U�  UOMI�
أما املؤسســــة األهلية ملطوفي حجــــاج الدول العربية، 
فقد قامت مبيكنة جميع أعمالها في هذا العام، وتوفير 
التقنية بأحدث الوســــائل ملجموعات اخلدمة امليدانية، 
واستخدام الشــــبكة العنكبوتية لتســــهيل اإلجراءات، 
وبناء قاعدة بيانات للحجاج واملســــاهمني، وبناء مركز 
معلوماتي متكامل، وتشــــغيله بأحــــدث ما توصلت إليه 
تقنية املعلومات، وتطوير أنظمة وبرامج املؤسسة بحيث 
تعمــــل على بيئة (���) وخدمة الرســــائل (���) 
وتفعيل موقع املؤسســــة، وجتهيــــز برامج نقل البيانات 
وجتربتها مع وزارة احلج ومجموعات اخلدمة امليدانية 
ومراكز االســــتقبال وفروع املؤسســــة األخرى قبل بدء 
املوســــم، وتأمــــني أجهــــزة راوتر من نــــوع (����� 
������) تعمــــل علــــى نظــــام (�����) لربــــط 
املؤسسة بفروعها، وتأمني نظام تخزين عام (���) 
حلفظ البيانات وأرشــــفتها، وجعلها متاحة االستخدام 
في أي وقــــت، وتأمني عدد جهازيــــن، كل جهاز مزود 
ببرامج حلماية الشــــبكة وجهاز آخــــر يكون احتياطيًا 
جلهــــاز التطبيقــــات التي تعمــــل عليها جميــــع أنظمة 
املؤسســــة، وتأمني رخص البرامج واللغات التي تعمل 
بها، وتركيب وســــائل االتصاالت املختلفة مثل األقمار 
الصناعية واخلطوط الرقمية وخطوط الهاتف العادية.
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خادم الحرمين يستقبل القائمين على خدمة ضيوف الرحمن
في عادة سنوية درج عليها قبل بداية موسم الحج

أنتم خير من يقوم بهــذا العمل الجلـيل
لدى استقباله الفارسي ووكالء الوزارة ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف.. ولي العهد: 

وزراء الحج
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 ∙uO{  W??�b??�  v???�Ë√  Íc???�«  ¨t??K??�«  tL�d�  e�eF�«b��  p??K??*«  f??�R??*«  bN�  v??�≈  Z�K�  Í—«œù«  rOEM��«  l??�d??�
 s�Ë ÆÆZ(« ÊËRA� ÂUL��ô«Ë W�U�d�« r�œ w� Á—Ëœ Z�K� Í—«œù« rOEM�K� ÊU� p�c�Ë ¨W�U� W�UM� sL�d�«
ÆÆZ(«  V�u�  …œUO�  vK�  t�HM�  ∙dA�  Ê√  vK�  tK�«  tL�d�  t�d�  ¨ZO�(«Ë  Z(U�  f�R*«  W�UM�  d�UE�

…œU�d�« ≠ W�dJ*« WJ� الشـــورى.. وكذلك أصدر أمرين ملكيني يقضي األول
بتشـــكيل جلنة جديدة للحج وإلغاء اللجنة الســـابقة، 
وتضمن الثاني تعيني أعضاء دائمني للجنة، مبا فيهم 

ممثل عن جهاز األمن...
وجتســـيدًا الهتمام حكومة اململكة العربية السعودية 
باحلـــج واحلجاج، أصدر امللك عبدالعزيز آل ســـعود  
رحمه الله  أمره امللكي في الشـــهر اخلامس من سنة 
١٣٦٥هـ بإنشـــاء املديرية العامة لشؤون احلج لتتولى 
تقـــدمي خدماتها حلجاج بيت الله احلرام، وتهتم كذلك 
بوضع املشـــروعات اإلصالحيـــة والتطويرية اخلاصة 

باحلج واحلجاج.
وأشـــرف على هذه املديرية العامة للحج معالي الشيخ 
عبدالله الســــليمان احلمدان يرحمــــه الله، وكان ينوب عنه 
في اإلشــــراف العام معالي الشيخ محمد سرور الصبان 
رحمــــه الله.. ثم تعاقب على اإلشــــراف على هذه املديرية 
كل مــــن الشــــيخ محمد صالح قزاز، والشــــيخ عبدالله بن 
عدوان، واألمير طالل بن عبدالعزيز، واألمير عبداحملســــن 

بن عبدالعزيز..
ومت تطويـــر ودعـــم اإلدارة العامة للحج فـــي مطلع عام 
١٣٧٥هـ ووضعت التشكيالت اإلدارية لها في كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وجدة، ثم في ١٣٨١/١٠/٩هـ مت 
إنشاء وزارة جديدة للحج مرتبطة باألوقاف سميت وزارة 
احلـــج واألوقاف ضمن منظومـــة وزارات اململكة العربية 

السعودية..
وقد تعاقب على وزارة احلج واألوقاف منذ إنشـــائها 
عدد من الوزراء وهم: حســـني عرب ـ رحمه الله ـ عام 
١٣٨١هــــ، ومحمد عمر توفيق، باإلنابة عام ١٣٨٣هـ، 
والســـيد حســـن كتبي عام ١٣٩٣هــــ، وعبدالوهاب 
عبدالواســـع عام  ١٣٩٥هـ ـ رحمـــه الله ـ وقد عملت 
وزارة احلـــج واألوقـــاف على الرقـــي بخدمات احلج 
واحلجاج، وأجنزت العديد من املشـــروعات والبرامج 
التطويرية التي تهدف خلدمة حجاج بيت الله احلرام، 

من أهمها إنشاء مؤسسات أرباب الطوائف.
وأنشــــئت وزارة مستقلة للحج تعنى باحلج واحلجاج، حيث 

 Í—«œù«  rOEM�K�

 w�  Á—Ëœ  Z????�K�

 W????�U????�d????�« r???????�œ

 ÂU??????????L??????????�??????????�ô«Ë

Z?????(« ÊËR????????A????????�

وزارة الحج.. مسيرة عطاء فــــــــي خدمة ضيوف الرحمن 
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ولم يتخلف امللك املؤســـس عبدالعزيز بن عبدالرحمنـ  
طيب الله ثراه ـ عن ركب احلج إال في ست مناسبات، 
كانت إما بسبب املرض أو لدفع نفقات حجه للتطوير، 

والسنوات هي:
١٣٦٠هـ ـ األمير فيصل بالنيابة
١٣٦٦هـ ـ األمير فيصل بالنيابة
١٣٦٩هـ ـ األمير سعود بالنيابة
١٣٧١هـ ـ األمير سعود بالنيابة
١٣٧٢هـ ـ األمير سعود بالنيابة

وقد عـــني امللك عبدالعزيز بعد دخولـــه احلجاز مديرًا 
إلدارة احلـــج واألوقاف وهو محمـــد أبو اخلير، رحمه 

الله، ونصت التعليمات األساســـية عام ١٣٤٥هـ على 
تشـــكيل إدارة تعنى بشـــؤون احلج برئاســـة النائب 
العام األمير فيصل بن عبدالعزيزـ  رحمه اللهـ  باســـم 
جلنة إدارة احلج، يتم تشـــيكلها من رؤســـاء الدوائر 
التـــي لها عالقـــة بأمور احلج، ثم صـــدر نظامها في 
١٣٤٥/٣/٢هـ، منظمًا العالقة بني اإلدارة واملطوفني، 

وهيئات خدمات احلج.
وفـــي عام ١٣٥٠هـ تشـــكلت جلنة مـــن (١٨) عضوًا 
من املهتمني بأمـــور احلج، وفي عام ١٣٥١هـ، أصدر 
ــز رحمه الله قراره املتعلق بإضافة أمر  امللك عبدالعزـي
العناية بشؤون احلج واحلجاج إلى اختصاص مجلس 

 rOEM��«  l???�d???�

 Z???????????????�K�  Í—«œù«

 f�R*«  bN�  v�≈

 e�eF�«b�� p????K*«

t????K????�« t?????L?????�d?????�

من إدارة إلى وزارة

 r???� Êu??????�u??????D??????*«
 s????� ’U??????????�??????????�√
 W�dJ*«  WJ�  q??�√
 W??�ö??� r??N??M??O??F??�
 s� r??E??F??*« p??K??*«
 W?????�U?????�b?????�« q?????????�√
 ÂUOIK�  W????�U????�_«Ë
ÃU????(« Âe???K???� U????0

 s??� W???�u???D???� q????�
 UNOK�   U???�u???D???*«
 s???�  d?????C?????%  Ê√
 W???�b???�???� Âu?????I?????�
 q????�√ s?????� ÃU????????(«
 W??�U??O??K??�«Ë W???I???�???�«
W�U�_«Ë  ∙dA�«Ë
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Êu�uD*«
»*v�Ë_« …œU∫ املطوفون هم أشخاص من أهل مكة املكرمة يعينهم 
جاللة امللك املعظم من أهل الديانة واألمانة للقيام مبا يلزم احلاج، 
ويخصص لكل شـــخص منهم فريقًا مـــن احلجاج، وذلك مبوجب 

تقارير وسؤاالت بأيديهم حسب العوائد القدمية.

5�uD*« nzU�Ë
»*WO�U��« …œU∫ على كل مطوف أن يقوم بتعليم احلاج مناسك احلج 
على حسب مذهبه، ويحضر له كل ما يلزمه من ركوبة ومسكن وما 

يلزم لعرفة ومنى وزيارة املسجد النبوي وعودته إلى جدة.
»*???W��U��« …œU∫ على املطوف أن يرشـــد احلـــاج إلى عموم أعمال 

املناسك على أحد املذاهب األربعة.
املـــادة الرابعة: علـــى املطوف أن يحافظ جهـــد طاقته على راحة 

احلاج وماله وصحته.
»*???W???��U)« …œU∫ كل مطوفة من املطوفـــات عليها أن حتضر من 
يقوم بخدمة احلاج من أهل الثقة واللياقة والشرف واألمانة، وأن 
يكون على علم مبناســـك احلج على حسب مذاهب احلجاج الذين 
سيقوم بخدمتهم، وكل قصور يحصل من اخلدمة املذكورين تكون 

املطوفة مسؤولة عنه، عالوة على مسؤوليته عن نفسه.
»*W�œU��« …œU∫ كل مطوف أو شيخ جاوى إذا صدر منه أقل تعد 

أو إيذاء على احلاج يجازي أشد اجلزاء.
»*???WF�U???��« …œU∫ على عموم املطوفـــني أن يراعوا العوائد القدمية 

في مسألة التقارير والسؤاالت، وكل من يتعدى ويتداخل ضمن 
مصلحة غيره يجازي مبا يستحق.

»*???W???M�U��« …œU∫ على عموم املطوفني ومشايخ اجلاوى أن يقوموا 
بتنظيف عموم الدور التي يســـكنها احلجاج بصورة مســـتمرة، 

وهم مسؤولون عن كل قصور يحصل في ذلك.
ن  »*WF???�U��« …œU∫ ال يجوز ألي مطوف أو شـــيخ جاوى أن ُيسكِّ
في دار من احلجـــاج أكثر من املقرر لها من قبل إدارة الصحة 

العامة.

5�uD*« W�Uz—
»*d???�UF�« …œU…∫ يعني من قبل جاللة امللك املنظم رئيس ملشـــايخ 

اجلاوى، ورئيس لعموم املطوفني.
لة من كبار املطوفني  »*dA� W�œU(« …œU∫ لكل رئيس، هيئة ُمشكَّ

للنظر في دعاوى املطوفني.
»*dA� WO�U��« …œU∫ على كل من رئيس مشايخ اجلاوى ورئيس 
املطوفني أن يقوم مبراقبة عموم املطوفني املرتبطني به، وإذا رأى 
قصـــورًا من أحدهم عليه أن يقدم تقريرًا موقعًا عليه من جلنته، 
موضحًا فيـــه ذلك القصور إلى رئيس جلنة إدارة احلج، ليجرى 

في حقه ما يستحقه.
»*d???A� W��U��« …œU∫ على املطوف إخبار مديرية الصحة العامة 
فيما إذا طرأ مرض على أحد احلجاج فيخبر عنه إدارة الصحة 

ملعاينته فورًا، وعلى إدارة الصحة اجراء وظيفتها نحو ذلك.
»*dA� WF�«d�« …œU…∫ كل الدعاوى التي تقدم من ِقبل املطوفني أو 

مشايخ اجلاوى إلى رؤسائهم، إذا لم تنته برضاء الطرفني ترفع 
من قبل الرؤساء إلى رئيس اللجنة ليقرر فيها ما يقتضي.

املادة اخلامســـة عشـــرة: على كل مطوف أو شيخ جاوى إذا لم 
يجد نصفه من رئيسه أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة.

rNHzU�ËË W�“U�e�«
»*d???A� W???�œU��« …œU…∫ الزمازمة هم أشـــخاص من أهل مكة 
املكرمـــة يعينهم جاللـــة امللك املعظم من أهل اللياقة والشـــرف 

مبوجب تقارير وسؤاالت حسب العوائد القدمية.
»*d???A� WF�U???��« …œU…∫ على كل زمزمي أن يقوم بسقاية احلاج 
مـــاء زمزم، ويفرش له ســـجادته باحلرم الشـــريف كل يوم في 

األوقات اخلمس إلى نهاية احلج وسفر من مكة املكرمة.
»*???d???A� W???M�U��« …œU…∫ على عموم الزمازمـــة أن يراعوا راحة 
احلجـــاج، ومن يحدث منه أقل تعد على احلجاج يجازى أشـــد 

اجلزاء.
»*???d???A� WF???�U��« …œU∫ على عموم الزمازمـــة أن يراعوا القواعد 

القدمية في معامالتهم، ومن يخالف ذلك يجرى عليه اجلزاء.

t�HO�ËË W�“U�e�« aO�
»*ÊËdAF�« …œU∫ ُيعني شيخ الزمازمة من قبل جاللة امللك املعظم 
ليقوم مبراقبة الزمازمة ورؤية دعاويهم حســـب األصول اجلارية 

بينهم قدميًا.
املادة الواحدة والعشـــرون: كل دعوى لم يستطع شيخ الزمازمة 

صدر في عام ١٣٤٥هـ ويتكون 
من اثنين وأربعين مادة

نظـــام إدارة الحــــج
 w??�e??�“ q???� v??K??�
 W�UI��  ÂuI�  Ê√
 ¡U?????????� ÃU???????????????????????(«
 ‘d?????H?????�Ë Âe???????????�“
 t?????�œU?????�?????� t?????????�
 n�dA�«  Âd??(U??�
 w????� Âu??????????????� q??????????�
W�L)«   U??�Ë_«

 Êu??????????�d??????????�??????????*«
 ’U??????�??????�√ r?????????�
 ÊU??????�d?????? ÔF??????�« s????????�
 s?????�d?????C?????�?????�?????*«
 W??�ö??� r??N??M??O??F??�
 r????E????F????*« p???????K???????*«
 d??�—U??I??� V???�u???0
 q??J??�Ë W??B??B??�??�
 r???N???M???� h??????�??????�
5�uD*« s� r��

نظم ووثائق

»*bB—∫ العدد اخلاص من ملحق الدارة  عن مكة املكرمة 
العدد (٤) السنة احلادية والثالثون ١٤٢٠ هـ ص ٣٨٥/٣٨٢

»*bB—∫ العدد اخلاص من ملحق الدارة  عن مكة املكرمة 
العدد (٤) السنة احلادية والثالثون ١٤٢٠ هـ ص ٣٨٥/٣٨٢

المحتويــات



ÊUD� ”U�� aOA�« »UD�
w�U�_« r�U� W�bI*« WL�UF�« W�U�√ 5�√

 Â±π≥≥ ”—U� o�«u*« Ø ?�±≥µ± W�(« Ë–

∫W�ö'« V�U� U�

 Ê√  d��_«  d�H�«Ë  ·dA�«  w�®

 r�U�  W1dJ�«  rJ�b�√  5�  n�√

 ÎU��d�Ë  ÎU�MN�  WL�UF�«  W�U�√

 ÎöN�Ë  Îö�Q�  ¨.dJ�«  rJ�ËbI�

 dO��Ë 5H�dA�« 5�d(« ÂœU��

 s�  W�U�_U��  ¨5LK�*«  „uK�

 l�—√  VFA�«  s�  W�UO�Ë  ¨w�H�

 ‰Q�√Ë ¨p�d���«Ë w�UN��« ÷Ëd�

 ÃUO�� rJDO�� Ê√ t�Q� e� tK�«

 t��UM�  5F�  r�úJ�Ë  ¨t��U�—

 ¨d�b� W�U�ùU� t�≈ ¨WO�«bLB�«

Æ©rJOK� Âö��«Ë

يوم   – املكرمة  مكة   – القرى  أم   ∫—bB*«
اجلمعة ٥ ذي احلجة ١٣٥١هـ / املوافق ٣١ 

مارس ١٩٣٣م.
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 من أقوال المؤسس الملك
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود

œuF� ‰¬ qBOH�« sL�d�«b�� s� e�eF�«b�� ÂU�ù«
Á«d� tK�« VO�

 s� tOK� ÊU� U� vK� ¨t???� uN� ¨5F� V�«— Ë– 5�uD*« Ë√ n�d???A�« Âd(« wH�u� s� Ë√ —U�b�« Ác� w� ¡ULKF�« s???� ÊU� s???� q�® ∫ ⁄ö???� «c???�
Æq�� s� t� ÊU� U2 ŸuM2 p�c� ¨tOK� rzU� u� U* `KB� ô t�√ ¨W�(« tOK� ”UM�« ÂU�√ Îö�— Òô≈ ¨ ÎU�O� tBIM� ö� Áœe� r� Ê≈ ¨q��

 Æ© ÎU�O� tM� tBIM� r�Ë ¨tI� ÁUMOD�√ ¨5LK�*« ‰U� XO� w� o�U� X�U� o� t� ÊU� s� q� p�c�Ë
?� ±≥¥≥ v�Ëô« ÈœUL� ±≤ w� W�dJ*« WJ� t�u�œ Âu� tK�« tL�d� œuF� ‰¬ sL�d�« b�� s� e�eF�« b�� f�R*« pKLK� WJ� ⁄ö� s� …dI�

t�u??D� q�� ÃU�K� fO�  ∫ ÎU�Ëœ œœd� ÊU� ÆÆ e�eF�« b�� pK*« tK�« r�—

 s =�R� ULO� ÍbN� ‰c�Q???� ≠ tK�« ¡U???� Ê≈ ≠ wM�≈Ë ¨W�«—Ë s�√Ë dO�Ë ‰U��≈ w� Â«d(« tK�« bK� Ê√ t�u�Ë tK�« ‰u�� r�d???A�√ w�≈Ë®
Æ©UN� ÊUM�L�ô«Ë W�«d�« VK��Ë ¨W�bI*« œö��«

?�±≥¥¥ …d�ü« ÈœUL� – …b�

 WF�dA�« ÂUJ�√ j��M� w�u�« j�N� v�≈ d�U�� w�≈ ¨tK�« œU�� q�U� XI�—√ w��« Â—UG*«Ë r�UE*« l�d� q� ¨UNOK� jK��K� ô WJ� v�≈ d�U�� w�≈®
Æ©WF�dAK� Q�QD� Ê√ V�� ”Ëƒd�« lOL�Ë ¨ŸdAK� Òô≈ WJ� w� ÊUDK� ÊuJ� ô Êü« bF�� ¨UN�UJ�√ b�R�Ë

 ÆÂ±π≤¥ d�L��œ ±π o�«u*« ¨?�±≥¥≥ v�Ë_« ÈœUL� ≤≤ WFL'« – ÈdI�« Â√ ∫—bB*«                                                                                                                        
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من خطاب الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود
في الذكرى السابعة لتوليه العرش 

١٣٨٠هـ / ١٩٦٠م

أرفع أكف الشـــكر لله ســـبحانه وتعالى على نعمـــه علينا بأن وفقنا إلقامة دينه وشـــريعته، والعمل بكل جد 
واجتهاد إلســـعادكم وتوفير الرخاء لكم، باذلني كل غاٍل ورخيص في ســـبيل حتقيق ذلك، ســـاهرين الليالي 
مفكرين في أموركم، متدبرين أحوالكم، وما كان ليتحقق لنا هذا لوال متسكنا بأهداب الدين احلنيف، وَجَعلنا 

كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورنا. 
وفـــي هذه املناســـبة أجد من الواجب علـــيِّ أن اطلعكم على بعض ما قمنا به، وعزمنـــا القيام به من أعمال 

ومشاريع داخلية، وما رسمناه لسياستنا اخلارجية. 
 ‰U*U� Ìs{ ÊËœ ¨t�F???�u�Ë n�d???A�« wJ*« Âd(« …—UL� w� ◊U???A�Ë WLN� ÎU� Ì—U� qLF�« ‰«e� ô :في احلقل الداخلي
 UL� Æt�LE�Ë t�O???�b� w� UL� ¨t�—UL� W�Ë—Ë tzUM� w???� ¨t�u�Ë tK�« ‰u�� tzUN��« bM� `???�B� Ê√ q???�« ¨b???N'«Ë

 ÃU��K� Î«dO???�O� p�– q� ¨vM�Ë  U�d� w� p???�UM*« v�≈ W�œR*«Ë ¨W�dJ*« WJ� w� ‚dD�« l???�u�Ë o???� tK�« ÊuF� -

 ÆWMO�QL�Ë s�√Ë d�� w� Z(« WC�d� ¡«œ_ Â«d(« tK�« XO� v�≈ s�b�«u�«

œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� œuF� pK*« 
 tK�« tL�—                                                                                                                                                        

Â«d�ù« ”U�K� tK�« tL�d� e�eF�« b�� s� œuF� pK*« W�ö�
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Æ5K�d*« bO� vK� Âö��«Ë …öB�«Ë ¨rO�d�« sL�d�« tK�« r��
∫Â«dJ�« …u�ù« UN�√

Æw�H� s� W�U�√Ë ¨bK��« «c� w� VFA�« «c� ¡UM�√ s� ÎW�UO� VO�d� qJ� rJO�≈ ÂbI�√ Ê√ Í“«e��«Ë Í—Ëd� w�«Ëœ s* t�≈
∫…u�ù« UN�√

 ÊU1ù«Ë ¨v�UF�Ë t�U��???� t�œU��Ë ¨Z(« ¡«œ√ s� tO�≈ ÊuF???�� U� rJM� q�I�� Ê√Ë ¨dO� q� rJ� v�UF�Ë t�U��???� tK�« u�—_ wM�≈
Æt� ’ö�ù«Ë ¨t�

 Ê_ ¨W1e� qJ�Ë ¨ Ìb� qJ�Ë ¨’ö�≈ qJ� qO���« «c� w� UMO�P�Ë ¨UMM�UC�Ë ¨UM�d� UM�U1≈Ë ¨UMM�b� p�L��« ÎUFOL� UM��«Ë s� Ê≈
ÆUM�d�¬Ë U�UO�œ w� dO� q� UM� oI�� Íc�« u� «c�

œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� qBO� pK*«                                                                                                                                                                                
 å tK�« tL�d� ò                                                                                                                                                                                 

من خطاب الملك فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود

في موسم حج عام ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م

تاريـخ
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بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على رسول الله األمني، هادي البشرية 
إلى نور احلق، وضياء اليقني، ومنقذ اإلنسانية من براثن الشرك والضالل املهني. 

وبعد:
فإنني أرحب بكم باســـم إخوانكم أبناء اململكة العربية الســـعودية، الذين شرفهم 
الله، وأكرمهم مبســـؤولية خدمة ضيوفه، والســـهر على راحتهـــم عبر العصور، 
والذين يســـعدهم أن يستقبلوكم في هذا املوسم من جديد، وقد أعدت لكم الدولة 
فيه الكثير من املشـــروعات والتنظيمات، التي اســـتهدفنا منها تســـهيل وتيسير 
أدائكم للفريضة، وقد كان هذا من أهم مشـــاغلنا واهتماماتنا، ومنذ عهد جاللة 
امللك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي وضع أسس هذه اململكة منذ فجر نهضتها، 
وحـــرص على وحدة املســـلمني، وتوحيـــد صفوفهم، كما عمل علـــى توفير األمن 
والطمأنينـــة حلجاج بيت الله احلرام. وكان الرائد فـــي توعيتهم بأمور وواجبات 
دينهم، وإزالة ما علق بها من شـــوائب، وقد أرســـى جاللته - رحمه الله - قواعد 
النهضة والوحدة لهذا البلد، فقام كياننا واحلمد لله على أساس العقيدة اخلالصة، 

والتآخي والعدل.

∫Â«dJ�« …u�ù« UN�√
 إن اجتماعكم هذا في هذه األيام املباركة، وفي هذه املناســـبة العظيمة، يجســـد 
أعظم جتسيد وحدة املسلمني الكبرى، ويؤصل في النفوس املؤمنة املسلمة معنى 
التضامن، ويقوي بني املسلمني رابطة التعاون والتآلف، بصورة ينبغي أن يستفيد 
منها كل مســـلم، بحيث يعود إلى دياره إن شـــاء الله، داعية حق، ومرشد هداية، 
يدعو إلى الله، بالتي هي أحســـن، ويكافح في ســـبيل إظهار دين الله، والتمسك 
به، والدفاع عنه، فلن تقوم لهذه األمة قائمة، إال إذا متســـكت بالدين اإلســـالمي 

وطبقته، ودعت إليه، وبادرت إلى نشره، والدعوة إليه.
 q� bM&Ë ¨UN�U�UJ�≈ q� lC� Ê√ Î«b� …—u�H� W�œuF???��« WO�dF�« WJKL*« Ê≈Ë
 ¨r�œö� w� Êu???K�� s�c�« ¨Â«d(« tK�« X???O� ÃU�� W�b� q�√ s???� U???N��U�
 W�???�UM� w� rJ� ÎU�«b� «u�uJ� Ê√ r�bF???�� s�c�« rN�«u�≈Ë rNzUI???�√ 5�Ë
 s� ÎU�öD�« V�«u�« «c???� ¡«œ√ vK� rNM� b???�«Ë q� ’d�� ¨…e???�e� WO�ö???�≈
 ¨rN� n�dA� w� U/≈ W�b)« Ác� ÊQ�Ë ¨rK�*« u�√ rK�*« ÊQ� q�UJ�« Á—uF�

ÆrJ� .dJ�Ë

 ∫Â«d(« tK�« XO� ÃU�� w�«u�≈
أسأل الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته أن يظللنا جميعًا باإلسالم، وأن يجعل 
مـــن اجتماعكـــم هذا عامًال من عوامل وحدة املســـلمني، وأن يتقبـــل منا جميعًا 
حجنا، فيكون مبرورًا، وسعينا مشكورًا، وأن يهيئ لألمة اإلسالمية في كل أنحاء 

من خطاب الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود
 إلى وفود بيت اهللا الحرام

ذو الحجة ١٣٩٥هـ الموافق  ديسمبر ١٩٧٥م

املعمورة من أمره رشـــدًا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه 
على كل شيء قدير.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
 œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� b�U� pK*«                                                                            

å tK�« tL�d� ò                                                                                  

Æ©Â±π∑µ d�L��œ ≤∂ o�«u*« ¨?�±≥πµ W�(« Ë– ≤≥ w� ≤∂∞µ œbF�« ¨ÈdI�« Â√®           

œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� b�U� pK*« W�ö� 
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من كلمة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

إلى الحجاج والمواطنين واألمتين العربية واإلسالمية
بمناسبة عيد األضحى المبارك للعام ١٤١٨هـ

احلمد للـــه رب العاملني، والصالة والســـالم على أشـــرف األنبياء 
واملرسلني، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني..

أيها اإلخوة املواطنون: 
حجاج بيت الله احلرام: 

أيها املسلمون في كل مكان:
 الســـالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يسرنا أن نهنئكم بعيد 
األضحى املبـــارك، حامدين الله عز وجل الـــذي هدانا لهذا الدين 
القومي، ومّن علينا باقتفاء آثار ســـيد املرسلني، وما كنا لنهتدي لوال 

أن هدانا الله، وشاكرين له نعمه التي ال ُتعد وال ُحتصى.
ونحـــن نعيش آثار هذه النعمـــة حينما نرى حجاج بيت الله احلرام 
ملبني ومكبرين، يتنقلون بني املشـــاعر املقدسة في طمأنينة وإميان، 
معلنني بصوت واحد كلمة التوحيد التي جمعتهم وألّفت بني قلوبهم، 
وأزالـــت احلواجز بينهم: (أن ال اله إّال الله وحده ال شـــريك له وأن 

محمدا عبده ورسوله).

لقد شـــّرفنا الله بخدمة مقدسات املســـلمني واستقبال حجاج بيته 
احلرام، فقمنا بالســـهر على راحتهم، وعملنا على تســـهيل األمور 
لهم، وجندنا اإلمكانات املادية والبشرية خلدمتهم، ليتمكنوا من أداء 
املناســـك على الوجه الصحيح املوافق لهدى رســـولنا الكرمي صلى 
الله عليه وســـلم، ونحمد الله الذي يســـر لنـــا القيام بهذا الواجب، 
ونســـأله تعالى أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكرمي، وأن يرضى 

بذلك عنا.

 ÃU???�(«Ë Z???(« W???�b� w???� U??? Î�Ëœ Êu???J� Ê√ U Î�d???� U???�b�e� U???2
 5�d(« W�b� p???�– W�bI� w� w�Q�Ë ¨s???�dz«e�«Ë s???�dL�F*«Ë
  U�UJ�ù« dO�???��Ë ¨…—uM*« WM�b*«Ë W�dJ*« WJ� w� 5H�d???A�«
 v???K� U???�uJO� U???LN��UO� v???K� q???LF�«Ë ¨ULN�F???�u��  U???�UD�«Ë

 XO� ÃU�� …u???�ù« lOL' b�R� Ê√ œu???�Ë ÆULN� o???zö�« dNE*«Ë u???�M�«
 ¡U� Ê≈ ≠ ÊUOI�O???� 5H�d???A�« 5�d(« Ê√ W�U� 5LK???�LK�Ë Â«d(« tK�«
  «“U$ù« Ê√Ë ¨q�U???� ULNM� UMKG???A� ô UM�UL��«Ë UM�d� q�� ≠ tK�«
 5H�dA�« 5�d(« q�«œ ¡«u�  U�u��*« l�—√ vK� tK�« Ê–S� q�«u���

 ÆULNO�≈ W�œR*« ‚dD�«Ë ULN� WDO;«  U�U��« Ë√ ULN�—U� Ë√
                                  

 tL�d� – e�eF�«b�� s� bN� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� UNN�Ë WLK� s�

 Æ©Â±ππ∏Ø¥Øπ Ø ?�±¥±∏Ø±≤Ø±≤ w� vM�® ÆÂ«d(« tK�« XO� ÃU�� v�≈ ≠ tK�«

œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� bN� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU�
 åtK�« tL�d�ò
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احلمد لله، والصالة والسالم على نبينا محمد وبعد: أيها اإلخوة األعزاء ضيوف الرحمن، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئكم 
بعيد األضحى املبارك، وأمتنى لكم حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وكل عام وأنتم بخير. 

منذ عهد إبراهيم اخلليل عليه الســـالم، ومرورًا بعهد نبينا محمد عليه أفضل الصالة والســـالم، إلى يومنا هذا، واملؤمنون يتوافدون 
على البيت العتيق ملبني النداء اخلالد، في مشـــهد رائع يعلي كلمة التوحيد، ويجســـد فكرة املساواة، ويجدد األمل في وحدة األمة، 

التي كانت هاجسًا ملحًا ملؤسس دولتنا احلديثة امللك عبدالعزيز يرحمه الله.

 «cN� ÂUOIK� UN�H�  —cM� ¨…—uM*« WM�b*«Ë W�dJ*« WJ� w� 5LK�*«  U�bI� W�b�� W�œuF???��« WO�dF�« WJKL*« X�d???� bI�
 È—UB� X�c�Ë ¨rNJ???�� ¡«œ√ ÃU�(« vK� qN???�� U� dO�u� r� ¨q�Ë e� tK�« U{— p�c� WO�«— ¨tKL�√Ë t�Ë -√ vK� V�«u�«
 ‰u???�d�« b�???�� —«Ë“Ë ¨t�dL�F�Ë Â«d(« tK�« XO� ÃU�� W�b� UN�b� ¨W�öL� l�—U???A� ¡U???A�S� WLN*« Ác� ¡«œ√ w� bN'«
 ¨q�Ë ‰e� tK�« d�_ ÎôU���« ¨tOK� …d�U�� ¨‰«uM*« «c� vK� tK�« ÊuF� …dzU� WJKL*« X�«“ U�Ë ¨t�œU�d�Ë rK�Ë tOK� tK�« vK�

 Æs�b�«d�« tzUHK�Ë rK�Ë tOK� tK�« vK� ‰u�d�« WM�� ¡«b��«Ë

من كلمة خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله - التي ألقاها خالل حفل االســـتقبال الســـنوي الذي 
أقامه للشخصيات اإلسالمية ورؤساء بعثات احلج، بتاريخ ١١ ذو احلجـة ١٤٢٩ هـ، املوافق ٩ ديسمبر ٢٠٠٨م، في القصر امللكي 

مبشعر منى.  

من كلمة خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود

إلى حجاج بيت اهللا الحرام
١٤٢٩/١٢/١١هـ / الموافق ٢٠٠٨/١٢/٩م
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U????N????I????�«Ë » Úd??????????? ÔF???????????�« Ó“U????????�????????� e???????�e???????F???????�« Ôb??????�??????�
Ì— Óu???????? Ô�  s?????�  ”U??????M??????�«  Ói????F????�  Ô”U??????M??????�«  o???? ÓA???? ÚF???? Ó�  ÚÊ≈
Ìs??????? ÓK??????? Ó� w???????????�Ë Ìd???????????� w?????????� t????????? ÒK?????????�« Óp???????????� u???????�b???????�

t??????�?????? ÓO?????? ÚG?????? Ô� t??????????? ÒK???????????�« b???????�???????F??????? � Úo????????I????????� » Ó—U???????????????????�

«u??????????? Ô� Ób??????????? Ó� ÁƒU???????????M???????????�√ t?????????� ‚ Úb?????????????????? � Ó‚U???????�???????O???????�
«u???? ÔI???? A????� b??????� t????? ÒK?????�«b?????�?????� Ôb???????�???????*«Ë Ô”U??????M??????�U??????�
Ô‚ d?????? Ó�?????? Ú�?????? Ó� V???????? Ú�???????? Ô(« Ód??????? Ú�??????? Ó� d?????�?????�« Ô… Óu???????????????????� Óœ ÓË

«u???????????????? Ô� “ Ô— Ôt????????? Ô�ö?????????�√ Íc???????????�« Óp???????? ÒM???????? � Ôt??????????????????????�“ Ú—« ÓË

 dO�O�Ë rN��«d� q��Ë qzU???�Ë s� sJ1 U� vB�√ dO�u�Ë ¨sL�d�« ·uO{ W�b�� …bO???�d�« UM�œUO� ÂUL��« vK� Î«bO�Q�
 5LzUIK� ¨ÂU� q� s� „—U�*« ÊUC�— dN???� w� ¨Â«dJ�« d�_« …ôË ‰U�I�???�« vK� …bOL(« …œUF�« X�—œ ÆÆrNJ???�UM* rNz«œ√

ÆÆ…bOH*«  UNO�u��«Ë …b�b��« ¡«—üU� r�b�Ëe�Ë ÆÆÂ«d(« tK�« XO� ÃU�� W�b� vK�
 v�≈ Îôu�Ë ¨?�±¥≤∏Ë ????�±¥≤∑ w�UF� Î«—Ëd� ¨????�±¥≤∂ ÂU� cM� …bO???�d�« UM�œUO� UNOK� X�—œ w��« …b???OL(« …œU???F�« p???K�Ë
 5�uD� s� n???z«uD�« »U�—√  U???��R� f�U�� ¡U???�ƒ— · Òd???A� bI�Ë ÆÆ?�±¥≤π WO{U*« WM???��« s� ÊU???C�— w� ¡U???I� d???�¬
 Âö???��«b�� s� œ«R� —u��b�« Z(« d�“Ë w�UF� t???�√d� b�Ë w� ¨ «—UO???�K� W�UF�« W�UIM�« ¡UC�√Ë W�“U�“Ë ¡ö�ËË ¡ôœ√Ë
 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� vK� Âö��U� «u�dA� ÆÆs�b�U�*« ¡ö�u�«Ë Z(« …—«“Ë ¡ö�Ë …œUF???��« »U��√ rC�Ë ¨w???�—UH�«
 …—«“Ë w� Z(« —u�√ vK� 5LzUI�« s� W�bN�« X�U�Ë ÆÆ?�±¥≤π ÊUC�— ≤∞ ¡U�� ¨tK�« tEH�� ¨e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*«

ÆÆÂ«dJ�« …œUIK� ¡U�u�« vK� bO�Q� UNO� ÆÆqOL'« dFA�« s�  UO�Q� W�«œe� nz«uD�« »U�—√  U��R�Ë Z(«

خادم الحرمين يستقبل القائمين على خدمة ضيوف الرحمن
في عادة سنوية درج عليها قبل بداية موسم الحج
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مناسـبات

 W???�d???A???*« W????N????�«u????�«Ë 5????M????�«u????*« d???�b???I???� q???�???� r????�????�√ ∫ÊU???D???K???� d????O????�_«
ÂU???� q????� w????� 5???�ö???*U???� ÊËb????F????� s????�c????�« Â«d???????(« t???K???�« X???O???� ÃU???�???� ÂU??????�√

 Ã—œ W�uM� …œU� w� Z(« d�√ vK� 5LzUI�« t�U�I��« ‰ö� .dJ�« ÁuL???�� WLK� w� bNF�« w�Ë wJK*« uL???��« V�U� vM�√
 qO�???� w� dL�F*«Ë ÃU(« W�b�� W�öF�«  «–  U???��R*«Ë Z(« …—«“Ë UN�c�� w��« W�OD�« œuN'« vK� ¨ÂU???� q� w???� U???NOK�
 ¨W???�bI*« d�U???A*«Ë 5H�d???A�« 5�d(« W�b) WJKL*« UN� tK�« h��« w��« W�d???A*« W�UJ*« tK�« tEH� Î«b???�R� ¨r???N��b�
 5�d(« ÂœU� W???I� bNF�« w�Ë uL???� b�√Ë ÆsL�d�« ·uOC�  öON???���«Ë  U�b)« q� .bI� u???�� Î«bN� u�Q� s???� w???��«Ë
 W�b� u��  UO�ËR�� s� t�u�c�� U�Ë ÃU�(« W�b� vK� 5LzUI�« w� œuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�«
 vK� tO�� b���Ë W�dJ*« WJ� w� Â«d(« tK�« XO� ÊËbBI�Ë w�ö�ù« r�UF�« ‚U�¬ s� ÊËbH� s�c�« s�dL�F*«Ë ZO�(«
 XO� ÃU�� ÂU�√ W�dA*« WN�«u�« r��Q� ¨5M�«u*« d�bI� q�� ÎUC�√ r��√® ∫ÁuL� ‰U�Ë Æ…—uM*« WM�b*« w� rK�Ë tOK� tK�«
 r��√Ë tK�« bM� rJ� d�√ tO� bN� s� t� Êu�uI� U� q� Ê≈® ∫ÁuL� ·U{√Ë Æ©ÂU� q� w� 5�ö*U� ÊËbF� s�c�« Â«d(« tK�«
 X�U�Ë ÆÆÕU�M�«Ë o???O�u��« lOL�K� ÁuL???� ÎUOML�� Æ©W�d��«Ë d???O)« rJO�Ë qOK'« q???LF�« «cN� ÂuI� s� d???O� t???K�« ¡U???� Ê≈

ÆÆÂ«dJ�« …œUIK� W�UD�«Ë ¡ôu�« bO�Q�� —UF�_« qL�√ tOK� XAI� ÎU�—U�c� ÎU�—œ Z(« d�√ vK� 5LzUI�« s� W�bN�«

في عادة سنوية درج عليها قبل بداية موسم الحج

أنتم خير من يقوم بهــذا العمل الجلـيل
لدى استقباله الفارسي ووكالء الوزارة ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف.. ولي العهد: 
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nz«uD�« »U�—√  U��R� ¡U�ƒ—Ë …—«“u�«  «œUO�Ë Z(« d�“Ë w�UF� q�I��� WOK�«b�« d�“Ë uL�

 Z(« WM' fOz— W???OK�«b�« d�“Ë e???�eF�«b�� s� n�U� d???O�_« wJK*« uL???��« V�U� UNOK� Ã—œ …b???OL� W�uM???� …œU� w???�
 V�U� vM�√ ÆÆZ(« r???�u� W�«b� q�� W�dJ*« WJ0 ÃU???�(«  W�b� vK� 5LzUI�« ‰U�I�???�« w� ¨?�±¥≤∂ ÂU???� c???M� U???OKF�«
 WOIO�M��« W�ON�«Ë Z(« …—«“Ë œuN� vK� UOKF�« Z(« WM' fOz— WOK�«b�« d�“Ë e�eF�«b�� s� n�U� dO�_« wJK*« uL��«
 v�≈ ·bN� WK�U�  U�b�Ë œuN� s� WJKL*« t�bI� U� —U�≈ w� ¨Â«d(« tK�« XO� Íb�U� W�b) nz«uD�« »U�—√  U��R*
 t�U�I��« Èb� ÁuL� œb�Ë ÆW�uN�Ë d�O� rNJ�UM* rN��œQ� ÊUL{Ë sL�d�« ·uO{ W�«— oOI��� q�???��« lOL� dO???�O�
 œ«R� —u��b�« Z(« d�“Ë w�UF� ÂdBM*« ÊUC�— dN� s� s�dAF�«Ë f�U)« fOL)« Âu� ¡U???�� W�dJ*« WJ0 ÁuL???� V�J0
 5�uD� s� nz«uD�« »U�—√  U��R�  «—«œ≈ f�U�� ¡U???�ƒ—Ë s�b�U�*« ¡ö�u�«Ë …—«“u�« ¡ö�ËË w???�—UH�« Âö???��«b�� s�
  U???��R� w�u???�M� UNzUM�√ w� …œUOI�« WI� ¡UIK�« «c� w� œb� ¨ «—UO???�K� W�UF�« W???�UIM�« f???Oz—Ë ¨¡ö�ËË W???�U�“Ë ¡ôœ√Ë
 ÆÆUNM� WO��d���« WHB�« ¡UG�≈Ë WO�U(« UN�ULO�I�� rN�U???��R� XO��� vK� WO�U???��« WI�«u*«  —b� –≈ ¨nz«uD�« »U�—√
 ¡U�u�« s� d�F� Íc???�« ¨qOL'« dF???A�« s�  UO�Q� ÎU�«œe� ÎU�—U�c� ÎU???�—œ ¨Z(« d�√ v???K� 5LzUI�« s� ÁuL???� W???�b�  ¡U???��

ÆÆÆtK�« rNEH�� d�_« …ôu� ¡ôu�«Ë

األمير نايف يثني على جهود وزارة الحج 
ومؤسسات أرباب الطوائف

لدى استقباله وزير الحج ووكالء الوزارة ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف



من ذاكرة التاريخ

t��UB�Ë ¨?�±≥∏∂ ÂU� w� W�dA*« W�FJ�« s� ÎU�—U� ¨WOL�UN�« WO�œ—_« WJKL*« pK� – tK�« tL�d� – ‰ö� s� 5�� pK*« W�ö� 
V�U� ULNHK�Ë ¨ ÎUO�U� WFO��« W�O� fOz— – „«c�¬ – W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ ¨e�eF�«b�� s� qFA� dO�_« wJK*« uL��« V�U� 
rNH�uD�� ÂU� Íc�« s�b�« nO� b�«u�«b�� ÊU�d� ·uD*« …—uB�« w� dNE�Ë ÆœuF� ‰¬ e�eF�«b�� s� ·«u� dO�_« wJK*« uL��«
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æ عني أميرًا ملنطقة عسير عام ١٩٧١. وفي ١٦مايو عني أميرًا علىمنطقة 
مكة املكرمة، التي تشمل أيضًا مدينة جدة ومدينة الطائف..

æ عضو في هيئة البيعة الســـعودية عـــن والده امللك فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود..

æ عني مديرًا لرعاية الشـــباب التابعة لوزارة العمل والشـــؤون 
االجتماعية في الفترة ما بني ١٣٨٧-١٣٩١هـ. 

æ عـــني أمير ملنطقة مكة املكرمـــة مبوجب األمر امللكي رقم أ / 
٤٣ التاريخ: ١٤٢٨/٤/٢٩هـ. 

æ يرأس مؤسســـة الفكر العربي والتي تعد إحدى املؤسســـات 
الفكريـــة األهلية التـــي تدعو إلى النهضـــة والتضامن العربي 
وتهتم بالشأن العربي، وقد دعا إلى تأسيسها في يونيو ٢٠٠١، 

واختيرت بيروت مقرًا لها.
æ رئيس جلنة احلج املركزية.

األمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

العدد الوثائقي األول16

أمراء مكــة المكرمـة خالل عشرة أعوام

أمراء الحـج

wJK*« uL��« V�U�

 w??� Êu???L???N???�???� s?????�c?????�« r????�????�√ r?????J?????�√®
 WJKLLK� ÎU??L??z«œ U??�u??�d??� w??�??�« …—u??B??�«
 r�UF�« —U??E??�√  w??� W??�œu??F??�??�«  W??O??�d??F??�«
 w??�ö??�ù« r??�U??F??�« ÎU??�u??B??�Ë ≠ l??L??�√
 ÂU??� q???� w???� U??M??O??�≈ ÊËb???H???� s???�c???�«Ë ≠
Æ©„—U??????�??????*« Z???????(« «c???????� r?????�u?????� w?????�

æ  تولى إمارة تبوك ســـنة ١٤٠٠هـ واهتـــم بتطويرها، وتنمية 
احلركة االقتصادية فيها، وشـــجع املستثمرين على االستفادة 

من طبيعتها الزراعية وإقامة املزارع.
æ  صدر األمر الســـامي بتعيينه أميرًا للمدينة ســـنة ١٤٠٦هـ، 
وكانت املدينة في املرحلة األولى من الطفرة العمرانية، حيث بدأ 
تنفيذ مشروع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
لتوسعة املســـجد النبوي، وتطوير املنطقة املركزية احمليطة به، 
وجتديد املســـاجد التاريخية، فأشرف على هذه احلركة. وعلى 
غرار ما حدث في تبوك شـــجع على إقامة مؤسســـات ضخمة 

لالستثمار العقاري والزراعي. 
æ عني ســـموه أميرًا ملنطقة مكـــة املكرمة في ١٤٢٠/٨/١٦هـ 

مبرتبة وزير..

األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز- يرحمه اهللا -
wJK*« uL��« V�U�

 ÎöN�  XKK�Ë  Îö??�√  X��  ∫ÃU???(«  w??�√®
 ÈuN�Ë W�U�d�« l�M�Ë w�u�« j�N� v�≈
 ¨U??�d??�U??A??�Ë  UM�uK�  pOO%  ¨…b???�???�_«
 U??N??�U??�??�??� W????�d????J????*« W????J????� p????O????O????%Ë
 W??J??K??L??*« p??O??O??%Ë ¨U???N???�U???�œËË U??N??�ö??�Ë
Æ© ÎU??�??F??�Ë  W�uJ�  W??�œu??F??�??�«  WO�dF�«
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æ حاصل على البكالوريوس في علوم الطيران من اململكة 

العربية السعودية.
æ وفـــي عـــام ١٩٦٤م حصل على درجة املاجســـتير في 

العلوم العسكرية من بريطانيا، ومنذ ذلك العام وهو يعمل 
في القوات اجلوية امللكية السعودية.

æ عام ١٩٨٠م عني أميرًا على منطقة حائل وظل بها حتى 

عام ٢٠٠٠م.
æ عني أميرًا ملنطقة املدينة املنورة في عام ٢٠٠٠م.

æ في عام ٢٠٠٥م عني رئيسًا لالستخبارات العامة.

األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

أمراء المدينة المنورة خالل عشرة أعوام

wJK*« uL��« V�U�

 bO�*«b�� dO�_« wJK*« uL��« V�U� s� »U�
 WIDM�  dO�√  –  tK�«  tL�d�  –  e�eF�«b��  s??�
 vK� ·«d??????�ù« w???� –  „«c?????�¬ –  W??�d??J??*« W??J??�
 W??F??�U??�??�Ë ¨??????????�±¥≤∑ ÂU?????� Z????� r???�u???� ‰U????L????�√
  U???�b???)« v???K???� ·«d?????????�ù«Ë ¨Z???O???�???(« W???K???�—
Ær??�u??*« «c???� ‰ö???� s??L??�d??�« ·u??O??C??� W??�b??I??*«

æ أميـــر منطقة املدينة املنورة وهو أحد أبناء األمير ماجد 
بن عبدالعزيز آل سعود. 

æ تخـــرج في جامعة امللك فهد للمعـــادن والبترول ورأس 
سابقًا مجلس إدارةاجلمعية السعودية لإلنترنت. 

æ صدر األمر الســـامي بتعيينه اميـــرًا على منطقة املدينة 
املنورة في تاريخ ١٤٢٦/٩/١٩هـ بعد أن شـــغر منصب 

نائب أمير منطقة القصيم. 
æ افتتح عدة مشـــروعات حيوية في مدينة ينبع الصناعية 

وفي املدينة املنورة وقراها.
æ  رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة.

األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز
wJK*« uL��« V�U�

 w�  q�L��  ÎU��U�  ÎU�N�Ë  ÎU??�??{«Ë  ÎUH�u�  vM��®
  U??�b??)«  q??C??�√  .bI��  w??�d??�«  vK�  bO�Q��«
 …öB�« tOK� tO�� b��� —«Ë“Ë sL�d�« ·uOC�
  ULOKF��« oO�D�Ë ¨ ôU�*« lOL� w� Âö��«Ë
 W�ö�  sLC�  w??�??�«   U???�«d???�???�ô«Ë  W??L??E??�_«Ë
Æ©¡UM���« Ë√  ÊËUN� ÊËb??�  —«Ëe??�«Ë  ÃU�(« s??�√Ë



وزراء الحج
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 ·uO{  W??�b??�  v???�Ë√  Íc???�«  ¨t??K??�«  tL�d�  e�eF�«b��  p??K??*«  f??�R??*«  bN�  v??�≈  Z�K�  Í—«œù«  rOEM��«  l??�d??�
 s�Ë ÆÆZ(« ÊËRA� ÂUL��ô«Ë W�U�d�« r�œ w� Á—Ëœ Z�K� Í—«œù« rOEM�K� ÊU� p�c�Ë ¨W�U� W�UM� sL�d�«
ÆÆZ(«  V�u�  …œUO�  vK�  t�HM�  ·dA�  Ê√  vK�  tK�«  tL�d�  t�d�  ¨ZO�(«Ë  Z(U�  f�R*«  W�UM�  d�UE�

…œU�d�« ≠ W�dJ*« WJ�

وزارة الحج.. مسيرة عطاء فــــــــي خدمة ضيـوف الرحـمن 

oO�u� dL� bL�� –U��_« w�UF�
“tK�« tL�—”

w��� s�� –U��_« w�UF� »d� 5�� –U��_« w�UF�
“tK�« tL�—”

ولم يتخلف امللك املؤســـس عبدالعزيز بن عبدالرحمنـ  
طيب الله ثراه ـ عن ركب احلج إال في ست مناسبات، 
كانت إما بســـبب املرض أو لدفع نفقات حجه لتطوير 

املشاعر املقدسة، والسنوات هي:
١٣٦٠هـ ـ سمو األمير فيصل بالنيابة جنله
١٣٦٦هـ ـ سمو األمير فيصل بالنيابة جنله
١٣٦٩هـ ـ سمو األمير سعود بالنيابة جنله
١٣٧١هـ ـ سمو األمير سعود بالنيابة جنله
١٣٧٢هـ ـ سمو األمير سعود بالنيابة جنله

ــز بعد دخوله احلجـــاز مديرًا  وقـــد عني امللك عبدالعزـي
إلدارة احلج واألوقاف وهو محمد أبو اخلير، رحمه الله، 

ونصت التعليمات األساسية عام ١٣٤٥هـ على تشكيل 
إدارة تعنى بشؤون احلج برئاسة النائب العام األمير 
فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ باســـم جلنة إدارة 
احلج، يتم تشكيلها من رؤساء الدوائر التي لها عالقة 
بأمـــور احلج، ثم صدر نظامها فـــي ١٣٤٥/٣/٢هـ، 
منــظمًا العـــالقة بـــني اإلدارة واملطــوفني، وهيــئات 

خـــدمات احلج.
وفـــي عام ١٣٥٠هـ تشـــكلت جلنة مـــن (١٨) عضوًا 
من املهتمني بأمـــور احلج، وفي عام ١٣٥١هـ، أصدر 
ــز رحمه الله قراره املتعلق بإضافة أمر  امللك عبدالعزـي
العناية بشؤون احلج واحلجاج إلى اختصاص مجلس 

 rOEM��«  l???�d???�

 Z???????????????�K�  Í—«œù«

 f�R*«  bN�  v�≈

 e�eF�«b�� p????K*«

t????K????�« t?????L?????�d?????�

من إدارة إلى وزارة
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الشـــورى.. وكذلك أصدر أمرين ملكيني يقضي األول 
بتشـــكيل جلنة جديدة للحج وإلغاء اللجنة الســـابقة، 
وتضمن الثاني تعيني أعضاء دائمني للجنة، مبا فيهم 

ممثل عن جهاز األمن...
وجتســـيدًا الهتمام حكومة اململكة العربية السعودية 
باحلـــج واحلجاج، أصدر امللك عبدالعزيز آل ســـعود  
رحمه الله  أمره امللكي في الشـــهر اخلامس من سنة 
١٣٦٥هـ بإنشـــاء املديرية العامة لشؤون احلج لتتولى 
تقـــدمي خدماتها حلجاج بيت الله احلرام، وتهتم كذلك 
بوضع املشـــروعات اإلصالحيـــة والتطويرية اخلاصة 

باحلج واحلجاج.
وأشرف على هذه املديرية العامة للحج معالي الشيخ عبدالله 
السليمان احلمدان يرحمه الله، وكان ينوب عنه في اإلشراف 
العام معالي الشـــيخ محمد ســـرور الصبان رحمه الله.. ثم 
تعاقب على اإلشراف على هذه املديرية كل من الشيخ محمد 
صالح قزاز، والشـــيخ عبدالله بن عدوان، واألمير طالل بن 

عبدالعزيز، واألمير عبداحملسن بن عبدالعزيز..

ومت تطويـــر ودعـــم اإلدارة العامة للحج فـــي مطلع عام 
١٣٧٥هـ ووضعت التشكيالت اإلدارية لها في كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وجدة، ثم في ١٣٨١/١٠/٩هـ مت 
إنشاء وزارة جديدة للحج مرتبطة باألوقاف سميت وزارة 
احلـــج واألوقاف ضمن منظومـــة وزارات اململكة العربية 

السعودية..
وقد تعاقب على وزارة احلج واألوقاف منذ إنشـــائها 
عدد من الوزراء وهم: األستاذ حسني عربـ  رحمه الله 
ـ عام ١٣٨١هـ، واألســـتاذ محمد عمر توفيق، باإلنابة 
عام ١٣٨٣هـ، والســـيد حســـن كتبي عام ١٣٩٣هـ، 
واألســـتاذ عبدالوهاب عبدالواســـع عـــام  ١٣٩٥هــ  
رحمـــه اللـــهـ  وقد عملت وزارة احلـــج واألوقاف على 
الرقي بخدمات احلج واحلجـــاج، وأجنزت العديد من 
املشـــروعات والبرامج التطويريـــة التي تهدف خلدمة 
حجاج بيت الله احلرام، من أهمها إنشـــاء مؤسسات 

أرباب الطوائف.
وأنشــــئت وزارة مستقلة للحج تعنى باحلج واحلجاج، حيث 

 Í—«œù«  rOEM�K�

 w�  Á—Ëœ  Z????�K�

 W????�U????�d????�« r???????�œ

 ÂU??????????L??????????�??????????�ô«Ë

Z?????(« ÊËR????????A????????�

وزارة الحج.. مسيرة عطاء فــــــــي خدمة ضيـوف الرحـمن 

l�«u�«b��  bL�√ s� »U�u�«b�� –U��_« w�UF�
“tK�« tL�—”

w�—UH�« Âö��«b�� s� œ«R� —u��b�« w�UF� w�b� 5�√ s� œU�≈ –U��_« w�UF� dH� bL�� s� œuL�� —u��b�« w�UF�w�b� 5�√ s� œU�≈ –U��_« w�UF�
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صدر في ١٤١٤/١/٢٢هـ أمر ملكي بفصل وزارة احلج عن األوقاف لتصبح مبسمى وزارة احلج، وتعيني الدكتور 
محمود بن محمد ســــفر وزيرًا لها.. وفي عام ١٤١٩هـ تســــلم مقاليد األمور في وزارة احلج السيد إياد بن أمني 

مدني، ثم تسلم وزارة احلج في بداية عام ١٤٢٦هـ الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي.
كما تعاقب على منصب (وكيل) كل من:  الســــيد أحمد هاشــــم مجاهد والســــيد علي مختار واألستاذ عبدالله بن 
عبداملطلب بوقس والدكتور محمد أحمد آشــــي، والدكتور محمد صالح بن طاهر بننت. أما وكالء وزارة احلج في 
الوقت احلالي فهم: األســــتاذ حامت بن حســــن قاضي واألســــتاذ هالل بن عبدالرحمن الهالل والدكتور عيسى بن 

محمد رواس.
ومنذ تاريخ إنشـــاء وزارة مســـتقلة للحج في عام ١٤١٤هـ أصبح عمـــل وزارة احلج بكاملها مقتصرًا 
على االهتمام بشـــؤون احلج والعمرة،  فهي تشرف على خدمات احلجاج القادمني من اخلارج من قبل 
مؤسســـات أرباب الطوائف وحجاج الداخل من قبل شـــركات ومؤسســـات وطنية مرخص لها. وكذلك 
العمرة والنقابة العامة للســـيارات وشـــركات نقل احلجاج. كما أصبحت الوزارة اجلهة املختصة بتنفيذ 
سياســـة احلكومة فيما يتعلق بشؤون احلج، فقامت بجهود عظيمة في التنظيم واملتابعة واإلشراف على 
احلج واحلجيج، وشاركت احلاج في أحواله وقضاياه سعيًا إلى راحته وحفظًا حلقوقه، ومكنته من أداء 
حجه ونســـكه بيسر وســـهولة، وصحبته في خطواته ألداء حجه منذ وصوله للمملكة العربية السعودية 

وحتى مغادرته لوطنه، ووفرت له العديد من اخلدمات.
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 U�UO� …b�U�
مكتب الوكالء املوحد، يعد أول مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف 
تدخل خدمات احلاســــب اآللي في منظومة أعمالها، ولتحقيق شعار: 
(خدمة احلاج واجب علينا وشرف لنا)، في موسم (١٤٢٩هـ) وتفعيله 
بصورة أكبر، قام املكتب بتأمني شــــبكة اتصاالت ســــلكية والسلكية 
لضمان التواصل املســــتمر على مدار الســــاعة بني قطاعات وأقسام 
وإدارات املكتب املختلفة، واالســــتجابة الســــريعة للمستجدات بسرعة 
نقل وتبادل ومطابقة بيانات وأعداد احلجاج اخلاضعني لســــداد أجور 
خدمات أرباب الطوائف إلكترونيًا، فيما بني وزارة احلج ومؤسســــات 
الطوافــــة واألدالء واملكتب، كما قــــام املكتب بتطويــــر برامج وأنظمة 
احلاســــب اآللي إلنشــــاء قاعدة لبيانات احلجاج، للرجــــوع إليها عند 
احلاجــــة مبــــا يكفل نقل وتبادل تلــــك املعلومات آليًا مــــع وزارة احلج 
ومؤسسات أرباب الطوائف واجلهات ذات العالقة باملعلومات الالزمة.

WO�c�« W��R*«
أما املؤسســــة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومســــلمي أوروبا وأمريكا 
وأســــتراليا، فقد حصلــــت مؤخرًا على (درع التميز) مبنطقة الشــــرق 
األوسط نظير متيزها في استخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 
في احلج. كما ســــعت املؤسسة لالستفادة القصوى من جميع وسائل 
التقنية ونظم املعلومات احلديثة واملتطورة لإلســــهام في تقدمي أفضل 
وأرقــــى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام، واســــتخدام أحدث وأرقى 
وسائل االتصاالت في جميع أعمالها وإداراتها ومهامها ومجموعاتها 

اخلدمية امليدانية لتشــــكل بذلك منظومة دقيقة من اإلدارة اإللكترونية 
الفعالــــة، مما مكنها بتوفيق من الله عز وجل من احلصول على موافقة 
معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي من استخدام 
شــــعار: (املؤسســــة الذكية) في جميع أعمالها خالل موسم حج العام 
املاضي - كأول مؤسســــة من مؤسســــات أرباب الطوائف - نتيجة ملا 
حققته املؤسســــة من تقدم وريادة في مجال تقنية املعلومات واإلدارة 
اإللكترونية وحصول جميع مجموعاتها اخلدمية امليدانية على شــــهادة 
اجلودة العاملية اآليزو (٢٠٠٠ – ٩٠٠١)  كأول مؤسسة من مؤسسات 

أرباب الطوائف حتقق هذا اإلجناز.

…dO�*« b�—
تنفرد املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران ببرنامج حاسب آلي خاص 
باحلجاج، يتـــم مبوجبه توزيع احلجاج من بلدانهـــم وقبل وصولهم إلى 
اململكة، حيث يســـتطيع احلاج معرفة فرقته ومنطقته وموقع ســـكنه في 
مكـــة املكرمة واملدينة املنورة، ويتم تنســـيق وجتهيز هذه املعلومات قبل 
شـــهرين من وصول احلـــاج. كما يتم من خالل هذا البرنامج تســـجيل 
كل معلومـــات احلاج منذ وصوله إلى أراضـــي اململكة، مثل رقم رحلته 
والشـــركة الناقلة له ووقت حترك احلافلة واجتاهها واسم سائقها، ويتم 
تبليغ هذه املعلومات ملنطقة اجلحفة، التي بدورها تقوم بإبالغ املؤسســـة 
قبل وقت حترك احلافلة حتى تكون مكاتب اخلدمة امليدانية على استعداد 
الستقبالهم، وهكذا يتم التبليغ من كل نقطة متابعة، وقد مكن هذا النظام 

التقني من رصد وقت وصول احلملة ومسيرتها بكل دقة.
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أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها

أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها

أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها

أحدث أساليب التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
طبقتها مؤسسات أرباب الطوائف وتوسعت فيها
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bF Ô� s� W��«d*«
مكتب الزمازمة املوحد، ال يتوانى في اســــتخدام كل 
تقنيــــة حديثة لتطويــــر العمل فيه واالرتقــــاء باألداء، 
ولتحقيــــق هذه األهداف، قام املكتــــب بتطوير أجهزة 
احلاسوب وتزويدها بأفضل وأحدث البرامج وتدريب 
العاملني عليها، كما قام ومنذ موسم حج (١٤٢٨هـ)، 
بتطبيــــق نظام املُراقبــــة عن ُبعد باســــتخدام برنامج 
(Google Earth)، عــــن طريق شــــبكة اإلنترنت 
بعــــد إضافة تقنيات أخرى إليه، وذلك بهدف االطالع 
على ما يدور في امليدان أثناء العمل، ومتابعة ومراقبة 
األعمال التــــي تدار مبركز التعبئــــة اآللية داخل خط 
اإلنتاج، وأيضًا الســــاحة األماميــــة لتخزين العبوات 
املخصصة للحجاج، وهــــذا كله بهدف تقدمي خدمات 

سقيا مميزة للحجاج.

W�b�� W�O�
تســــعى املؤسســــة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب 
آســــيا ســــعيًا حثيثًا إلحداث نقلة تطويرية في العمل 
وجتويــــد األداء وصناعة بيئة مبدعــــة للعاملني، وذلك 
باالســــتمرار في تطوير أنظمة احلاسب اآللي وتقنية 
املعلومات، واستحداث برامج حاسوبية متكن رؤساء 
مكاتب اخلدمة امليدانية من ترشــــيح أعضاء مكاتبهم، 
وإنهــــاء إجراءات عقود اخلدمــــات اإلضافية اخلاصة 
بني مكاتب اخلدمة امليدانية واملجموعات الســــياحية، 
وتقدمي خدمــــة إدخال عقود اإلســــكان مبكة املكرمة 
للمجموعات السياحية عبر موقع املؤسسة على شبكة 
اإلنترنت. وكذلك قيام املجموعات الســــياحية بإدخال 
معلوماتها من دولها عبر موقع املؤسســــة على شبكة 
اإلنترنــــت بعد حصولها على االعتماد من مقام وزارة 
احلج، وتوزيع احلجاج على مكاتب اخلدمة ومساكنهم 
من بالدهــــم، وتطوير بعض األنظمة التشــــغيلية من 
خالل شراء أجهزة خادمات حديثة، وحتفيز املؤسسة 
لرؤســــاء مكاتب اخلدمــــة امليدانيــــة لتطوير وحتديث 
مقار مكاتب اخلدمــــة امليدانية مبا يتالءم مع صناعة 
اخلدمة، وتنفيذ املرحـــلــــــــة الرابــعـة من نظـــــــام 

.(GIS) الـ

WO�Ëd�J�≈ W��R�
أما املؤسســــة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية 
غير العربية فحققت إجنازًا كبيرًا في اجلانب التقني، 
وذلك بتمكنها من إجراء أكثر من (٩٠٪) من أعمالها 
إلكترونيًا، ضمن خطتها الســــاعية لتحويل املؤسسة 
إلى مؤسســــة إلكترونية، فقد وفرت املؤسسة املعدات 
والبرامج واخلبرات التي ســــاهمت في تطوير اجلانب 
التقني واملعلوماتي، وبأســــلوب علمــــي لربط وتبادل 
املعلومــــات ملا لــــه من أهمية كبيــــرة وفائدة تعود في 
النهاية على أداء املؤسســــة، وكذلك تطوير العديد من 
آليات العمل، وإدخــــال اجلوانب التقنية والتكنولوجية 

في تقدمي خدماتهــــا، وتوحيد قواعد البيانات وتطبيق 
التعامــــل اإللكترونــــي بــــني جميع أقســــام وإدارات 
املؤسســــة وفروعها، وحوســــبة جميع دوائر وإدارات 
املؤسسة وجميع أنشــــطتها وأعمالها واملهام املناطة 
بها، وربط جلانها باجلهات واملؤسســــات ذات العالقة 
مــــن أجــــل توفير املعلومــــة من مصدرهــــا من جهة، 
والسعي لتحقيق اجلودة في أعمالها من جهة األخرى، 
بهدف ضمان ســــرعة إجناز املعامالت، وحتقيق أعلى 
مســــتويات اخلدمة املقدمة لضيوف الرحمن، وإدارة 

وتشــــغيل جــميــع الـخـــدمات إلكترونيًا.

WOH�Ë  U�UO�
شــــهدت املؤسســــة األهلية حلجاج دول جنوب شرق 
آســــيا مؤخرًا تطورًا كبيرًا في اجلانب التقني، وذلك 
بتفعيل موقعها اإللكتروني علــــى "اإلنترنت"، لتحقيق 
ربط دائم ومســــتمر بني مجموعــــات اخلدمة امليدانية 
واملســــؤولني في املؤسســــة، ونقل املعلومــــة في وقت 
مختصر وبسرعة عالية. كما واصلت املؤسسة تطبيق 
نظام "املؤسسة اإللكترونية"، فقامت باستقبال طلبات 
الراغبــــني في العمل املوســــمي حلــــج  ١٤٢٩هـ آليًا 
عبر موقعهــــا اإللكتروني - وذلك للعــــام الثاني على 
التوالي – كما شــــرعت في التوسع في تطبيق نظام 
املعلومــــات اجلغرافية (GIS)، وتطويره، لتؤســــس 
بذلــــك لقاعدة بيانات وصفيــــة مرتبطة مبكان محدد، 
يتمّكن املســــتخدمون من خاللها مــــن احلصول على 
أرقى وأفضل اخلدمات، وبسرعة عالية، كما سيمكن 
هذا النظام من معرفة كل املعلومات الشــــخصية عن 

احلاج.

…—œUGLK� ‰uL;«
املؤسســــة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، متتلك اليوم 
شــــبكة اتصاالت الســــلكية تغطي جميــــع اخلدمات 
امليدانية واملكتبية، كما استمرت املؤسسة في تطبيق 
نظــــام املغادرة امليدانية النهائيــــة للحجاج عن طريق 
احلاســــب اآللي، وإنهاء إجراءات احلجاج من مكان 
ســــكنهم مباشــــرة باملدينة املنورة إلى امليقات، دون 
املرور مبركز الهجرة، وذلك عن طريق احلاسب اآللي 
احملمول (lap Top) وخالل أقل من خمس دقائق، 
وقــــد ُعممت هذه التجربة على مكاتب اخلدمة، خاصة 
املكاتــــب ذات األعداد الكبيرة مــــن احلجاج، بعد أن 
مت التدريــــب عليها وتأمني أجهزة احملمول (الب توب) 
الالزمــــة لهم, كما مت تأمني خطوط (USB) الكونكت 
الالزمــــة لإلنترنت، لتحقق املؤسســــة - بهذه التجربة 
– جناحــــًا كبيرًا في اســــتخدام تكنولوجيا املعلومات 
وتقنيات االتصال احلديثة في جميع القطاعات املعنية 
بخدمات احلجاج، واالســــتفادة مــــن تقنية املعلومات 
التي تهدف إلى دفع جهود التنمية املعلوماتية، خاصة 

بعد انتشار اإلنترنت. 

WO�U�  UOMI�
أما املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية، فقد 
قامت مبيكنة جميــــع أعمالها في عام ١٤٢٩هـ وتوفير 
التقنية بأحدث الوســــائل ملجموعات اخلدمة امليدانية، 
واستخدام الشــــبكة العنكبوتية لتســــهيل اإلجراءات، 
وبناء قاعدة بيانات للحجاج واملســــاهمني، وبناء مركز 
معلوماتي متكامل، وتشــــغيله بأحــــدث ما توصلت إليه 
تقنية املعلومات، وتطوير أنظمة وبرامج املؤسسة بحيث 
 (SMS) وخدمة الرســــائل (Web) تعمــــل على بيئة
وتفعيل موقع املؤسســــة، وجتهيــــز برامج نقل البيانات 
وجتربتها مع وزارة احلج ومجموعات اخلدمة امليدانية 
ومراكز االســــتقبال وفروع املؤسســــة األخرى قبل بدء 
 Cisco) املوســــم، وتأمــــني أجهــــزة راوتر من نــــوع
Router) تعمــــل علــــى نظــــام (IPVPN) لربــــط 
 (EMC) املؤسسة بفروعها، وتأمني نظام تخزين عام
حلفظ البيانات وأرشــــفتها، وجعلها متاحة االستخدام 
في أي وقــــت، وتأمني عدد جهازيــــن، كل جهاز مزود 
ببرامج حلماية الشــــبكة وجهاز آخــــر يكون احتياطيًا 
جلهــــاز التطبيقــــات التي تعمــــل عليها جميــــع أنظمة 
املؤسســــة، وتأمني رخص البرامج واللغات التي تعمل 
بها، وتركيب وســــائل االتصاالت املختلفة مثل األقمار 
الصناعية واخلطوط الرقمية وخطوط الهاتف العادية.
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Êu�uD*«
»*v�Ë_« …œU∫ املطوفون هم أشخاص من أهل مكة املكرمة يعينهم 
جاللة امللك املعظم من أهل الديانة واألمانة للقيام مبا يلزم احلاج، 
ويخصص لكل شـــخص منهم فريقًا مـــن احلجاج، وذلك مبوجب 

تقارير وسؤاالت بأيديهم حسب العوائد القدمية.

5�uD*« nzU�Ë
»*WO�U��« …œU∫ على كل مطوف أن يقوم بتعليم احلاج مناسك احلج 
على حسب مذهبه، ويحضر له كل ما يلزمه من ركوبة ومسكن وما 

يلزم لعرفة ومنى وزيارة املسجد النبوي وعودته إلى جدة.
»*???W��U��« …œU∫ على املطوف أن يرشـــد احلـــاج إلى عموم أعمال 

املناسك على أحد املذاهب األربعة.
»*???W???F�«d�« …œU∫ علـــى املطوف أن يحافظ جهـــد طاقته على راحة 

احلاج وماله وصحته.
»*???W???��U)« …œU∫ كل مطوفة من املطوفـــات عليها أن حتضر من 
يقوم بخدمة احلاج من أهل الثقة واللياقة والشرف واألمانة، وأن 
يكون على علم مبناســـك احلج على حسب مذاهب احلجاج الذين 
سيقوم بخدمتهم، وكل قصور يحصل من اخلدمة املذكورين تكون 

املطوفة مسؤولة عنه، عالوة على مسؤوليته عن نفسه.
»*W�œU��« …œU∫ كل مطوف أو شيخ جاوة إذا صدر منه أقل تعد 

أو إيذاء على احلاج يجازى أشد اجلزاء.
»*???WF�U???��« …œU∫ على عموم املطوفـــني أن يراعوا العوائد القدمية 

صدر في عام ١٣٤٥هـ ويتكون 
من اثنين وأربعين مادة

نظـــام إدارة الحــــج

نظم ووثائق

»*bB—∫ العدد اخلاص من ملحق الدارة  عن مكة املكرمة 
العدد (٤) السنة احلادية والثالثون ١٤٢٠ هـ ص ٣٨٥/٣٨٢

»*bB—∫ العدد اخلاص من ملحق الدارة  عن مكة املكرمة 
العدد (٤) السنة احلادية والثالثون ١٤٢٠ هـ ص ٣٨٥/٣٨٢
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في مسألة التقارير والسؤاالت، وكل من يتعدى ويتداخل ضمن 
مصلحة غيره يجازى مبا يستحق.

»*WM�U��« …œU∫ على عموم املطوفني ومشـــايخ اجلاوة أن يقوموا 
بتنظيف عموم الدور التي يســـكنها احلجاج بصورة مســـتمرة، 

وهم مسؤولون عن كل قصور يحصل في ذلك.
ن في دار  »*WF�U��« …œU∫ ال يجوز ألي مطوف أو شيخ جاوة أن ُيسكِّ

من احلجاج أكثر من املقرر لها من قبل إدارة الصحة العامة.

5�uD*« W�Uz—
»*d???�UF�« …œU…∫ يعني من قبل جاللة امللك املنظم رئيس ملشـــايخ 

اجلاوة، ورئيس لعموم املطوفني.
لة من كبار  »*???d???A� W???�œU(« …œU…∫ لـــكل رئيـــس، هيئة ُمشـــكَّ

املطوفني للنظر في دعاوى املطوفني.
»*dA� WO�U��« …œU…∫ على كل من رئيس مشايخ اجلاوة ورئيس 
املطوفني أن يقوم مبراقبة عموم املطوفني املرتبطني به، وإذا رأى 
قصـــورًا من أحدهم عليه أن يقدم تقريرًا موقعًا عليه من جلنته، 
موضحًا فيـــه ذلك القصور إلى رئيس جلنة إدارة احلج، ليجرى 

في حقه ما يستحقه.
»*dA� W��U��« …œU…∫ على املطوف إخبار مديرية الصحة العامة 
فيما إذا طرأ مرض على أحد احلجاج فيخبر عنه إدارة الصحة 

ملعاينته فورًا، وعلى إدارة الصحة اجراء وظيفتها نحو ذلك.
»*dA� WF�«d�« …œU…∫ كل الدعاوى التي تقدم من ِقبل املطوفني أو 
مشـــايخ اجلاوة إلى رؤسائهم، إذا لم تنته برضاء الطرفني ترفع 

من قبل الرؤساء إلى رئيس اللجنة ليقرر فيها ما يقتضي.
»*d???A� W???��U)« …œU…∫ على كل مطوف أو شـــيخ جاوة إذا لم 

يجد نصفة من رئيسه أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة.

rNHzU�ËË W�“U�e�«
»*d???A� W???�œU��« …œU…∫ الزمازمة هم أشـــخاص من أهل مكة 
املكرمـــة يعينهم جاللـــة امللك املعظم من أهل اللياقة والشـــرف 

مبوجب تقارير وسؤاالت حسب العوائد القدمية.
»*d???A� WF�U???��« …œU…∫ على كل زمزمي أن يقوم بسقاية احلاج 
مـــاء زمزم، ويفرش له ســـجادته باحلرم الشـــريف كل يوم في 

األوقات اخلمس إلى نهاية احلج وسفره من مكة املكرمة.
»*???d???A� W???M�U��« …œU…∫ على عموم الزمازمـــة أن يراعوا راحة 
احلجـــاج، ومن يحدث منه أقل تعد على احلجاج يجازى أشـــد 

اجلزاء.
»*???d???A� WF???�U��« …œU…∫ على عموم الزمازمة أن يراعوا القواعد 

القدمية في معامالتهم، ومن يخالف ذلك يجرى عليه اجلزاء.

t�HO�ËË W�“U�e�« aO�
»*ÊËdAF�« …œU∫ ُيعني شيخ الزمازمة من قبل جاللة امللك املعظم 
ليقوم مبراقبة الزمازمة ورؤية دعاويهم حســـب األصول اجلارية 

بينهم قدميًا.
»*ÊËdAF�«Ë …b�«u�« …œU∫ كل دعوى لم يستطع شيخ الزمازمة حلها 

بني طائفته، يرفع مبوجبها تقريرًا إلى رئيس جلنة إدارة احلج.

 w??�e??�“ q???� v??K??�
 W�UI��  ÂuI�  Ê√
 ¡U?????????� ÃU???????????????????????(«
 ‘d?????H?????�Ë Âe???????????�“
 t?????�œU?????�?????� t?????????�
 n�dA�«  Âd??(U??�
 w????� Âu??????????????� q??????????�
W�L)«   U??�Ë_«

 Êu??????????�d??????????�??????????*«
 ’U??????�??????�√ r?????????�
 ÊU??????�d?????? ÔF??????�« s????????�
 s?????�d?????C?????�?????�?????*«
 W??�ö??� r??N??M??O??F??�
 r????E????F????*« p???????K???????*«
 d??�—U??I??� V???�u???0
 q??J??�Ë W??B??B??�??�
 r???N???M???� h??????�??????�
5�uD*« s� r��
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Êu�d�Ô*«
»*???ÊËd???AF�«Ë WO�U��« …œU∫ املخرجون هم أشـــخاص من الُعربان 
املتحضرين يعينهم جاللة امللك املعظم مبوجب تقارير مخصصة، 

ولكل شخص منهم قسمًا من املطوفني.

5�d�*« nzU�Ë
»*???ÊËd???AF�«Ë W???��U��« …œU∫ على كل مـــن املخرجني إبراز احلمول 
التـــي يريد شـــدها علـــى قدر طاقـــة اجلمال وإحضـــار اجلّمالة 
واجلمال القوية، وهم مسؤولون عن كل قصور يحصل من اجلّمالة 

واجلمال.

5�d�*« aO�
»*ÊËdAF�«Ë WF�«d�« …œU∫ يعني شيخ املخرجني من قبل جاللة امللك 
املعظم ملراقبة عموم املخرجني، وهو مسؤول عن كل قصور يحصل 

منهم.
∫ÊËdAF�«Ë W��U)« …œU*«

كل مخـــرج ال يجد نصفة من شـــيخه عليـــه أن يرفع قضيته إلى 
رئيس جلنة إدارة احلج.

rNHzU�ËË Êu�uI*«
»*ÊËd???AF�«Ë W???�œU��« …œU∫ املقومون هم أشـــخاص من مشايخ 
بعض القبائـــل، يعينهم جاللة امللك املعظم برســـم احملافظة على 
راحة احلجاج وحفظ أمتعتهم حني مرورهم بطريق املدينة املنورة 

ذهابًا وإيابًا، وهم مسؤولون عن كل 
قصور يحصل في وظيفتهم.

Æ…b�� 5�uD*« ¡ö�Ë
»*ÊËd???AF�«Ë WF�U???��« …œU∫ وكالء املطوفني بجدة هم أشـــخاص 
يعهد إليهم املطوفون ومشـــايخ اجلاوى أمر استقبال احلجاج من 

ميناء جدة.

…b�� 5�uD*« ¡ö�Ë nzU�Ë
ــوكالء القيام  »*???ÊËd???AF�«Ë W???M�U��« …œU∫ علـــى كل وكيـــل من اـل
باستقبال احلاج على رصيف جدة، وذلك حسب األصول اجلارية، 
وهي عند قدوم احلاج ميناء جدة وبعد ســـؤاله عن مطوفيه وقيده 
بدفتر النقباء، يســـتلمه الوكيل ويستلم عموم امتعته من السنابيك 
ويحضر اجلمال الالزمة لنقلها إلى الدار املعدة لسكنى احلاج، ثم 
بعـــد راحة احلاج يحضر له الركوبة الالزمة لنقله ونقل أمتعته إلى 
مكة املكرمة، وذلك بعد التأشير على أوراقه السفرية، وهو مسؤول 
عن كل قصور يحصل على احلاج من حني استالمه من الرصيف 

إلى وقت سفره.

rNHzU�ËË …b� ¡U�I�
»*ÊËd????AF�«Ë WF????�U��« …œU∫ هم رؤســــاء لعمــــوم وكالء جدة، وهم 
املرجــــع لكل خــــالف يقع بني الوكالء، وعليهــــم قيد عموم احلجاج 
الوارديــــن من عمــــوم األجناس، مع بيان أســــماء املطوفني الذين 
يخصون أولئك احلجاج، وارســــال ذلك القيد بســــرعة إلى رؤساء 

املطوفني مبكة، وهم مسؤولون عن كل قصور يقع في ذلك.
»*????Êu????�ö��« …œU∫ كل دعوى تقع بني الوكالء وال يســــتطيع النقباء 
حلها، ترفع من قبل رؤساء املطوفني إلى رئيس جلنة إدارة احلج.

»*???Êu�ö��«Ë …b???�«u�« …œU∫ كل وكيـــل ال يجد نصفة من النقباء، 

 r???� Êu???????�u???????I???????*«
 s????� ’U??????????�??????????�√
 i???F???� a?????�U?????A?????�
 rNMOF�  q??zU??�??I??�«
 p?????K?????*« W????????�ö????????�
 r????�d????� r?????E?????F?????*«
 v??K??� W????E????�U????;«
 ÃU????�????(« W?????????�«—
 rN�F��√  k??H??�Ë
 r??????�—Ëd??????� 5???????�
 W??M??�b??*« o??�d??D??�

 5??�u??D??*« ¡ö??????�Ë
 r??????� …b?????????????�?????????????�
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 Êu??�u??D??*« r??N??O??�≈
  …ËU?????'« a???�U???A???�Ë
 ‰U????�????I????�????�« d?????????�√
 s????� ÃU???????????�???????????(«
…b???????� ¡U???????M???????O???????�
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عليـــه مراجعة موكله، وعلى املوكل رفعها إلـــى رئيس جلنة إدارة احلج، إذا تعذر 
حلها من قبل رؤساء املطوفني.

W�UF�« W�B�« …—«œ≈ nzU�Ë 
»*???Êu�ö��«Ë WO�U��« …œU∫ علـــى إدارة الصحة العامة أن جتري التفتيش بصورة 
مستمرة على عموم الدور التي يسكنها احلجاج، وأن تضع على كل غرفة إشارة 
إلى العدد الذي ميكن إســـكانه من احلجاج في تلـــك الغرفة، وأن جترى املعاينة 

على صحة احلجاج في دورهم بصورة مستمرة.
»*Êu�ö��«Ë W��U��« …œU∫ على مفتش الصحة إذا وجد في غرفة من غرف احلجاج 
يســـكنها أكثر من العدد املعني لها، يحرز بذلك تقريرًا ويرفعه بواســـطة رئاســـة 

الصحة إلى رئيس جلنة إدارة احلج.

W�bK��« …dz«œ nzU�Ë
»*Êu�ö��«Ë WF�«d�« …œU∫ على دائرة البلدية االعتناء التام بتنظيف عموم األحياء 
التـــي يســـكنها احلجاج، عالوة علـــى التنظيفات االعتياديـــة حفاظًا على صحة 

احلجاج وراحتهم.

…—uM*« WM�b*« ¡ö�Ë
»*???Êu???�ö��«Ë W???��U)« …œU∫ وكالء املدينة املنورة هم أشـــخاص من أهل املدينة 
املنـــورة بعضهم معينون مبوجب تقارير والبعض اآلخر معينون من قبل املطوفني 

ومشايخ اجلاوى مبكة املكرمة.
»*Êu�ö��«Ë W???�œU��« …œU∫ على عموم األدالء اســــتقبال احلجاج من املكان املعتاد 
وانزالهم فــــي دور نظيفة واجراء ما يلزم من الضيافة والزيارة وكلما هو ضروري من 
اخلدمة، واحملافظة على أمتعتهم وراحتهم مدة إقامتهم، وإجراء الالزم حني ســــفرهم، 

وهم مسؤولون عن كل قصور يحصل في ذلك.

¡ôœ_« fOz—
»*???Êu�ö��«Ë WF�U???��« …œU∫ يعني رئيـــس األدالء من قبل جاللة امللك املعظم، وهو 
املرجع لعموم األدالء في كل ما يحدث بينهم من خالف، وما يتعذر عليه اصالحه 

يرفع حلاكم املدينة املنورة.

V�«u�« s� rNOK� U�Ë ÃU�(«
»*Êu�ö��«Ë WM�U��« …œU∫ يجب على كل حاج يرد إلى األقطار احلجازية أن يبني 
حني وصوله إلى أي ثغر من ثغور احلجاز اســـم مطوفه، وإذا قابله وكيل مطوفه، 
عليه أن يســـلمه عموم أمتعته بالضبط، وأن يخضع لنصائحه حيث هو املســـؤول 
عنـــه أمام احلكومة، وإذا وقع عليه غدر أو تعد يراجع احلكومة في ذلك، فتحصل 
له النصفة التامة، وال يكون الوكيل أو املطوف أو الدليل مســـؤوًال عن شـــيء من 

لوازم احلاج إذا خالف احلاج نصوص هذا النظام.

ÃU�(« n�—UB�
»*Êu�ö��«Ë WF???�U��« …œU∫ عموم املصاريف التي ينبغي على احلاج صرفها منذ 
قدومـــه إلى األقطار احلجازية حتى ذهابه منها مقابل الركوبة واملســـكن وعوائد 
الوكيـــل واملخرج واملقوم واملطوف والزمزمـــي والدليل وغير ذلك، يقدر في حينها 

حسب األوقات والضرورات من قبل جلنة إدارة احلج.

tO�M�
»*ÊuF�—_« …œU∫ كل من يخالف هذا النظام يجازى أشد اجلزاء.

»*ÊuF�—_«Ë W�œU(« …œU∫ يعتبر هذا النظام مفعول اإلجراء من حني نشره.
»*ÊuF�—_«Ë WO�U��« …œU∫ على نائبنا العام تنفيذ هذا القانون.

                                        
    Æ?� ±≥¥µ WM� ‰Ë_« lO�— ≤∞ w�     
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…œU�d�« ≠ W�dJ*« WJ�

وقـــد حدد القرار الشـــروط التي يجـــب أن تتوافر في عضو 
مجلس اإلدارة املرشـــح، كما بني القـــرار آليات االنتخابات 
ولوائحـــه التنظيميـــة، التي أكـــدت على احلرية واملســـاواة 
دون متييز أو مفاضلة بني املســـاهمني واملســـاهمات لألدالء 

بأصواتهم واختيار مجالس اإلدارة...

 `????z«u????�  b??????????�√

 vK�  U�U���ô«

 …«ËU�*«Ë W�d(«

 5??L??�U??�??*« 5???�

 U?????L?????�U?????�?????*«Ë

ثـــم صـــــدر قرار معالـــي وزير احلج رقـــم ٦٧/ق/وتاريخ 
١٤٢٣/٥/١٤هـ بتشـــكيل جلنة اإلشـــراف علـــى انتخابات 
مجالس إدارات املؤسســـات األهلية للطوافـــة مبكة املكرمة 
واملؤسســـة األهلية لألدالء باملدينة املنـــورة، ومكتب الوكالء 
املوحد بجــدة، ومكتب الزمــــازمـــة املوحد مبكة املــــكرمة، 

 ¨Z(« …—«“Ë q�� s� 5OF��« o�d� s�  U��R*« …œUO� v�≈ w�Q� ?�±¥≤≥ WM� v�� nz«uD�« »U�—√  U��R�  «—«œ≈ f�U�� XK�
 W�—«œù« WOLOEM��« W???�zö�« œ«u� iF� q�bF�� ¨w???�b� 5�√ s� œU�≈ bO???��« „«c�¬ Z(« d�“Ë w�UF� Á—b�√ Íc???�« —«d???I�« qJ???�Ë
 »U�—√  U��R� …dO???�� w� ÎUO��—U� ÎUHDFM� Z(« …—«“u� UN��ö�Ë nz«uD�« »U�—√  U???��R� …—«œ≈ f�U��  UO�ËR???��Ë  U��«u�
 ÆÆ U�U���ô« o�d� s???�  U???��R*«  «—«œ≈ f�U�� ¡UC�√ w�K� —UO��« r��  Ê√  —«dI�« p???�– w� ¡U� U� “d???�√ s???� ÊU�Ë ÆÆn???z«uD�«
 WF�—√ Z(« d�“Ë 5F�Ë ¨ Î«uC� dA� wM�« s� …—«œù« fK�� qJA�® ∫Z(« …—«“Ë —«dI� WO�U��« …œU*« s� v�Ë_« …dIH�« w� ¡U� bI�
 ¨¡UC�√ WO�UL� rNM� W???LzU� q� rC� rz«u� 5� f�UM��U� »U???���ô« WI�dD� WOI��« WO�uLF�« W???OFL'« —U���Ë ¨r???NM� ¡U???C�√

Æ©…—«œù« fK�� w� 5FL��� ‰u�b�« w� U�œ«d�√ V�d�

االنتخابات في مؤسسات أرباب الطوائف.. 
منعطف تاريخي وواقع حضاري
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قائمة (احلاج) مبؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
قائمتا (زمزم) و(املباركة) مبكتب الزمازمة املوحد.
قائمة (الوكالء املتضامنون) مبكتب الوكالء املوحد.

وفـــي الوقت الذي كان يجري فيه احتفال مؤسســـة مطوفي 
حجاج جنوب آســـيا بفوز قائمة (احلـــاج) بالتزكية.. وكذلك 
األمر بالنسبة ملؤسســـة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير 
العربية التي فازت قائمـــة (الريادة) لديها بالتزكية.. وقائمة 
(الوكالء املتضامنون) مبكتب الوكالء املوحد.. كانت انتخابات 
بقية املؤسسات جتري على قدم وساق، منذ انطالقتها عصر 
يوم األربعاء ٤ صفر ١٤٢٨هـ بانتخابات  مؤسســـة مطوفي 
حجـــاج إيران، تلتها انتخابات مكتـــب الزمازمة املوحد، يوم 
اخلميس ٢٥ صفر ١٤٢٨هـ، ثم انتخابات مؤسســـة مطوفي 
حجاج جنوب شـــرق آســـيا يوم اجلمعة ٢٦ صفر ١٤٢٨هـ، 
وجـــرت في اليوم التالي انتخابات مؤسســـة مطوفي حجاج 
الدول العربية، واختتمت االنتخابات مبؤسسة مطوفي حجاج 
تركيا ومســـلمي أوروبا وأمريكا وأســـتراليا يوم األحد ٢٨ 

صفر ١٤٢٨هـ.

لدورة ١٤٢٣هـ/١٤٢٧هـ.. ومت تكليف األستاذ حامت بن 
حسن قاضي  وكيل وزارة احلج باإلشراف على انتخابات 

مؤسسات أرباب الطوائف.

في مساء السبت ١٤٢٣/٦/١٥هـ انطلقت أول انتخابات 
مجالس إدارات مؤسســـات أرباب الطوائف، بإشـــراف 
وزارة احلـــج، ومبشـــاركة (١٢) قائمـــة انتخابية، كانت 
معروضـــة أمام ما يقرب من عشـــرة آالف مســـاهم في 

مؤسسات الطوافة.
وبعـــد انتهاء مـــدة مجالس إدارات مؤسســـات الطوافة 
املنتخبة، صدر قـــرار معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن 
عبدالسالم الفارسي، بالتجديد ملجالس إدارات املؤسسات 

ملدة سنة.

WO�U��«  U�U���ô«
ومع قرب انتهاء سنة التجديد مت اإلعداد النتخابات ثانية 
ملجالس إدارات مؤسســـات أرباب الطوائف.. وأصدرت 
وزارة احلـــج اللوائح اخلاصـــة باالنتخابـــات اجلديدة، 
متــوجـــة بكلمـــة معالي وزير احلـــج الدكتـــور فؤاد بن 
عبدالســـالم الفارسي الذي دعا فيها إلى اختيار املرشح 
األكثـــر كفاءة.. األكثر عطـــاء.. األكثر رغبة  في العمل.. 
األكثـــر رغبة في خدمة اآلخرين.. توجهًا لتحقيق الصالح 

العام..
واعتمد معالي وزير احلج الدكتور فؤاد الفارسي القوائم 
االنتخابية ملؤسســـات أرباب الطوائف، بعد االطالع على 
محاضر اللجنة العامة لإلشـــراف على االنتخابات.. وهي 

القوائم التالية:
قائمتا (الطوافة) و(لبيك) مبؤسسة مطوفي حجاج الدول 

العربية.
قائمتـــا (املطوف) و(الطائفة) مبؤسســـة مطوفي حجاج 

تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.
قائمة (الريادة) مبؤسســـة مطوفي حجـــاج إفريقيا غير 

العربية.
قائمتا (العهد) و(االســـتمرار) مبؤسسة مطوفي حجاج 

إيران.
قوائم (التطوير) و(الطوافة) و(مجموعة البركة) مبؤسسة 

مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا.

 f�U��  dL�√

 pK??????�9   «—«œ≈

 X�U�Ë  «—bI�«

 Èu�?????��  vK????�

 U??????????????�u??L??D??�«

 5?????????????????�u??????????????D??*« 5???� W??K??B??�«  U???�U???�???�???�ô« X???I???�Ë

nz«u???D�«  »U??�—√   U??�????�R�   «—«œ≈  f???�U???��Ë

االنتخابات في مؤسسات أرباب الطوائف.. 
منعطف تاريخي وواقع حضاري



قـرارات
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 «c� ∫w??�—U??H??�«  Æœ
 b???�b???% —«d?????I?????�«
  U��R*«  W�uN�
 s???� U????N????M????O????J????9Ë
 V???�d???�« W???I???�ö???�
 d????�u????D????�????�« w????????�
w??�u??M??�«Ë w??L??J??�«

 `O�B�« ÁU&ô«
فـــور صدور هذا القرار، أعرب معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن 
عبدالســـالم الفارسي عن عميق شـــكره وتقديره خلادم احلرمني 
الشـــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، ولصاحب الســـمو امللكي 
األمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز، ولي العهد نائـــب رئيس مجلس 
ــوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام، مبناســـبة صدور  اـل
قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تثبت مؤسسات أرباب الطوائف، 
الذي جاء بعد دراســـات متأنية ومســـتفيضة من قبل جلنة احلج 
العليا خالل الفترة املاضية، والتي حظيت بتأييد صاحب الســـمو 
امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس جلنة احلج 
العليا. وقال معاليه في تصريح لوكالة األنباء الســـعودية إن هذا 
القرار يعد خطوة في االجتاه الصحيح، وســـيحقق مبشـــيئة الله 
تعالـــى املزيد من التطوير واالرتقاء خلدمة حجاج بيت الله احلرام 
وزوار مســـجد رســـوله الكرمي صلى الله عليه وسلم. وشدد على 
أن التعـــاون والتكاتف في األعمال امليدانية مطلب مهم جدًا، وقد 
أصبـــح العمل عمًال جماعيًا مؤسســـيًا يقوم علـــى فصل كل فئة 
من احلجاج حتت مظلة مؤسســـة مســـتقلة بذاتها تكون مسؤولة 
عنهم، يدخل حتت تلك املؤسســـة جميع أفراد الطائفة من مطوفني 
وأدالء ووكالء وزمازمة، وهم الذين يتشرفون بخدمة وفود الرحمن 

القادمني من اخلارج بروح الفريق الواحد. 

W�uN�« b�b%
وأوضح معالي وزير احلـــج أن قرار مجلس الوزراء القاضي بأن 

تثبت مؤسســـات الطوافة وإلغاء الصفـــة التجريبية عنها إمنا هو 
حتديد لهوية املؤسســـات ومتكينها من مالحقة الركب في التطوير 
الكمي والنوعي الذي تعيشـــه جميع مؤسســـات املجتمع في هذا 
الوطن الغالي. وقال إن تثبيت مؤسســـات الطوافة يعني التخلص 
مـــن العديد من املعوقـــات اإلدارية وامليدانية وإيجـــاد املزيد من 
املرونة التي تساعدها على االنتقال آلفاق أرحب، تكرس فيها هذه 
املؤسســـات خبراتها املرتبطة على مدى ربع قرن مضى، وما قبله 
عندما كانت خدمة احلجاج تؤدى بأســـلوب فردي. ووصف معالي 
وزير احلج هذه النقلة بأنها ســـتضع املؤسســـات املعنية بخدمة 
حجاج اخلارج على احملك احلقيقي، وقال: (على منسوبيها العمل 
اجلاد واحلرص على أداء مهامها بإخالص وتفان في أداء الواجب 
املناط بها لتحقيق تطلعات والة األمر حفظهم الله في املوافقة على 
هـــذا القرار الـــذي قضى أن تثبت مؤسســـات أرباب الطوائف). 
واختتـــم معاليه تصريحه قائـــًال: (إن وزارة احلج بصفتها اجلهة 
اإلشـــرافية على هذه املؤسسات، ستتولى بإذن الله تعالى املتابعة 
املســـتمرة ألداء هذه املؤسسات، لترجمة اآلمال املعلقة عليها بعد 
أن تثبـــت هويتها في ســـبيل املزيد من الرقـــي والتقدم في مجال 

خدمة ضيوف الرحمن).

b�b� t�u�
من جانبـــه وصف املطـــوف عبدالله بن عمر عـــالء الدين رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة مطوفـــي حجاج تركيا ومســـلمي أوروبا 
وأمريكا وأســـتراليا ورئيس الهيئة التنســـيقية ملؤسســـات أرباب 
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…œU�d�« ≠ W�dJ*« WJ�

قرار التثبيت وإلغاء التجريبية يشكل انطالقة 
جديدة في مسيرة العمل

رحب به وزير الحج ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف وثمنوه

قرار التثبيت وإلغاء التجريبية يشكل انطالقة 
رحب به وزير الحج ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف وثمنوه

قرار التثبيت وإلغاء التجريبية يشكل انطالقة 
رحب به وزير الحج ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف وثمنوه

قرار التثبيت وإلغاء التجريبية يشكل انطالقة 
رحب به وزير الحج ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف وثمنوه

 ∫s??????�b??????�« ¡ö?????????�

 s�  —«d????I????�« «c????�

 w??�??�«  «—«d??????I??????�«

 œ«b?????????0 ÊËb??????????????�

 w???� V???????????�– s????????�

  «“U???????$≈ q???�???�

 WLOJ(«  UM�œUO�



31 العدد الوثائقي األول 

الطوائف هذا القرار بأنه من القرارات التي تدون مبداد من ذهب 
في ســـجل إجنازات قيادتنا احلكيمة اخلالـــد، وهي التي اعتدنا 
منها مثل هذه اللفتة األبوية احلانية، وكل دعم وتشجيع ملؤسسات 
أرباب الطوائف، وذلك حلرصها كل احلرص على تقدمي اخلدمات 
لضيوف الرحمن بشـــكل جيد ومتطور فـــي كل عام. وأضاف أن 
يـــوم صدور هذا القرار يعد يومًا تاريخيـــًا في تاريخ مهن أرباب 
الطوائف، ومنعطفًا جديدًا لتوجه جديد، وسيشكل بداية خلطوات 
عملية جديدة ستسعى املؤسسات من جانبها لتنفيذها، من أهمها 
إشعار العاملني فيها باالنتماء الواضح لهذه الكيانات، مما يساعد 
بصورة كبيرة في إعطاء صورة جيدة للخدمات التي تقدم لضيوف 
الرحمن، نظرًا لشـــعور املنتمني لهذه املهن الشريفة بأن أعمالهم 
التـــي يقومون بهـــا خلدمة احلجاج، قد اكتســـبت صفة الدميومة 
واالســـتمرارية، وحتتاج دومًا للتجويـــد، وأن هذه الدميومة تتيح 
فرص التجويـــد في األداء واالرتقاء به، كما ميكن هذا القرار من 

استقصاء مكامن القصور ومعاجلتها بطريقة أكثر فعالية. 

 …dO�� ÌÊUF�
أشاد الوكيل فاروق بن صالح أبوزيد، رئيس مجلس إدارة مكتب 
الوكالء املوحد، بصدور قرار تثبيت هذه املؤسســـات وإلغاء صفة 
"التجريبيـــة" عنهـــا، وذكر أن في صدوره معـــاٍن كبيرة، وأن من 
ضمن أبعاده أنه ســـيجعل مؤسسات أرباب الطوائف تعمل وفقًا 
ملنظور جتـــاري يراعي أهدافها وأغراضها لتحقق معه مقتضيات 
املتغيرات العاملية، بنظم اقتصادية متطورة، وســـتكون قادرة على 
مواكبة ثقافات الشـــعوب اإلســـالمية املختلفة التي تفد لألراضي 
املقدسة ألداء شعيرة احلج، وسيكون تأثيره اإليجابي على العالم 
اإلســـالمي ككل وليس على اململكة العربية الســـعودية فحســـب، 
وسيؤدي إلى تأصيل خدمات احلج مبشروعية مؤسسات املجتمع 
املدني، وهذا أمر له أبعاده املتعددة، وأكد أنه يجب عليهم كعاملني 
في مجال خدمات احلجاج أن يعملوا على تطوير مســـتوى األداء 
ليتواكب مع هـــذه التنظيمات اجلديدة التـــي أقرتها لنا الدولة - 

أيدهـــا الله – وأن تكون القطاعـــات املكلفة بتقدمي هذه اخلدمات 
على درجة عالية من التنظيم اإلداري لتواكب مســـتجدات العصر 

ومتطلبات التحديث والتطوير وآلياتها. 

…dO��  U�b%
وأوضـــح رئيس مجلس إدارة املؤسســـة األهليـــة ملطوفي إيران 
املطـــوف الدكتور طالل بن صالح قطـــب أن صدور قرار مجلس 
الوزراء املوقر بتثبيت املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف سيضعها 
أمام حتديات كبيرة، وســـيتيح لها العمل لتطوير اخلدمات املقدمة 
حلجـــاج بيت الله احلرام واالرتقاء بها إلى املســـتوى الذي تتطلع 
إليه القيادة الرشيدة، في ظل خبراتها الطويلة التي اكتسبتها في 
مجـــال خدمة ضيوف الرحمن على مدى عقود من الزمان، كما أن 
إقـــرار وزارة احلج الختيار مجالس إدارات هذه املؤسســـات عن 
طريق االنتخاب وملدة أربع ســـنوات، والذي جـــرى للمرة الثانية 
منذ إنشـــائها، سيسهم بشـــكل فاعل في جتديد األفكار وتطوير 
أساليب العمل خلدمة وراحة حجاج بيت الله احلرام ومتكينهم من 
أداء نسكهم في سهولة ويســـر. مؤكدًا أن تثبيت هذه املؤسسات 
ســـيدفعها إلى توفير فرص عمل دائمة ومستمرة للشباب املؤهل 
من أبناء املســـاهمني ومن غير أبناء املساهمني وعلى مدار العام، 
بدًال من األعمال املوسمية التي تتوافر لهم أثناء موسم احلج فقط، 

والتي تصل إلى نحو (٦٠) ألف وظيفة موسمية في كل عام.

 —ËbB�« ZK�√
وتقدم الزمزمي ســـليمان بن صالح أبوغلية، رئيس مجلس إدارة 
مكتب الزمازمة املوحد بجزيل الشـــكر والعرفان للقيادة الرشيدة 
على دعمها املتواصل ملؤسســـات أرباب الطوائف ومنســـوبيها، 
وصـــّرح قائًال: (إن حكومتنا الرشـــيدة ال تألو جهدًا في ســـبيل 
تســـخير جميع اإلمكانات وحشد كل الطاقات خلدمة حجاج بيت 
الله احلرام وزوار مســـجد نبيـــه الكرمي صلى الله عليه وســـلم، 
وتبـــذل الدولة - أعزها الله - الغالي والنفيس في ســـبيل حتقيق 
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أقصى درجات الراحة واألمان للحجاج واملعتمرين، خدمًة جلميع 
املســـلمني، وابتغاًء لوجه الله تعالى، باعتبارها حتتضن احلرمني 
الشـــريفني مهوى أفئدة املســـلمني ومهبط الوحـــي ومبعث النور 
والرســـالة احملمدية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم). 
ومضى أبوغلية قائًال: (يجيء قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء 
الصفة التجريبية عن مؤسسات أرباب الطوائف بعد ربع قرن من 
العمل الدؤوب املتواصل في خدمة حجاج بيت الله، مع اســـتمرار 
توارث املهنة، استمرارًا لهذه الرعاية الكرمية، وليثلج صدور جميع 
أبناء هذه املؤسسات الذين يتجاوز عددهم ١٥ ألف مطوف ووكيل 

وزمزمي ودليل). 

WOKL� W�ƒ—
وأوضح عدنان بن محمد أمني كاتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
مطوفي حجاج جنوب آســـيا أن هذا القـــرار يعد منعطفًا جديدًا 
ألنه قد ثبت كيانات مؤسســـات أرباب الطوائف، ومنحها الفرصة 
الكاملة لتطوير قدراتها وحتســـني خدماتها ومواكبة املســـتجدات 
التي يشهدها العالم اليوم، وتنمية عوائدها املادية، مما سيمكنها 
من تقدمي اخلدمات بالشكل املطلوب، بعد أن ظلت هذه املؤسسات 
مقيـــدة طوال الفترة املاضية. كما أنه يأتي لتأصيل الثوابت ودعم 
اإليجابيات وإعطاء هوية نظامية وكيان نظامي للمؤسسات، األمر 
الذي ســـيدفعها لتقدمي خدمات أفضل وأشمل لضيوف الرحمن، 
كما منحها الفرصة الكاملة للعمل باألســـلوب التجاري لتبدأ في 
وضـــع خطط وبرامج برؤيـــة عملية تكون أكثر قـــدرة على توفير 
خدمـــات راقية لضيـــوف الرحمن، كما أن هذا القـــرار يتيح لها 
إيجاد دخل مستمر والعمل طوال العام، مما يعني إيجاد عشرات 
الوظائف للشـــباب السعودي، الســـيما أن هذه املؤسسات تقدم 

خدماتها حلوالي املليون ونصف املليون حاج سنويًا. 

 W�—U�� …uD�
ووصف املطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين، رئيس مجلس 
إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، 
القرار بأنه فرحة كبيرة وبشرى عظيمة جلميع منسوبي مؤسسات 
أرباب الطوائف، وخطوة مباركة من القيادة الرشـــيدة، نسأل الله 
لها التوفيق والسداد، وأن هذه اخلطوة تلقي مبسؤولية جديدة على 

مؤسسات الطوافة بعد أن حظيت اآلن باالستقرار الذي سيمكنها 
من وضع خطط اســـتراتيجية طويلة املدى. فقد جاء في التوجيه 
الكرمي تشـــكيل جلنة من عدة جهات معنية مبا فيها وزارة احلج، 
إلعداد تقرير شـــامل ألعمال مؤسسات أرباب الطوائف واجلهات 
ذات العالقة بها، وتوضيح الصعوبات واملعوقات التي تواجه تقدمي 
اخلدمات املطلوبة، واقتراح احللول املمكنة واملناسبة لرفع مستوى 
اخلدمـــات املقدمة لضيوف الرحمن، وهـــذه خطوة إيجابية كبيرة 
ستســـهم بشـــكل كبير في إعطاء األمان وإزالـــة العوائق ومتّكن 
مجالس إداراتهـــا وجمعياتها العمومية من وضع برامج تطويرية 
لالرتقاء باألداء وجتـــــويد اخلــــدمة وحتســـينها للوصـول بهــا 

إلـــى ما ترنـــو وتتطـــلع إليــه الـقـــيــــــادة الرشــيدة. 

q�«u�� ÂUL��«
أّكد املطوف زهيـــر بن عبداحلميد ســـدايو، رئيس مجلس إدارة 
املؤسســـة األهليـــة ملطوفي حجاج دول جنوب شـــرق آســـيا أّن 
هـــذا القرار يعتبر قرارًا تاريخيًا ومهمًا، وهو اســـتمرار لالهتمام 
املتواصـــل الذي توليه الدولة لضيـــوف الرحمن، ألن إلغاء الصفة 
"التجريبية" عن هذه املؤسسات سيعطيها شكًال تنظيميًا اعتباريًا 
مبوجب التنظيمات التي ستعدها وزارة احلج، كما أن االستمرارية 
في توريث ممارسة املهنة وفقًا لضوابط ومعايير محددة، يؤكد على 
أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي 
عهده األمني حفظهما الله، تواصل السير على النهج الذي رسمه 
امللك املؤســـس عبدالعزيز آل ســـعود طيب الله ثراه، والذي منح 
املطوفني عقب دخوله مكة املكرمة حقهم في االســـتمرار في تقدمي 
اخلدمات للحجاج، وعمل على تطويرها، فكان صدور نظام إدارة 
احلـــج في عام ١٣٤٥هـ من أوائل األنظمة التي صدرت في العهد 
الســـعودي الزاهر، والتي أكدت على أن خدمات احلجاج حتظى 
باهتمـــام كبير مـــن حكومة اململكة أيدها الله. فالشـــكر موصول 
لقيادتنا الرشيدة على هذه التوجيهات السديدة والرعاية الكرمية، 
وعلى دعمها ومساندتها املتواصلة ملؤسسات أرباب الطوائف.   
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حـــول مضامني هذا القـــرار التاريخي ومدلوالتـــه، صرح الدليل 
الدكتور يوســـف بن أحمد حوالة، رئيس مجلس إدارة املؤسســـة 
األهليـــة لألدالء باملدينة املنورة قائًال: (إن منســـوبي مؤسســـات 
أربـــاب الطوائف تلقوا بفرحة غامرة صدور هذا القرار التاريخي 
من مقام مجلس الوزراء املوقر، وفي ظني أن هذا القرار ســـيلقي 
مســـؤولية مضاعفة على منسوبي هذه املؤسســـات، وستتغير به 
ومعـــه آليات عمل اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن   وســـيضع 
على كواهلهـــم مســـؤولية إدارة حركة احلـــج واحلجيج بخبرات 
ميدانية مهنية واحترافية، عالوة على إدارتها وفقًا ألسس جتارية 
تتفهم اقتصاديات الســـوق التي تقوم على املنافســـة احلرة، ومن 
هنا فإن على هذه املؤسســـات أن تعـــي دورها الوطني، وأنها لم 
تعد تعمل في ظل "التجريبية"، فالفرصة أمامها أصبحت واســـعة 
واألبـــواب مشـــرعة إلدارة أعمالها باحترافيـــة مهنية واقتصادية 
عالية املســـتوى، وأننا عاقدون العزم على احلفاظ على مكانة هذه 
البالد العزيزة، ونعاهد املسؤولني في الدولة وفي وزارة احلج ببذل 
قصارى اجلهد لالرتقاء باألداء وتطوير اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن لرفعة شأن هذا الوطن الغالي).       

 U�b)U� ¡UI�—ô«
من ناحيته أشـــار املطوف فايق بـــن محمد بياري، رئيس مجلس 
إدارة املؤسســـة األهلية ملطوفـــي حجاج الـــدول العربية إلى أن 
رؤساء مجالس إدارات ومنسوبي مؤسسات الطوافة ومساهميها 
كانوا يتوقون إلى هذا القرار منذ فترة طويلة، ألنه قد مرت نحو٣٠ 
ســـنة وهذه املؤسسات تعمل في ظل "التجريبية"، وأن هذا القرار 
التاريخي، ســـيمّكن هذه املؤسســـات من االرتقاء باخلدمات التي 
تقدمها لضيوف الرحمن، وجتويد األداء، وتقنني وتطوير اخلدمات 
التـــي تقدمها للحجاج، لكي تتواكب وتتـــالءم مع تطلعات القيادة 
الرشيدة، كما سيؤدي إلى تطوير عوائد اخلدمات التي ظلت ثابتة 

منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وإيجاد وظائف ثابتة للشـــباب السعودي، 
وتســــجيلهم في التأمينــــات االجتماعية والتأمــــني عليهم صحيًا، 
كما ســــيمكن مؤسســــات الطوافة من التعامل بندية مع الشركات 
السياحية في اخلارج، وتوقيع العقود والتعامل وفق أسس جتارية، 
كما أن قرار توارث املهنة هو اســــتمرار للرعاية التي توليها حكومة 
خادم احلرمني الشــــريفني ألبناء املطوفني الذيــــن يعملون بكل ما 

استطاعوا لتقدمي خدمات أرقى وأشمل لضيوف الرحمن. 
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بعد االطالع على ما رفعه صاحب الســـمو امللكي وزير الداخلية 
رئيس جلنة احلج العليا بشـــأن الدراســـة التـــي أعدتها وزارة 
احلـــج إلعادة هيكلة مؤسســـات أربـــاب الطوائـــف (املطوفني 
ــوكالء والزمازمة)، وما انتهت إليه جلنة احلج العليا  واألدالء واـل
 s� Î«œb???� ¡«—“u???�« fK????�� d?????�√ ،من توصيات في هذا الشـــأن

∫wK� U� UNMO� s�  «¡«d??????�ù«
∫ تثبت مؤسســـات أربـــاب الطوائف بتقســـيماتها احلالية،  ÎôË√
وتلغـــى الصفة التجريبيـــة عنها، بعد أن تأخذ شـــكًال تنظيميًا 
اعتباريًا مبوجب تنظيـــم تعده وزارة احلج، تُراعى فيه أن تعمل 
هذه املؤسســـات بأســـلوب جتاري، على أن يتضمـــن التنظيم 
حتديد أهداف مؤسســـات أرباب الطوائف وأغراضها وأسلوب 
اإلدارة ومهـــام مجلس اإلدارة واختصاصاته وكيفية تشـــكيله، 

واختصاصات اجلمعيات العمومية وآلية عملها.
∫ االســــتمرار فــــي توريث ممارســــة املهنة وفق ضوابــــط ومعايير  ÎU????O�U�

محددة.
∫ تتولى وزارة احلج وضع الشروط الالزمة ملمارسة اخلدمة  ÎU��U�
من قبل أبناء الطائفة، وتصنيف اخلدمات التي تقدمها مؤسسات 
أرباب الطوائف وتوصيفها نوعًا وكمًا وحتديد مستوياتها، وذلك 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية واجلهات ذات العالقة.
∫ تشـــكيل جلنة مـــن وزارة الداخلية ووزارة احلج واجلهات  ÎUF�«—
املعنيـــة األخـــرى، تتولى إعـــداد تقرير شـــامل يتضمن تقومي 
جميع جوانب عمل مؤسســـات أربـــاب الطوائف واجلهات ذات 
العالقة املباشـــرة بها واملؤثرة على أدائها، وتوضيح الصعوبات 
واملعوقات التي تواجه تقدمي اخلدمات املطلوبة، واقتراح احللول 

املمكنة واملناسبة لرفع مستوى اخلدمة.
»*bB—∫ وكالة األنباء السعودية
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وإدارة اجلودة الشـــاملة هي إدارة إســـتراتيجية تهتم باســـتخدام 
اجلـــودة في كل العمليـــات، وتهدف إلى حتقيق جنـــاح طويل املدى 
من خالل إرضاء العميل واســـتفادة جميع أعضاء املنشأة واملجتمع، 
ولقد أضحت اليوم منهجًا إداريًا ألي مؤسســـة أو شـــركة معاصرة، 

تعمل في مجال صناعات اخلدمة.. ويعد مفهوم إدارة اجلودة 
الشـــاملة فلســـفة إدارية عصرية ترتكـــز على عدد من 

املفاهيم اإلدارية احلديثة املوجهة، التي يستند إليها 
في املزج بني الوسائل اإلدارية األساسية واجلهود 
االبتكارية، وبـــني املهارات الفنيـــة املتخصصة 
من أجل االرتقاء مبســـتوى األداء والتحســـني 

والتطوير املستمرين. 
 

øËe�ü« u� U�
Inter-) اآليزو هي املنظمـــة العاملية للقياس

national Organization for Stan-
dardization)، وهي احتـــاد عاملي مقره في 

جنيف، ويضم في عضويته أكثر 
من ٩٠ هيئة قيـــاس وطنية، 

وجـــاء اختصارها 
  (I S O )
على  اعتمـــادًا 

الكلمـــة اليونانيـــة (ISOS) والتي 
تعني (Equal) متســـاٍو، وتنشـــر 
ــزو ٩٠٠٠ فـــي أربعة  مقاييس اآلـي
ــزو ٩٠٠٢/٩٠٠١/ أجزاء هي: اآلـي
ــزو (٩٠٠١) تعد  اآلـي  .٩٠٠٤/٩٠٠٣
اشـــمل وثيقة فـــي السلســـلة تطبق على 
الشـــركات التي تعمل في التصميم والتطوير 
والتصنيع والترتيب واخلدمـــات، وهي حتدد نظام 
جودة لالســـتخدام عندما تتطلب العقود شـــرحًا لقـــدرة املورد على 
تصميـــم وتصنيع وتركيب وخدمة املنتج. كما يتعامل آيزو ٩٠٠١ مع 
نواٍح مثـــل تقصي وتصحيح األخطاء أثناء اإلنتاج وتدريب املوظفني 

والتوثيق وضبط البيانات. وتكمن أهمية احلصول على شهادة اآليزو 
(٩٠٠٠) فـــي أنها وســـيلة لتحقيق اجلودة الشـــاملة التي تعتبر لغة 

العصر ومفتاح النجاح والوصول إلى قلب املستهلك. 

…eOL��  U�b�
وفي إطار ذلك تســـعى كل مؤسسة من مؤسسات أرباب 
الطوائف للتميز في مجـــال تقدمي خدمات احلج، من 
خـــالل االلتزام بـــأن تكون رائدة فـــي مجال تقدمي 
اخلدمات لضيـــوف الرحمـــن، والتأكيد على هذا 
االلتزام من خـــالل الريادة فـــي حتقيق اجلودة 
في اخلدمات املقدمة للحجاج، واحملافظة عليها، 
واالرتقاء بنوعيتها إلى املستوى املطلوب من قبل 
احلاج. ويتم حتقيق هذا الهدف من خالل مشاركة 
ومبادرة والتزام جميع منســـوبي كل مؤسســـة 
جتاه حتســـني نوعية اخلدمـــات بالتدريب الكافي 
وحتفيزهم لتحقيق ذلك من خالل العمل اجلماعي، 
وذلك من خالل بناء فريق إدارة قوي ومتمكن وبقيادة 
فّعالـــة لضمان فعالية نظام اجلـــودة، ليعمل على تعزيز 
وحتســـني رضا احلجاج. ويتحقق االنسجام في 
نوعية اخلدمات مـــع املتطلبات املقررة من وزارة 
احلج، وكل مؤسســـة، ومن خالل األداء املتطور 
الذي يتجاوز توقعات احلجاج بتطبيق  نظام إدارة اجلودة  ٩٠٠١- 
٢٠٠٠:ISO ، ويتأكـــد هذا التطوير املســـتمر ألنظمة إدارة اجلودة 
QMS من خالل التقـــومي واملراجعة الدورية وغير الدورية ألهداف 

اجلودة، والتدقيق الداخلي وتقومي ومراجعة اإلدارة لذلك.

œUB�
املالحظ أن أغلب مؤسســـات أربـــاب الطوائف – إن لم يكن كلها – 
حصلت على شهادة اجلودة العاملية "اآليزو"، وكانت بداية انطالقتها 
في أوســـاط هذه املؤسســـات، في املؤسســـة األهلية ملطوفي حجاج 
دول جنوب آســـيا، التي تعد أول مؤسســـة طوافة في العالم حتصل 
على هذه الشـــهادة العاملية في جـــودة األداء، إذ حصلت عليها في 
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.. ويعد مفهوم إدارة اجلودة 
الشـــاملة فلســـفة إدارية عصرية ترتكـــز على عدد من 

املفاهيم اإلدارية احلديثة املوجهة، التي يستند إليها 
في املزج بني الوسائل اإلدارية األساسية واجلهود 
االبتكارية، وبـــني املهارات الفنيـــة املتخصصة 
من أجل االرتقاء مبســـتوى األداء والتحســـني 

national Organization for Stan
)، وهي احتـــاد عاملي مقره في 

جنيف، ويضم في عضويته أكثر 
 هيئة قيـــاس وطنية، 

وجـــاء اختصارها 
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وفي إطار ذلك تســـعى كل مؤسسة من مؤسسات أرباب 
الطوائف للتميز في مجـــال تقدمي خدمات احلج، من 
خـــالل االلتزام بـــأن تكون رائدة فـــي مجال تقدمي 

وحتفيزهم لتحقيق ذلك من خالل العمل اجلماعي، 
وذلك من خالل بناء فريق إدارة قوي ومتمكن وبقيادة 
فّعالـــة لضمان فعالية نظام اجلـــودة، ليعمل على تعزيز 
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عام ١٤٢٥هـ، املوافق ٢٠٠٤م. كما حققت املؤسسة 
األهليـــة ملطوفـــي حجاج تركيـــا ومســـلمي أوروبا 
وأمريكا وأستراليا في شهر ديسمبر من العام نفسه 
(٢٠٠٤م)، إجنـــازًا مميزًا بحصولها على شـــهادة 
اجلودة العامليـــة "اآليزو" ISO ٢٠٠٠/٩٠٠١.. أما 
مكتب الزمازمة املوحد، فقد حصل بتاريخ ٢٥ محرم 
١٤٢٧هـ، املوافق ٢٤ فبراير ٢٠٠٦م، على شـــهادة 
ــزو (ISO ٢٠٠٠/٩٠٠١) في  اجلـــودة العاملية اآلـي
إدارة توزيـــع ماء زمـــزم حلجاج بيت اللـــه احلرام 
خالل مواســـم احلج املختلفة. أما املؤسســـة األهلية 
ملطوفـــي حجاج الـــدول العربية، فقـــد حصلت على 
شهادة (اآليزو ٩٠٠١/٢٠٠٠) في أوائل شهر صفر 
١٤٢٦هــــ، املوافق ٣ مـــارس ٢٠٠٦م. كما حصلت 
املؤسســـة األهليـــة ملطوفي حجاج إيران في شـــهر 
رمضان من عام ١٤٢٦هـ، املوافق ٢٠٠٦/٩/٢٤م، 
أيضـــًا على شـــهادة اجلودة العامليـــة. كما حصلت 
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير 
العربية على شهادة اجلودة "اآليزو"، في شهر صفر 
من عـــام (١٤٢٩هـ)، املوافـــق فبراير ٢٠٠٨م، بعد 
أن أخضعـــت جميع أعمالها اإلدارية الشـــتراطات 
احلصول على هذه الشـــهادة العاملية خالل األعوام 
املنصرمة. أما املؤسسة األهلية ملطوِّفي حجاج دول 
جنوب شرق آســـيا، فقد حققت هذا اإلجناز الكبير 
املتمثـــل في حصولها في شـــهر ربيع األول من عام 
١٤٢٨هـ، املوافق ٢١ نوفمبر ٢٠٠٦م، على شـــهادة 
اجلودة العاملية "اآليزو"، لتنضم إلى بقية مؤسســـات 
أربـــاب الطوائف احلاصلة على هذه الشـــهادة. أما 
بقية مؤسســـات أرباب الطوائف التي لم حتصل بعد 
على هذه الشهادة العاملية، فهي في طريقها للحصول 
عليها، من خالل تشـــكيل إدارات خاصة بها، لتقوم 
بإجراء مراجعات دورية شـــاملة طبقًا خلطط معينة، 
لتحديد ما إذا كانت جودة أنشطتها ونتائجها تتوافق 
مع سياسة وأهداف اجلودة أم ال، لتحصل عليها في 

القريب العاجل إن شاء الله.
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صرح األســــتاذ عادل بن عبيد باخليــــر وكيل وزارة 
احلج املســــاعد لشــــؤون العمرة واملكلف مبهام فرع 
الــــوزارة مبكة املكرمــــة قائًال: (حصول مؤسســــات 
أرباب الطوائــــف على هذه الشــــهادة العاملية، يأتي 
من منطلق حرصها على تطوير وحتســــني اخلدمات 
املقدمــــة لضيوف الرحمــــن، وتقدميهــــا على أفضل 
املســــتويات العاملية من اجلودة فــــي األداء والتميز، 
ولعــــل من أهم وأبرز الفوائد التي ســــتعود على هذه 

املؤسســــات من جراء تطبيق إدارة اجلودة، التركيز 
على جودة اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن لكونهم 
املســــتهدفني الرئيســــيني، وذلك بصياغة السياسات 
واخلدمات، وخطوات العمــــل لتلبية رغبات احلجاج، 
وحتقيق احتياجاتهــــم ومتطلباتهم، ألن مفهوم إدارة 
اجلــــودة هــــو أســــلوب إداري لتحقيق جنــــاح طويل 
األمــــد، من خــــالل إرضاء احلجــــاج. وقد مت حتقيق 
هذه اإلجنازات الكبيرة من خالل مشــــاركة ومبادرة 
والتزام جميع العاملني مبؤسســــات أرباب الطوائف 
جتاه حتسني اجلودة، وحتفيزهم وتزويدهم بالتدريب 
الكافــــي، وتوفير بيئــــة العمل املناســــبة التي دعمت 
العمل اجلماعي والتطوير املســــتمر، وكذلك من خالل 
بنــــاء فريق إداري قوي ومؤهل ومتمكن، وقيادة فعالة 
لضمان فعالية نظام اجلــــودة وتعزيز رضا العمالء. 
فلقد تعهدت كل مؤسســــة من هذه املؤسسات التسع 
بــــأن تكون في املرتبة األولى في مجال تقدمي خدمات 
احلج باجلودة املطلوبــــة، وقامت بترجمة هذا التعهد 
من خالل أخذ زمام املبــــادرة لتقدمي خدمات متميزة 
وذات جودة للحجــــاج، تتطابق مع جميع املواصفات 
القياســــية احلكومية والدوليــــة املتعلقة بهذه اخلدمة، 
وحتقق متطلبــــات العمالء. لذا.. فإن جودة اخلدمات 
املقدمــــة من ِقبلها قــــد متيزت بالتناغم واالنســــجام 
مع املتطلبات احملددة مــــن وزارة احلج، وقامت على 
تعزيــــز األداء لتحقيق وجتاوز توقعــــات العمالء، من 
خالل تطبيق نظام إدارة اجلودة، وحتقيق التحســــني 
املستمر لكفاءة نظام إدارة اجلودة، من خالل التقومي 
واملراجعــــة الدورية وغير الدوريــــة ألهداف اجلودة، 
والتدقيــــق الداخلــــي وتقومي ومراجعــــة اإلدارة. كما 
أن هــــذه اإلجنازات تعــــد ترجمة حقيقية لسياســــة 
اجلودة في املؤسسات، الهادفة إلى االرتقاء مبستوى 
اإلدارات واألقسام الدائمة واملوسمية املختلفة، لتقدمي 
خدمات مميزة ذات مســــتوى عال من اجلودة حلجاج 
م  بيت الله احلرام، إضافة إلى االرتقاء مبســــتوى ُمقدِّ

اخلدمة وهو املطوف). 
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لقد مهدت مؤسســـات أرباب الطوائـــف للحصول على 
هذه الشـــهادة العاملية في اجلـــودة،. وقد قامت إدارة 
اجلودة بسلســـلة مـــن اإلجراءات الضروريـــة لتحقيق 
جودة األداء، وحتســـني وتطوير مقاييس العمل، بإتباع 
أساليب ومناذج مدونة وموثقة بشكل إجراءات وقرارات 
متكاملة األنشـــطة تؤدي إلى حتسني العالقات املتبادلة 
بني العاملني وتطوير الدقة في إمتام األعمال تلتزم بها 
إدارات هـــذه املؤسســـات. وكان من ضمـــن متطلبات 

إدارة اجلـــودة إقامة دورات تعريفية عن سياســـة اجلودة، في 
ضوء أســـاليب جديدة تختصر اجلهد والوقت عن طريق تطوير 
آليـــة العمل املطلوب، وذلك لتنمية املهـــارات، وإمكانية التعامل 
بني األفراد من جميع النواحي، كما قامت هذه اإلدارة مبراقبة 
ســـير العمل لـــدى املجموعات، لتطوير طريقـــة عملها، وقياس 
كفاءتها ومدى تقيدها بأسس أنظمة اجلودة، فكانت ثمرة هذا 
اجلهد، هو حصول هذه املؤسســـات على هذه الشهادة العاملية 

املهمة التي تعد إضافة حقيقية ملنجزاتها. 

…—bI� œuN�
بعض احلجاج ثّمنوا جهود املؤسســــة التــــي تقوم بخدمتهم، 
وأشــــادوا بجــــودة اخلدمات في موســــم حج العــــام املاضي 
(١٤٢٩هـ)، كما أشــــادوا بحسن معاملة فريق العمل، وتوقعوا 
أنه مبرور األعوام ستصبح اخلدمات أفضل وأكثر متيزًا، كما 
أن اخلطط ســــتزداد حتســــنًا. ومتثل ذلك في إعجاب حجاج 
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا 
واســــتراليا – على ســــبيل املثال ال احلصــــر - بتنظيم صالة 
االستقبال، وجتسد في تقدمي عبارات الشكر والتقدير للقائمني 
على هذه الفكرة واإلشادة بســــرعة إجنازها، وأيضًا أشادوا 
بــــأداء مجموعات اخلدمــــات امليدانية ملهامها بصــــورة فّعالة 
في هذا العام، كما ســــجلوا أفضل تقديــــر واحترام للعاملني 
باملؤسسة، مع إشادتهم بجودة اخلدمات في هذا العام، وحسن 
معاملة فريق العمل وبجدية العمل وحسن اخللق والتعامل من 
قبل املوظفني، واإلشادة باالجنازات الرائعة والتقدم الهائل في 

سرعة إمتام إجراءات منظمي البعثات.
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"الرفادة" تجربة فريدة تصلح للتطبيق 
في العديد من الجهات

الدكتور راكان حبيب يستعرض ذكريات صدور العدد األول منها:

"الرفادة" تجربة فريدة تصلح للتطبيق 
في العديد من الجهات

الدكتور راكان حبيب يستعرض ذكريات صدور العدد األول منها:

"الرفادة" تجربة فريدة تصلح للتطبيق 
في العديد من الجهات

الدكتور راكان حبيب يستعرض ذكريات صدور العدد األول منها:

"الرفادة" تجربة فريدة تصلح للتطبيق 
في العديد من الجهات

الدكتور راكان حبيب يستعرض ذكريات صدور العدد األول منها:

حــوار
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 t�bB� U�Ë ¨·«b�√ s� t�II� U???�Ë ¨W�UJ� s� …d???AM�« Ác� tO�≈ XK�Ë U� rJ�� WK�u� UNMJ�Ë ¨s�e�« ”U???OI0 …d???OB�
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Æ©·b�Ë W�U�—Ë

للوقوف على انطالقة نشرة الرفادة، ومعايشة حلظات مخاضها وميالدها، 
ومعرفـــة تفاصيل بداياتها األولى، ارتأت هيئـــة حتريرها أن تكون الرواية 
بلســـان من عاصر ميالدها وكانت انطالقتها وصدر العدد األول منها على 
يديه، أال وهو اإلعالمي والكاتب الصحفي املتمرس، ومستشـــار احلمالت 
اإلعالنية والعالقات العامة الدكتور راكان عبدالكرمي حبيب، األستاذ بقسم 
ــز، ومدرب مهارات التواصل  اإلعـــالم بكلية اآلداب بجامعة امللك عبدالعزـي
وتطوير الشـــخصية املعتمـــد، احلاصل على دكتـــوراه االتصال اخلطابي 

 . (Wayne State) ومهارات االتصال البالغي من جامعة

W�—UC� WN�«Ë
عـــاد الدكتور راكان حبيب بذاكرته للوراء لعقـــد من الزمان، ليحكي قصة 
انطالقتها قائًال: (لرغبة أرباب الطوائف في أن تكون لهم مطبوعة تظهر 
بعض جهود مؤسســـات أرباب الطوائف، وتوضح جزءًا مما تقوم 
بـــه من مهام وأعمـــال، وأن تكون واجهـــة حضارية تتحدث 
عن اخلدمـــات التي يبذلونها في ســـبيل خدمة ضيوف 
الرحمن، وتبرز هذه اجلهود املباركة، وتكون وســـيلة 
إعالم وأداة توصيل رســـالة، وجسرًا للتواصل مع 
بعثات احلـــج واملجتمع، فلقد ارتـــأت إصدار 
نشـــرة باسم "الرفادة والسقاية"، وقد نبعت 
هذه الفكرة عقب محاضرة ألقيتها ألرباب 
الطوائف حول أساليب وأشكال االتصال 
بني املطوفني واحلجاج، في مكة املكرمة 
ضمن فعاليات لقاء نظمته وزارة احلج في 
فندق "انتركونتننتال"، وقد ناقشت في هذه 
احملاضرة ثالثة محاور تركزت حول املعوقات 
التي تواجه املطوفني لنقل رســـالتهم للحجاج، 
ومـــا الذي يعيق تفاهمهم، والذي يعيق تواصلهم 
مع املجتمع وتعريفهـــم بأدوارهم، وبعد احملاضرة 
اجتمع معي املطوف عبدالواحد برهان ســـيف الدين 
واملطوف عبدالله عالء الدين، وأوضحا لي أنهما في 
حاجة ماســـة لعمل إعالمي يبرز أدوارهم وأعمالهم، 



العدد الوثائقي األول 39

كمــــا أكدا لي أن احملاور التي طرحتها في هذه احملاضرة 
المست أفكارهم، وأنني قد بلورت هذه األفكار التي كانوا 
يحاولون بلورتها، وطلبــــوا مني تقدمي بعض املرئيات حول 

تقدمي رؤية لعمل إعالمي يبرز نشاطهم.

w�ö�≈ Z�U�d�
ويواصل الدكتور راكان حبيب سرد قصة انطالقة نشرة 
(الرفادة) بقوله: (قمت في البداية باالجتماع باملطوفني 
عبدالواحد بن برهان ســـيف الدين، رئيس مجلس إدارة 
املؤسســـة األهلية ملطوفي حجاج الـــدول اإلفريقية غير 
العربية - والذي كان وقتها رئيســـًا للهيئة التنســـيقية 
ملؤسســـات أرباب الطوائف، اجلهة التـــي تصدر عنها 
هذه املطبوعـــة –  واملطوف عبدالله بن عمر عالء الدين، 
رئيس مجلس إدارة املؤسســـة األهليـــة ملطوفي حجاج 
تركيا ومســـلمي أوروبـــا وأمريكا وأســـتراليا، ورئيس 
الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، الذي كان 
أمينـــًا عامًا للهيئة في ذاك الوقت، اللذين بينا لي تركيبة 
مؤسســـات أرباب الطوائف، وأوضحا لي ماذا يهدفون 
مـــن وراء هذه الرؤيـــة اإلعالمية). ويســـتدرك الدكتور 
راكان حبيـــب قائًال: (لقد وافقت هـــذه الرغبة قناعاتي 
اخلاصة بأن أي مؤسســـة حتتاج لبرنامج إعالمي، فما 
بالك بهذه املؤسســـات األهلية التي تقـــوم بخدمة نحو 
مليوني مســـتفيد، خاصة وأن هذا املستفيد هو احلاج، 
وأن اخلدمـــات اجلليلـــة التي تقدم لـــه خدمات متفردة، 
تخصص لضيـــوف الرحمن، والتي يعتبرها مقدمو هذه 
اخلدمات واجبًا دينيًا وشـــرفًا كبيرًا، فال بد وأن يكون 
لهم صوت يشـــرح دورهم في املجتمع، خاصة وأنه دور 
عظيم وأساسي ورئيســـي جلميع األعمال التي تقدمها 
اململكـــة خلدمة ضيـــوف الرحمن، كما أنهـــا عبارة عن 
جهود متكاملة ملنظومة مؤسســـات أرباب الطوائف التي 
تضم تسع مؤسسات، فاتفقت معهما على تصميم وتنفيذ 
برنامج إعالمي من ضمنه هذا اإلصدار اإلعالمي سيكون 
متفردًا، وخاصًا مبجاالت أعمال أرباب الطوائف، والبد 
أن يكون مصممًا ليخدم غايات هذه املؤسسات العاملة 
فـــي خدمة ضيوف الرحمن، ومن هنا اتفقنا على إعداد 

خطة إعالمية لهذا اإلصدار.  
 

qLF�« —ËU��
وميضي الدكتـــور راكان حبيب قائًال: (أود أن أؤكد لك 
أن العالقة التي ربطتني باإلخوة في مؤسســـات أرباب 
الطوائف ليست مجرد عالقة بني إعالمي وجهات ترغب 
في اخلدمات اإلعالمية التي أقوم بها، لذا فقد عزمت في 
البداية على أن أدرس مجال هذا العمل اجلديد وأتفاعل 
معه حتى أشعر أنه أصبح جزءًا مني، وبالتالي أحتمس 
له وأدافع عنه، خاصة وأنه عمل يرتبط مبجال شـــريف 
ولـــه غايات نبيلة، كما أنه والبد أن تعكس هذه املطبوعة 
اجلديدة جهود هذه املؤسســـات بأبهى صورة، ولذا فقد 
اخترت عدة محاور رئيسة كمحددات النطالقتها، تراعى 
فيها ظروف وإمكانات ومجال النشر، فكان الهدف األول 
إيصال صوتهم إلى املســـؤولني في الدولة، لتحقيق غاية 

إبـــراز ما يقومون به من أعمال، وما يؤدونه من خدمات، 
وبالتالـــي إيجاد بيئة قبول ملا يقومـــون به، خاصة وأن 
املســـؤولني يقدرون جهود كل املواطنـــني العاملني. أما 
الهدف الثاني، فكان بغرض تبادل املعلومات واخلبرات 
بني العاملني في مؤسســـات أربـــاب الطوائف، والهدف 
الثالـــث، هو تعريـــف املجتمع باألدوار التـــي تقوم بها 
مؤسسات أرباب الطوائف، وجعلت وسيلة هذا الهدف ليس 
نشــــرة الرفادة فقط، إمنا عن طريق برنامج حملة إعالمية 
ُمساندة نفذت في عام ١٤٢١هـ، وكان من ضمن وسائلها 

نشر أخبار هذه املؤسسات في الصحف احمللية).

 ozU�u�«Ë  U�uD�*«
ويضيـــف بقوله: (كما أود أن أضيف أن لكل مؤسســـة 
جهدًا وبرنامجًا إعالميًا خاصًا في موسم كل حج لنشر 
أخبارها في الصحف، أما الهدف الرابع، فهو التوثيق، 
واعتقد أن نشـــرة الرفادة قد جنحت فيه جناحًا كبيرًا، 
حيـــث تناولت املخطوطات والوثائق اخلاصة بتراث هذه 
املهن الشريفة، وموروثات أعمال احلج، وهي وثائق تدل 
علـــى تاريخ هذه املهن العريقة ، وتؤكـــد أن لها جذورًا 
منذ مئات السنني، وذلك بتناول جانب عراقة هذه املهن، 
من خالل اســـتخدام مصطلحات بسيطة مثل مصطلح 
"البرزة" الذي يحمل فضاءات واسعة من املعرفة، وعادات 
هـــذه املهنة وتقاليدها وأخالقياتهـــا، حيث ميكن النظر 
إليهـــا باعتبارها مركز التواصل بـــني املطوف واحلاج، 
حيث يجلس املطوف فيها ليتحدث إليهم ويســـتمع منهم 
ويعرف مشـــكالتهم وتكوين صداقات معهم، وكذلك من 
خالل اســـتنطاق التاريخ الشـــفوي لهذه املهن العريقة، 
وذلك من خالل شـــهادات كبار السن من العاملني فيها، 
والذين يعدون من املصادر األساسية عند تدوين تاريخ 
مهن أربـــاب الطوائف، عبر املقابالت امليدانية معهم في 
ميادين العمل نفسها، لعكس أساليب العمل وأخالقيات 
هـــذه املهن، أما الهـــدف اخلامس واألخيـــر، فقد كان 
مواكبـــة جوانب التطويـــر الذي طرأ علـــى مهن أرباب 
الطوائف في هذه الفتـــرة، حيث تبنت وزارة احلج عدة 
مفاهيم جديدة، مثل صناعة اخلدمة والضيافة واالرتقاء 
بالعمل من خدمة إلى ضيافة إلى صناعة الضيافة وفقًا 

ألسس املهنة وقيمها).

 U�b���« “d�√
حول صـــدور العدد األول من نشـــرة (الرفادة)، حتدث 
الدكتـــور راكان حبيـــب قائًال: (صدر العـــدد األول من 
هذه النشرة في األول من ذي احلجة من عام ١٤٢٠هـ، 
وأبـــرز التحديات تشـــّكلت في أنه البـــد وأن تتوافر كل 
عناصـــر إصدار اجلريدة، من جهـــاز حتريري متكامل، 
وجهاز فني داعم، وصحفيني ميدانيني ومراسلني، وتركز 
هـــذا التحدي بصفة خاصة في أنه ال ميكن حتقيق هذه 
العناصر طاملا أن هذه النشـــرة نشرة موسمية ولثمانية 
أعداد فقط خالل شـــهرين، كما أنه من الصعوبة مبكان 
أن تصـــرف ميزانية كبيرة ألعداد محـــدودة، والتحدي 
اآلخر أنه كان علّي أن أنشـــئ مركـــز للمعلومات وآخر 

للصور الفوتوغرافية اخلاصة مبوضوعات النشـــرة، في 
ظل عدم توافر هذه العناصر). 

 U�b���« WN�«u�
ويضيـــف الدكتـــور راكان حبيب بقولـــه: (في ظل هذه 
التحديات، فقد كان ميالد العدد األول عســـيرًا، خاصة 
وأن العمـــل فيه قد بدأ مع بداية موســـم احلج في ذاك 
العام، وكان من الطبيعي أن يكون كل مســـؤول في هذه 
املؤسسات مشـــغوًال في املوسم، وبالتالي ال امتكن من 
مقابلته، كمـــا قابلتنا صعوبات كبيرة في احلصول على 
بعض املطبوعات والوثائق واخلطط التشـــغيلية اخلاصة 
باملؤسســــات، كما أنه كان البد لي وللفريق العامل في هذه 
النشرة من أن يتعرف على هذه املؤسسات وعلى املسؤولني 
فيها، وعلى املســــؤولني عن العالقــــات العامة واإلعالم بها، 
ورغــــم هذه الصعوبات واملعوقات صــــدر العدد األول منها، 
والــــذي حمل بعض الرؤيــــا الواعدة لغايات نبيلة ورســــائل 
شــــريفة اشترك في صياغتها العاملون في مؤسسات أرباب 
الطوائف، وكان لي شــــرف إصدار هذه النشــــرة ملدة أربع 

سنوات، خالل الفترة من عام ١٤٢٠ – ١٤٢٣هـ).

 U�UG�«Ë ·«b�_«
ويختتم الدكتـــور راكان حبيب حديـــث الذكريات حول 
صدور الرفادة بقوله: بعد صدور العدد األول فتح جميع 
رؤساء املؤسسات صدورهم لهذه النشرة اجلديدة على 
قـــدر وقتهم  (بعـــد هذه املرحلة ُأعجب املســـؤولون في 
املؤسســـة األهلية لـــألدالء باملدينة املنـــورة بفكرة هذا 
املشـــروع، وارتـــأوا تطبيقه في املدينة املنـــورة، - مع 
تغيير بعض األهداف - لتتماشى مع أهداف املؤسسة، 
وكان صدور نشـــرة األدالء، حيث كان لي شـــرف تولي 
رئاسة حتريرها في عامي ١٤٢٤ – ١٤٢٥هـ). ويضيف 
بقوله: (كانت أهداف مرحلـــة بداية الرفادة وغاياتها ال 
تختلف كثيـــرًا عن أهدافها وغاياتها في الوقت الراهن، 
حيـــث كانت تهتم باملعلومة وتهتم بالفضاء املعرفي ملهن 
العاملـــني في احلج، وفـــي الوقت الراهـــن تغير مقاس 
املطبوعـــة وأصبحت صغيرة احلجم، وأصبحت املعلومة 
تأخذ شكًال آخر، وتعتمد على اجلرافيك والرسوم البيانية، 
وهي في اعتقادي مكملة للخطط األولى، وجتربة الرفادة 
جتربـــة فريدة تصلح بكل ما صاحبها من إرهاصات للتطبيق 
في كل جهة تريد أن يكون لها صوت إعالمي، وإنني أرى أنه 
البد وأن يكون بجانب هذه املطبوعة الورقة، نسخة إلكترونية 
على الشـــبكة العنكبوتية لكي تتفاعل مع القارئ واملســـتفيد، 
وتفتـــح باب احلوار مع اجلمهور، ســـواء كان مســـتفيدًا من 
اخلدمة أو جمهورًا عاديًا، فالرفادة عكســـت خالل مســـيرتها 
في الســـنوات املاضية كثيرًا من اجلوانب املشرقة لهذه املهن 
العريقـــة، وبينت أن خدمة احلجـــاج واملعتمرين خدمة توليها 
الدولـــة عنايتها اخلاصة، وتبذل لها جهـــودًا متواصلة طوال 
العـــام، وفي الوقت نفســـه حاولت الرفادة أن تســـلط الضوء 
ــرة، وتعد أداة فعالة  على هـــذه اجلهود، وهي جتربة غنية وـث
للتواصل بني العاملني في هذه املؤسســـات،  ووســـيلة فاعلة 

لالنفتاح على املجتمع).
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بدأت في عام بدأت في عام بدأت في عام بدأت في عام ١٣٩٥هـ بقيام مكتب الوكالء الموحـد
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قرارات إنشاء مؤسسات أرباب الطوائف

¡ö�u�« V�J�
ــوزاري رقم ٦٢٥/ق/م وتاريخ ١٣٩٥/٨/٧هـ  صدر القرار اـل
لتنظيـــم (مكتب الوكالء املوحد) بناًء على قرار جلنة احلج العليا 
رقـــم ٦٠ لعام ١٣٩٥هـ، والذي كان يعـــد مبثابة النواة األولى 
لتجربـــة العمل اجلماعي جلميع أربـــاب الطوائف. فتطور هذا 
العمـــل الفردي إلى عمل جماعي بناًء على رغبة نفر من الوكالء 
في العمل اجلماعي ولم شمل الطوائف في مكتب موحد، يعمل 
فيه الوكالء بصورة جماعية، بدًال عن العمل الفردي، فصدر القرار 
الوزاري رقم ٦٢٥/ق/م وتاريخ ١٣٩٥/٨/٧هـ، املتضمن تنظيم 
(مكتــــب الوكالء املوحد) الذي يعتبــــر حلقة من احللقات التي تقوم 
بخدمة احلجاج حتت منظور أرباب الطوائف، ويؤدي هذه اخلدمات 

في منافذ احلج اجلوية والبرية والبحرية. 

UO�d� ÃU�� W��R�
تتشرف املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا 
وأمريكا وأستراليا - والتي ُأنشئت بتاريخ ١٤٠٢/١١/١٨هـ، 
مبوجب القرار الوزاري رقم ٤٤٤/ق/م - باملساهمة في حتقيق 
تطلعات حكومة خادم احلرمني الشـــريفني نحو االرتقاء الدائم 
باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، كما تفخر بتقدمي خدماتها 
لنحو (٢٧٠) ألف حاج يفدون في كل موسم حج من نحو (٧٥) 
دولة، وذلك عبر (٦٠) مجموعة خدمة ميدانية، وتعمل بفضل الله 
بشكل دائم على تقومي األداء في كل موسم، وترسيخ اإليجابيات 
بوصفها مكتسبات ينبغي العمل على تعزيزها، وحتديد جوانب 
القصور - إن وجدت - للعمل على تالفيها في املســـتقبل، ويتم 

ذلك بفضل الله ثم بالتخطيط املتواصل لالرتقاء بأداء خدماتها 
باستخدام أحدث أساليب التقنية احلديثة ووسائلها.

Ê«d�≈ ÃU�� W��R�
أنشئت املؤسســـة األهلية ملطوفي حجاج إيران مبوجب القرار 
الوزاري رقـــم ٣٦٣ /ق/م وتاريـــخ ١٤٠٣/٩/١٤هـ، لتؤدي 
دورها وفقًا لرســـالة ورؤية وهدف عام وعدة أهداف تفصيلية، 
أسهمت في قيام املؤسســـة بدورها كامًال وليتطور األداء فيها 
وترتقي بخدمة احلاج وحتقق جناحات عديدة ومتيزًا واضحًا، 
وفقًا خلطة تشغيلية بنيت على أسس مقننة وفق مراحل تنفيذية 
تكفل الوصول إلى النتائج املرجوة، وحتقيق الهدف املنشـــود، 
وهو خدمة ضيـــوف الرحمن الذين يبلـــغ عددهم نحو (١٠٠) 
ألف حاج، عن طريق (٩) مجموعات خدمة ميدانية، على الوجه 
املطلوب، والرقي باخلدمات املقدمة لهم إلى أعلى املســـتويات، 
وحتقيق تطلعات حكومة خادم احلرمني الشـــريفني وسمو ولي 
عهده األمني - حفظهما الله - الرامية إلى تســـخير كل ما من 

شأنه خدمة حجاج بيت الله احلرام وراحتهم.

W�“U�e�« V�J�
مكتـــب الزمازمة املوحد هـــو أحد منظومة مؤسســـات أرباب 
الطوائف، صدر األمر الســـامي الكرمي بإنشـــائه لكي تتوحد 
اجلهـــود وتتضافر فـــي خدمة ضيـــوف الرحمـــن، والوصول 
باخلدمـــات التي تقدمهـــا طائفـــة الزمازمة إليهـــم إلى أعلى 
مســـتوى. فتم توحيد عمل أفراد طائفـــة الزمازمة حتت مظلة 
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مكتـــب الزمازمة املوحـــد - بعد أن كان العمل يجري بشـــكل 
ــوزاري رقـــم ٣٦٧/ق/م وتاريخ  فـــردى - مبوجـــب القرار اـل
١٤٠٣/٩/٢١هـ، املبني على األمر الســـامي رقم ٩٥٤ وتاريخ 
١٤٠٢/١/١٦ هــــ، ليكون العمل جماعيًا ضمن هيكل تنظيمي 
ورسالة ســـامية، وهي النيابة عن أفراد طائفة الزمازمة بتولي 
ســـقيا ماء زمزم املبارك لكل حاج منـــذ وصوله إلى األراضي 
املقدســـة وحتى مغادرته لها خالل موســـم احلج، وفقًا ألحدث 

أنظمة التعقيم والتعبئة والتوزيع املتبعة. 

UO�¬ »uM� ÃU�� W��R�
صـــدور قرار معالي وزيـــر احلج واألوقاف رقـــم ٧٧٧/ق/م، 
بتاريخ ١٤٠٣/٩/٢١هـ بإنشـــاء املؤسســـة التجريبية ملطوفي 
حجاج دول جنوب آســـيا، لتنضم إلى منظومة العمل اجلماعي 
املؤسس، وتلتحق بكوكبة مؤسســـات أرباب الطوائف، ولتقوم 
بخدمـــة نحو (٤٢٠) ألف حاج يفدون في كل موســـم حج من 
دول جنـــوب آســـيا، عبر (٨٤) مجموعة خدمـــة ميدانية. ومنذ 
ذلك التاريخ تتشرف املؤسســـة باملساهمة في حتقيق تطلعات 
حكومة خادم احلرمني الشـــريفني – حفظه الله - نحو االرتقاء 
الدائم باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، وتعمل - بفضل الله 
- بشكل دائم على تقومي األداء في كل موسم، وترسيخ اإليجابيات 
بوصفها مكتســــبات ينبغي العمل علــــى تعزيزها، وحتديد جوانب 

القصور  - إن وجدت – للعمل على تالفيها مستقبًال.

 WO�dF�« dO� UOI�d�≈ ÃU�� W��R�
املؤسســـة األهليـة ملطوفـــي حجـــاج الـــدول اإلفريقيـــة غير 
العربيــــة، ُأنشـــئت مبوجب قرار معالـــي وزير احلج واألوقاف 
رقـــم ١٢٤/ق/م، وتاريـــخ ١٤٠٤/٥/٣هــــ، لتوحـــد بقيامها 
جهود جميع مطوفـــي حجــــاج الدول اإلفريقيـــة غير العربية 
وتضمهم في كيـــــــان واحد موحد. لتقــــــــوم بتقــدمي جميع 
اخلدمـــات املطلوبة حلجاجها الذين يبلـــغ عددهم نحو (١٨٥) 
ألف حاج، يفدون إليها من (٤٧) دولة، تقوم بخدمتهم بواسطة 
(٢٩) مجموعة خدمة ميدانية، وتتمثل هذه اخلدمات في استقبالهم 
والترحيب بهم وتطويفهم ومســــاعدتهم في إيجار السكن املناسب 
لهم ومتابعة خدماتهم في مســــاكنهم، والتنسيق مع النقابة العامة 
للســــيارات وشــــركات النقل إلحضار وســــائل النقل لهم، وتهيئة 
املخيمات باملشــــاعر املقّدســــة والقيام بواجبات اإلرشاد والتوعية 

وغير ذلك من اخلدمات التي كان يقوم بها في السابق املطوِّف.

UO�¬ ‚d� »uM� ÃU�� W��R�
شـــهد ختام النصف األول من العام الهجري ١٤٠٤هـ، إنشاء 

املؤسســـة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، بناًء 
ــوزاري رقم ١٢٥/ق/م، فـــي ١٤٠٤/٥/٣هـ،  علـــى القرار اـل
لتنضم إلى مثيالتها من مؤسســـات الطوافة، التي حتولت من 
العمل الفردي إلى العمل اجلماعي املنظم لتقدمي خدمات جماعية 
رفيعة املستوى لضيوف الرحمن الذين يبلغ عددهم نحو (٢١٣) 
ألف حاج، يفدون من (١٧) دولة من دول جنوب شـــرق القارة 
الصفراء، من أبرزها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي 
والفلبني والصـــني وتايالند، عبر أكثر مـــن (١٠٨) مجموعات 
خدمة ميدانية منتشـــرة في كل أحياء مكة املكرمة، وبواســـطة 
توفير أكثر من (٤٥٠٠) فرصة وظيفية للشـــباب السعودي في 
موســـم احلج، الســـتقطاب أبناء الطائفة من أبناء املساهمني 

واملساهمات للعمل امليداني في خدمة ضيوف الرحمن.

¡ôœú� WOK�_« W��R*«
وتوالت قرارات إنشـــاء مؤسســـات أربـــاب الطوائف، فصدر 
القرار الوزاري رقم ٣٢٤/ق/م، وتاريخ ١٤٠٥/٨/٥هـ بإنشاء 
املؤسسة األهلية لألدالء، وحتويلها من العمل الفردي إلى العمل 
اجلماعي املؤسسي، ولتقوم هذه املؤسسة "منفردة" مقام جميع 
مؤسسات أرباب الطوائف من مؤسسات طوافة ومكاتب وكالء 
وزمازمة، وتؤدي جميع أعمالهم في مدينة املصطفى صلى الله 
عليه وســــلّم للحجاج زوارها الكرام، تلك األعمال اجلليلة التي تبدأ 
باســــتقبال ضيوف الرحمن والترحيب بهم، وإرشادهم وتوجيههم 
وتوعيتهم، وتزويدهم باملعلومات الوافية املتصلة بالزيارة، وإسكانهم 
وتقدمي الرعاية الطبية لهم، واإلشــــراف على راحتهم طيلة إقامتهم 

في املدينة املنورة وحتى حلظة مغادرتهم لها. 

WO�dF�« ‰Ëb�« ÃU�� W��R�
أنشـــئت املؤسسة األهلّية ملطّوفي حّجاج الدول العربّية في عام 
١٤٠٥هــــ ، بالقرار الوزاري رقـــم ٣٢٥/ق/م ، وتاريخ ٨/٥/
١٤٠٥هـ. وحتشد املؤسسة كل الطاقات، وتوفر كل اإلمكانات 
في كل موسم حج لتقدمي أفضل اخلدمات للحجاج الذين تعنى 
املؤسسة بخدمتهم، والذين يبلغ عددهم نحو (٣٧٥) ألف حاج، 
يفـــدون من (٢٢) دولة عربية، وذلك بواســـطة (١١٢) مجموعة 
خدمـــة ميدانية. فيعمل كل منســـوبي املؤسســـة كفريق واحد، 
وعلى مدار الســـاعة لتقدمي كل مـــا يحتاجه احلجاج من رعاية 
وخدمات، اعتمادًا على الله ســـبحانه وتعالى، ثم باألداء املتقن 
واســـتخدام التقنية احلديثة، التي عملت املؤسسة على توفيرها 
وتطويرهـــا لتواكب مســـتجدات العمل، وعن طريـــق الدورات 
التدريبية والتأهيلية التي تعقدها ملنسوبيها قبل بداية كل موسم 

حج جلميع منسوبيها.

 Ác????????�  √b????????????????????�

  U??????????�??????????�R??????????*«

 ¡ö???�u???�« V??�??J??0

 X??N??�??�«Ë b????�u????*«

 ÃU��  W??�??�R??0

W??O??�d??F??�« ‰Ëb???????�«
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وقد أولت إدارات مؤسسات أرباب الطوائف اهتمامًا كبيرًا مبوضوع 
تدريب منســــوبيها، فخصصت لهذا اجلانب برامج عمل في خططها 
التشــــغيلية، وأقامت العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية بهدف 
تدريب هذه الكوادر الوطنية، كما اهتمت بإحلاقها بالبرامج التدريبية 
والتثقيفيــــة والنــــدوات واحملاضرات اخلاصة التــــي تغطي مجاالت 
أعمالها املختلفة واملتعددة، باإلضافة إلى الدورات التخصصية في 
املجاالت ذات العالقة بواقع اخلدمات التي تقدمها تلك املؤسســــات 
لضيــــوف الرحمــــن، وذلك بهدف تطويــــر أداء وصقل مواهب هؤالء 

العاملني مبا ميكنهم من تقدمي أفضل اخلدمات للحجاج. 

 V�—b�K� …—«œ≈
حول هذا املوضوع حتدث األستاذ هالل بن عبدالرحمن الهالل 
وكيـــل وزارة احلج للتخطيط والتطوير قائـــًال: (تأكيدًا الهتمام 
مؤسســـات أرباب الطوائف بجانب التدريب والتأهيل وترجمته 
على أرض الواقع، فقد أنشـــأت كل مؤسســـة قســـمًا أو إدارة 
للتدريـــب والتأهيل، ومن أبـــرز أهدافهـــا التفصيلية، تخطيط 
البرامـــج التدريبية وتصميمهـــا وفقًا لالحتياجـــات التدريبية 
احلقيقية ملنســـوبي املؤسسة، وبلورة احملتوى املعرفي واملهاري 
والســـلوكي للبرامج التدريبية، وإعـــداد احلقائب التدريبية مبا 
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تدريب العاملين في مؤسسات أرباب الطوائف
ببرامج ودورات مكثفة تشرف عليها إدارات وقطاعات متخصصة
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يلبي االحتياجات احلقيقية، وكذلك اختيار األسلوب التدريبي املناسب بحسب 
طبيعة البرامج واملستوى الوظيفي والعلمي للمشاركني من منسوبيها، وتنفيذ 
البرامج التدريبية، واختيار األســـلوب األنســـب لتنفيذها، وتوفير التجهيزات 
الالزمة إلجناحها وحتقيق الهدف منها، وتقومي البرامج التدريبية بعد تنفيذها 
من حيث حتقيق البرنامج ألهدافه ومدى إكســـابه للمتدرب املعارف واملهارات 
والسلوكيات املقصودة، وتنظيم وعقد اللقاءات الثقافية واحملاضرات ملنسوبيها، 
وتنفيذ برامج تعريفية لضيوف املؤسســـة وزوارها من خالل إلقاء محاضرات 

علمية أو تعريفية بأنشطتها وخدماتها التي توفرها حلجاجها).

v�Ë√ …—Ëœ
لتحقيق هذه الغايات واألهداف، فقد عقدت في عام ١٤١٤هـ الدورة التدريبية 
األولى للمطوفني مبكة املكرمة، وبعد إنشاء وزارة احلج مركزًا لتدريب العاملني 
في احلج والعمرة مبكة املكرمة، في عام ١٤١٧هـ، حتت مسمى: (مركز تدريب 
أرباب الطوائف) بوكالة وزارة احلج مبكة املكرمة، وتشـــكيل هيئة إشرافية له، 
بدأ منســـوبو مؤسسات أرباب الطوائف في االلتحاق بدورات هذا املركز الذي 
يهدف لتأهيل املواطن الســـعودي العامل في مجاالت خدمة ضيوف الرحمن، 
والذي يعد دعامة التنمية وركيزتها األساســـية، وقامت بتجهيزه مبا يلزم من 
أجهـــزة ومعدات حديثة ومتطورة، ودعمته بكـــوادر ذات كفاءات عالية وتأهيل 
كبيـــر، وتعاقـــدت مع أفضل اجلهـــات التدريبية املتخصصـــة، لتقدمي دورات 
تدريبية ملوظفي الوزارة، وملنســـوبي مؤسسات أرباب الطوائف، وغيرهما من 
مســـتفيدين في مجالي احلاسب اآللي وبرامجه وتطبيقاته، واللغات، بالتعاون 
مع مركز عاملي لتعليم اللغات، يعتبر من أشـــهر املراكز التعليمية املتخصصة 

في اللغات. 

 V�—b��«  UO�O�«d��≈
إســـتراتيجيات التدريب في مؤسسات أرباب الطوائف تنتهج خطط عمل تدريبية 
تقوم على عدة محاور أساسية، من أهمها إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية 
باالســـتعانة بالكفاءات الذاتية للمؤسسة، وذلك من خالل قيام نخبة من القيادات 
في مختلف القطاعات بتقدمي بعض البرامج التدريبية املميزة، من خالل أســـلوب 
دراســـة احلـــاالت: (Case Studies) املأخوذة من واقع املمارســـات الفعلية 
ألعمـــال احلج، حيث يتـــاح للمدربني واملتدربني التحاور حـــول املعوقات امليدانية 
والبدائل املمكنة للتغلب عليها في إطار الفهم املشترك لألهداف وأساليب العمل. 
والتعاقـــد مع بيوت اخلبرة األهلية ومعاهـــد التدريب املتخصصة، باإلضافة إلى 
التعاون مع بعض اجلامعات السعودية واجلهات احلكومية لتقدمي دورات تدريبية 
في موضوعات متخصصة، والتعاقد مع أســـاتذة اجلامعات من العاملني مبواسم 
احلج حتى يتم التمازج بني اخلبرات النظرية والعملية لتطوير األداء واخلدمات.

 «—Ëb�« “d�√
مـــن أبرز الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي التحق بها منســـوبو 
مؤسســـات أرباب الطوائف وشـــاركوا فيها، برنامج تدريبي ملشرفي السالمة 
علـــى أعمال الدفـــاع املدني في احلج، وكذلك املشـــاركة في عـــدد كبير من 
ورش العمـــل، أبرزها ورش عمل التفويج إلى املطـــارات في مرحلة املغادرة، 
وورش العمـــل الكبـــرى للتعريف بالتفويج على جســـر اجلمرات، وورش عمل 
اســـتراتيجيات ومحاور إعداد خطة تفويج احلجاج جلســـر اجلمرات، وكيفية 
التعامل مع برنامج احلاســـب اآللـــي اخلاص ببرنامج إعـــداد جداول تفويج 
احلجاج جلســـر اجلمرات، والبرنامج التدريبي ملشـــرفي السالمة على أعمال 
الدفـــاع املدنـــي في احلج، أما أبرز البرامج التي شـــاركوا فيهـــا : (التوعية 

 WFO��  V���  V�UM*«  w��—b��«  »u??K??�_«  —UO��«
5�—UALK�  w??L??K??F??�«Ë  w??H??O??�u??�«  Èu??�??�??*«Ë  Z??�«d??�??�«

V�U�Ë  UG�
أبـــرز برامج مركـــز تدريب العاملني في احلـــج والعمرة التدريبية التي يســـتفيد 
منها منســـوبو مؤسسات أرباب الطوائف، برنامج (لغات شعوب العالم) وبرنامج 
(احلاســـب اآللي)، ويهدف برنامج (لغات شعوب العالم) بشكل أساس إلى تزويد 
هؤالء املتدربني مبهارات التخاطب والكتابة باللغات الرئيســـة في عدد من الدول 
اإلســـالمية التي يفد منها احلجاج، مثـــل: (اإلجنليزية، والفرنســـية، والتركية، 
والفارســـية، واألوردية، واملاليو)، مما يســـهل التعرف على احتياجاتهم والعمل 
على حتقيقها.. أما برنامج (احلاســـب اآللي)، فيهدف إلى تزويد هؤالء املشاركني 
باإلطار املعرفي واملهاري في اســـتخدامات احلاســـب اآللي والبرامج التطبيقية 

املتعددة وأوجه استخداماتها.

الدينية، واملراقبة واملتابعة، واإلســـعافات األوليـــة، والتميز في خدمة احلاج، 
و اجلودة الشـــاملة في خدمات احلج). ومن أهـــم الدورات التدريبية: (الدورة 
الشـــاملة، والدورة القيادية "أثر التفكير اإليجابي في مفاهيم اخلدمة"، وتنمية 
اســـتثمارات املؤسسات وتنويع مصادر الدخل، وإدارة األزمات، واإلبداع في 
حل املشـــكالت، والتواصل الفعال مع احلجاج، وإدارة فـــرق العمل، وإعداد 
اخلطـــط التشـــغيلية، وفنون ومهارات القيـــادة العصرية، والريـــادة العملية، 
وإدارة اخلدمـــة، واخلدمـــة املتميزة، ومهـــارات وســـلوكيات التعامل، وتنمية 
املهارات اإلشـــرافية واإلدارية، وأهمية جودة وتطوير اخلدمات، وفن التعامل 
مع احلشـــود البشـــرية، ومهارات إعداد وكتابة احملاضر والتقارير، ومهارات 

التعامل مع اآلخرين). 
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دخلت هذه اخلدمة اإلرشادية املهمة في موسم حج عام (١٤٢٩هـ) 
ســـنتها الســـابعة على التوالي، بعـــد انطالقة مســـيرتها في عام 
١٤٢٣هـ، وبفضل الله وتوفيقه، وبعزم الرجال أثبت هذا املشـــروع 
جناحـــه وتفوقه، ومتيزه في توفير الوقت واملال واجلهد، بعد أن مّر 
مبراحل عّدة في الســـابق، كانت أولها جتريبّية، وثانيها اســـتطاع 
فيها أن يتالفى الكثير من الســـلبيات، وفي ثالثها ارتفع مســـتوى 
اخلدمات، لتختتم هـــذه احللقات املتوالية من سلســـلة النجاحات 
بصـــدور ضوابط تنظيميـــة وآليات جديدة تتضمن هيكلة شـــاملة 
ملهامـــه وألعماله اإلدارية واملالية، اعتمـــدت من معالي وزير احلج، 
الدكتور فؤاد بن عبدالســـالم الفارسي، وكذلك تغيير مسماه من: 
(مشروع إرشـــاد احلافالت الناقلة للحجاج)، إلى: (مكتب إرشاد 

احلافالت الناقلة للحجاج). 

X�ô ‚uH�
توِّجت هـــذه النجاحات بحصول املكتب في شـــهر محرم من هذا 
العام على شهادة اجلودة العاملية (اآليزو ٩٠٠١) إصدار (٢٠٠٠)، 
وذلك بعد حتقيقه متطلبات الشـــهادة التي متثلت في إجناز العمل 
وفـــق متطلبات اجلـــودة والتقنية والتكامـــل اإلداري وامليداني في 
العمـــل، وذلك بفضل من الله ســـبحانه وتعالـــى، ولتحقيقه التميز 
خالل حج عام (١٤٢٩هـ)، من خالل النجاح في إيصال احلافالت 
إلى مقار مجموعات اخلدمة امليدانية دون تأخير وفي وقت قياسي، 
وكذلك حتقيق أقصى درجات اجلودة من خالل تقنية التواصل بني 
احملطـــات ورصد حترك احلافالت تقنيًا، وتنفيذ آليات اإلحصاءات 
الدقيقة الفترية وعلى مدار اليوم بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، 
ثم بسبب ســـعى إدارته لالســـتفادة من جتارب األعوام املاضية، 
ـــن من برامجها وخططها ملواســـم احلّج، مع حرصها على تقدمي  لُتحسِّ
اخلدمة بشكل حضاري منظم، يتوافق وعظمة الشعيرة، وتطلعات الهيئة 
التنسيقّية لتقدمي كل جديد ومفيد ومبتكر خلدمة ضيوف الرحمن، األمر 
الـــذي أّهله كذلك للحصـــول على درع التميز في التشـــغيل في منطقة 
املدينة املنورة. وليســـجل هذا اإلجناز وهذا التميز للجميع، فاحلصول 
على (اآليزو) كان نتاجًا لعمل وجهد مشترك بني وزارة احلج ومؤسسات 
أرباب الطوائف، ممثلة في الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 
وبني النقابة العامة للسيارات، كما يعد هذا اإلجناز تعزيزًا للتميز الذي 
حققه املكتب على مدار الســـنوات السابقة والســـنة احلالية مما يحقق 

مفهوم اخلدمة املتميزة لضيوف الرحمن. 

 q�UJ��«Ë oO�M��«
من جانبه صرح الدكتور ســـهل بن عبدالله ســـرور الصبان وكيل 
وزارة احلج املســـاعد لتنســـيق املشـــاريع والنقل في هذا الصدد 
قائًال: (جهـــود كبيرة ومتعددة يقوم بهـــا املكتب لتطوير اخلدمات 
التي يقدمها وحتســـينها، تشمل التنســـيق مع مقام وزارة احلج، 
وتزويد فروعها بكلمات مرور وأرقام ســـرية للدخول آليًا إلى موقع 
املعلومات واإلحصائيات باملكتب ملتابعة حركة احلافالت في جميع 
مسارات العمل، كما اعتمد املكتب خططًا بديلة في منافذ الوصول 
ومراكز استقبال احلافالت الناقلة للحجاج لضمان وصول احلجاج 
إلى مقار ســـكنهم في أوقات قياسية، ومن أبرز هذه اخلطط آليات 
للتعامل مع شاشـــات اإلدخال اخلاصة ببيانات املغادرة من امليناء 

ومـــن مطار امللك عبدالعزيز، مع توضيح كيفية التعامل مع املعلومة 
حتـــى وصول احلجاج إلى مقار ســـكنهم عبـــر مجموعات اخلدمة 
امليدانية، واخلطط البديلة لعمل الشبكة في جميع املواقع، واملرحلة 
التجريبية ملشروع احلاسب اآللي، واملرحلة التشغيلية واملستقبلية، 
وإبـــراز جوانب متيز العمل في املكتب عبـــر الرصد واملتابعة التي 
شـــهدت مشاركة منســـوبي املكتب في التعامل مع أكثر من (٢٥) 
ألف اســـتمارة تقومي ومتابعة مما هيأ املكتب للحصول على جائزة 

التميز اإلداري وامليداني).

w�O�«d��ô« jOD���«
حول التخطيط االستراتيجي حتدث املهندس فيصل بن عبدالرحمن 
أســـره املدير االعام للمكتب قائًال: (من األهداف الرئيسية للمكتب 
حتســـني اخلدمة من خالل التخطيط االســـتراتيجي واســـتخدام 
التقنيـــة، وتطوير البرامج التطبيقّية في املقر الرئيس وفي احملطات 
وفي امليدان، لذا فيتولى مركز احلاســـب اآللـــي وتقنية املعلومات 
وضع اآلليات اخلاصة بتوثيق املعلومات اخلاصة بالرحالت القادمة 
مـــن مطار امللك عبدالعزيز بجدة وامليناء، وكذلك القادمة من املدينة 
املنـــورة في اجتاه مكة املكرمة، وكذلـــك رحالت احلافالت املتجهة من 
مركز الهجرة ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة، ومطار 
امللـــك عبدالعزيز بجدة في اجتـــاه املدينة املنورة، وإصـــدار التقارير 
اليومية عن معدالت األداء وسرعة إيصال املعلومات إلكترونيًا، وتوثيق 
جميـــع املعلومات اخلاصة بالعاملني فـــي املكتب من إداريني وموظفني 
ومرشـــدين مبكة املكرمة واملدينة املنورة، وحفظها في قاعدة البيانات 

الشاملة لبرنامج احلاسب اآللي اخلاص باملكتب).

WO�U�  UOMI�
شهد املكتب استخدامًا واسعًا ألساليب التقنية احلديثة، حيث أدخل 
وألول مرة نظام الـ (GPS)  الذي استخدمه مرشدو احلافالت، وذلك 
من خالل اخلرائط اإلرشـــادية التي أصدرها املكتب، والتي مت من 
خاللها حتديد الســـكن واملكتب وموقع العمارة وصورتها األمامية، 
وذلك بعد أن قـــام املكتب مبواصلة الوضوح التقني بإنزال الصور 
اجلويـــة عليها، ووضع دليل للمصطلحات يوضح كيفية اســـتعمال 
كل لون على هذه اخلرائط اإلرشـــادية، باإلضافة إلى تعديل املوقع 
بصورة أفضل حتى يتمكن املرشـــد من إيجـــاده من أول تصوير 
يحدده االجتاه، كما مت توضيح العالمات اإلرشادية حيث أصبحت 
عالمات مميزة لكل منطقة وبألوان بارزة توضح املعلم املوجود بها، 
مما كفل وصول احلجاج إلى املقر الصحيح للسكن، وذلك بالتعاون 

مع مؤسسات الطوافة) .
وهكذا.. يواصل مكتب إرشـــاد حافالت نقل احلجاج الســـير في 
دروب مســـيرته التطويرية التي ال حتدها حـــدود، حيث التطلعات 
إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في مســـيرة هذا املكتب الذي تشرف 
عليه وتنفذه الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، مبشاركة 
النقابة العامة للســـيارات حتت مظلـــة وزارة احلج، التي يتواصل 
دعمها وحتفيزها ومساندتها لكل ما يرقى مبستوى اخلدمات التي 
يتلقاها ضيوف الرحمن، حتقيقًا لتطلعات والة األمر الذين سخروا 
كل الطاقات واإلمكانات لنيل رضا الله ســـبحانه وتعالى، ثم راحة 

ضيوفه، ولتعكس قدرات أبناء هذا البلد في العمل اجلاد.
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املدير العام ملكتب إرشاد احلافالت



المنافذ الجوية

المنافذ البرية

المنافذ البحرية

æ  مطار الملك عبدالعزيز الدولي (جدة)

æ ميناء جدة اإلسالمي
æ ميناء ينبع

æ حالة عمار
æ الحديثة

æ عرعر
æ الرقعي
æ سلوى

æ البطحاء 

æ الخضراء
æ الطوال

æ جسر الملك فهد 
æ الوديعة

æ الدمام
æ علب

æ مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 
(المدينة المنورة)

æ  مطار الملك فهد الدولي (الدمام)

æ  الشركة العربية للنقل
æ  شركة الجزيرة للنقل

æ  شركة دلة لنقل الحجاج
æ  رواحل المشاعر

æ  شركة القوافل الدولية للخدمات السياحية
æ   شركة سفاري للنقل

æ  شركة أم القرى
æ  شركة المدينة المنورة لنقل الحجاج

æ  شركة عبداإلله المغربي
æ  شركة أبوسرهد للنقل

æ الشركة السعودية للنقل الجماعي
æ  شركة مكة

æ  شركة األندلس
æ  شركة حافل

æ  مؤسسة فاروق جميل خوقير
æ  شركة التميمي والسيهاتي 

شــركات نقــل الحجــاج

جرافيــك
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البرية المنافذ
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المنافذ البحرية
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القادمين ألداء أعداد الحجاج
عام من الحج مناسك
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الرفـادة.. وذاكرة المهنة
 U�—bB� w��« WOL�u*« ©…œU�d�«® …dA� vK� Àb% w��«  «—uD��« ÂU� q� l�U�√
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 s�  UOB�???� .bI�� r�N� Íc�« ©WMN*« …d�«–® »U� UN��bI� w???�Ë ¨W???O�U�B�«

 ¨rN�—U&Ë ¨r???N�U�d�– s???� Êu�b��� ¡ö�u???�«Ë ¨¡ôœ_«Ë ¨W???�“U�e�«Ë ¨5???�uD*«

 U� »—U���«Ë  U�d�c�« Ác� s�Ë ÆÆsL�d�« ·uO{ W�b�  ôU�� w� rN�«d��Ë

 UNKL�� w� wN� ¨WKOK'« sN*« pK� ¡UM�√ s� …b�b'« ‰UO�ú� ÈËd� Ê√ o��???��

 dO�J�U� d�e�Ë ¨nK��« s� nK)« UN�—«u� 5M��«  U�* WOL�«d�  «d�� WKOB�

 UN�ö� w???�  œU�� ¨W???LOEF�« t???O�UF0 Z(« U???N���√ w��« WO�U???��ù« —u???B�« s???�

ÆÕ«Ë—_« XL�Ë ¨ŸU�D�« XI�—«Ë ¨”uHM�«

 WOIO�M��« W�ON�« fOz— s�b�« ¡ö� tK�«b�� –U��_« o�bB�« vK� X�d��« b�Ë

 œ«u� lL� vK� W�ON�« qLF� Ê√ ©…œU�d�«® vK� ·dA*«Ë ¨nz«uD�« »U�—√  U��R*

 ÎUF�d� ÊuJ� ¨UN�U�� rK� »U�� w�  «uM???� Èb� vK� …—u???AM*« ©WMN*« …d�«–® »U�

 UNKL�� w� w�Ë ¨U�—«u???A� `�ö�Ë ¨ UOB�???A�« s� W��uJ�« Ác�  U�d�– r???C�

ÆWKO�M�« sN*« Ác�  «¡UC� vK�  «¡U{≈ qJA��

 s� X�b% w???��« WO��—U��« l???�«d*« WK� dF???A��� s�b�« ¡ö� –U�???�_« ‰U???�√Ë

 WO��—U��«  «dOG�*«Ë ¨sN*« Ác� …Q???A�Ë ¨¡ôœ_«Ë ¨¡ö�u�«Ë ¨ W�“U�e�«Ë ¨5�uD*«

 W�U{≈ qJAO� sN*« ÁcN� qO�Q�K� bN� Í√ ÊS� w�U��U�Ë ¨U�—«Ëœ√ vK�  √d� w��«

ÆÊuHI�*«Ë Êu��U��« UN� wH��� W?LN� WO�dF�

 …œËb???;« UN�«uM???�Ë ¨W???KOKI�« U???N�U�HB� …œU???�d�« Ê≈® ∫‰u???I�« s???J1 —U???B��U�Ë

 Ê√Ë ¨nz«uD�« »U???�—√ qL� q???O�UH� s� dO�J�« v???K� ¡u???C�« ‚b???G� Ê√ X�UD�???�«

  ôU�� w� oI% U* W�ƒd�« …dz«œ lO???�u� p�c�Ë ¨Z(« W�UI� rOLF� w� rN???��

  U???��R*Ë ¨UNOK� 5LzUIK�Ë ¨…œU???�dKK� ÆÆ© «e???�M� s???� sL�d�« ·uO{ W???�b�

Æo�Q��«Ë ¡UDF�« s� b�e*U�  UOM�√ nz«uD�« »U�—√

األخيــرة

العدد الوثائقي األول50

 »U�œ ‚œU� bL��
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