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القيم
ـــــــل. وج ـــــــز  ع اهلل  ـــــــاة  ـــــــرض م ابــــــتــــــغــــــاء  ـــــمـــــل  ـــــع ال
ــــــل. ــــــام ــــــع ــــــت ال يف  ــــــــــــدق  ــــــــــــص وال ــــــــــــة  ــــــــــــان األم
ـــــــام. ـــــــم ـــــــت ـــــــــاج مــــــــحــــــــور االه ـــــــــج ـــــــــة احل ـــــــــاي رع
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــروح الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق.
ـــق. ــــ ــــ ــــ ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــســــ ــــ ـــن ــــ ـــت ـــال الـــتـــكـــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــل ب
ــــة. ــــدم ــــق امل ـــــــات  ـــــــدم اخل تــــطــــــــــــــويــــر  يف  اإلبــــــــــــــداع 
بها. والــعــامــلــن  واملــؤســســات  املــســاهــمــن  مصلحة  احـــتـــرام 
ــــهــــنــــة. ـــــة عـــــلـــــى أصـــــــالـــــــة وعــــــــراقــــــــة امل ـــــظ ـــــاف احمل

•
•
•
•
•
•
•
•

نحن الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف )املطوفون، األدالء، الوكالء، الزمازمة(، نعمل 
سويًا وبروح الفريق الواحد نحو تنسيق فاعل بن مؤسساتنا، وفيما بيننا وبن اجلهات احلكومية 
الرحمن حجاج بيت اهلل احلرام، مبا ميكننا وبشكل  التي تهتم بشؤون خدمة ضيوف  واخلاصة، 
متكامل من تقدمي أقصى الرعاية لهم، وابتغاء مرضاة اهلل عز وجل، والعمل على رعاية مصالح 
مواكبن  الرشيدة،  حكومتنا  يف  املسؤولن  توجيهات  مستلهمن  فيها،  واملساهمن  املؤسسات 
إدارتها، مع احملافظة على أصالة  وأساليب  التقنية احلديثة يف كل مجاالت اخلدمات  للتطورات 
وعراقة املهن، ومراعاة خصوصية كل مؤسسة، شاكرين اهلل أن خّصنا بهذا الشرف، وميزنا بهذه 
إلى  وصوله  منذ  به،  واالهتمام  الرحمن  ضيف  رعاية  يف  العظيمة  األهداف  ومحققن  الهبة، 

األراضي املقدسة، وحتى مغادرته ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن اهلل.

الرســالـة

الرؤيـة
بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية 

لضيوف الرحمن



جهود مثمرة ونتائج مبهرة
حتتفل بالدنا يف هذه األيام بعيدها الوطني الثامن والثمانني، وهي مناس��بة نس��تعيد فيها ذكرى ماض تليد أس��س حلاضرنا الزاهر، 

حينما وحد هذا الكيان الش��امخ امللك املؤس��س عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س��عود رحمه اهلل، على كتاب اهلل وس��نة نبيه صلى اهلل 

عليه وسلم، فجمع شتات أبنائها حتت راية التوحيد، وأقام دولة نتفيأ ظاللها يف هذا العهد أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

وتتزام��ن فرحتن��ا بالي��وم الوطني ونحن نعيش فرحة النجاح مبوس��م احلج، بع��د أن متكن أكثر من مليوني حاج من أداء مناس��كهم يف 

أمن واطمئنان، منذ حلظة وصولهم إلى هذه الديار املقدس��ة عند منافذ القدوم، وخالل أدائهم ملناس��ك حجهم يف راحة ويس��ر، وإلى 

حني عودتهم إلى أوطانهم س��املني غامنني األجر واملثوبة بإذن اهلل، فكانت اجلهود مثمرة والنتائج مبهرة، وطموحاتنا لتنمية وتطوير 

اخلدم��ة املقدم��ة لضيوف الرحمن ال حتدها حدود، وهذا ما يجعلنا ندرك أهمية النهوض باخلدمات املقدمة لهم، وتأس��يس صناعة 

متقدمة للضيافة العصرية يف قطاع احلج والعمرة مبا يتفق واملعايير اخلدمية العاملية.

ونزجي بهذه املناسبة جزيل شكرنا وتقديرنا، لسائر مكاتب شؤون احلجاج التي ساهمت يف ذلك النجاح الباهر، حيث تكاملت أدوارهم 

بص��ورة ملفت��ة مع جهود اجلهات املختص��ة، فعندما يكون األمر مرتبط��ًا بخامس األركان، تتضافر اجلهود الرامي��ة لتنفيذ توجيهات 

خادم احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، وباملتابعة املباشرة من ولي عهده األمني، ووزارة الداخلية بأجهزتها 

األمنية املختلفة، وجميع اجلهات التي قدمت يف جميع املشاعر املقدسة خدماتها املتطورة الراقية، وهكذا تضافرت اجلهود، مكونة مع 

املسيرة الظافرة والتناغم الرائع إلمارتي مكة املكرمة واملدينة املنورة ووزارة احلج والعمرة، لوحة رائعة اجلمال، مشرفة بكل املقاييس، 

أجنزت املهام املكلفة بها على أفضل وجه وأكمل صورة.

كل تلك التجهيزات فاجأت الوفود القادمة، باإلضافة إلى التوس��عات التي ش��هدها احلرمان الش��ريفان واملشاعر املقدسة، فأسهمت يف 

تيس��ير وسالسة االنسياب تصعيدًا ونفرة وس��عيًا وطوافًا ورميًا، أسعدت احلجاج وأشعرتهم بالراحة والطمأنينة وهم ُيؤدون مناسكهم 

بسعادة بالغة ومتعة كبيرة، ولسان حالهم يلهج بعبارات الشكر والعرفان لهذا البلد الكرمي، قائدًا وحكومًة وشعبًا، فأسأل اهلل سبحانه 

وتعالى دوام التوفيق واس��تمرار النجاح يف أداء هذه البالد ملس��ؤوليتها جتاه ضيوف الرحمن، وأن يدمي علينا نعمة األمن واألمان، وكل 

م واالزدهار. عام وبالدنا ترفل يف ُحَلِل السعادِة والتقدُّ

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 
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وطن العطاء

رعــى معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد 
صالح بن طاهــر بننت، فعاليات االحتفال الذي 
نظمتــه الــوزارة مبشــاركة الهيئة التنســيقية 
ملؤسسات أرباب الطوائف، بالتعاون مع النقابة 
العامــة للســيارات، مبناســبة الذكــرى الثامنة 

والثمانني لليوم الوطني للمملكة.

رقم اإليداع 2193/1426
رقم الردمد 2454 ـ 1658 مكتبة امللك فهد الوطنية ـ الرياض 

تقارير

رغــم الكثافــة العددية، والرقم الــذي بلغه عدد 
حجاج موسم حج 1439هـ ـ )2.3( مليون حاج ـ إال 
أنــه ـ وهلل احلمد ـ قد أدت هذه اجلموع مناســكها 

يف أمن وأمان..

12

تنظيمات

احلجــاج  أمــان  تصــدر  العصــور  مــر  علــى 
وراحتهــم األولويــة عند قــادة اململكة منذ 
تأسيســها علــى يــد امللــك عبدالعزيــز بن 
عبدالرحمن آل ســعود رحمــه اهلل، وصواًل 

إلى هذا العهد الزاهر..

6

محتويــات
 الرفادة – العددالعشرون

صفر 1440هـ 

9

من امليدان

 قــام معالــي وزير احلج والعمــرة الدكتور محمد 
صالح بن طاهر بننت يف شهر ذي القعدة املنصرم 
بجــوالت تفقديــة ميدانيــة ملقرات مؤسســات 
أربــاب الطوائف بكل مــن مكة املكرمــة واملدينة 

املنورة وجدة..

16



ضوابط

رؤى

الطوائف  ــاب  ألرب األخالقي”  “امليثاق  تؤطر  مبادئ   )7(
والعاملني مبكاتب اخلدمة امليدانية..

رسملة أســهم مؤسسات أرباب الطوائف، هي عملية حتويل 
إلــى رأس مــال، وتوزيــع  أســهمها )النقديــة واملمتلــكات(، 
االحتياطيات على حصص جلميع املساهمني بآلية عادلة، 
حفاظــًا علــى التوريــث املهنــي ألربــاب الطوائــف وحفــظ 

احلقوق املالية للمساهمني..

20

30

ملف العدد

معارض

تتشرف  مؤسســات أرباب الطوائف، باملساهمة يف حتقيق تطلعات 
حكومة خادم احلرمني الشــريفني، وولي عهده األمني أيدهما اهلل، 

نحو االرتقاء الدائم باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن..

يف  ممثلة  الطوائف،  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مبشاركة 
مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة املوحد،نّظمت شرطة العاصمة 
الثاني  للعام  ُأقيم  الذي  »آمنون«،  ملعرض  الثانية  الدورة  املقدسة 

على التوالي قبل انطالق أعمال موسم حج العام )1439هـ(..

24

44



تنظيمات

عل�ى م�ر العصور تص�در أمان الحج�اج وراحته�م األولوية عن�د قادة 
المملكة العربية السعودية، فمنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل س�عود طيب اهلل ث�راه، ظهر الحرص على تأمين 
الط�رق للحجاج، وذل�ك عقب حقبة ش�هدت انعدام األمن وانتش�ار 
قطاع الطرق، مرورًا بمراحل س�ن القواني�ن وتطوير الخدمات، حتى 
ع�اد الرك�ب مج�ددًا يتواف�د إل�ى مك�ة المكرمة م�ن جمي�ع أنحاء 
العالم، وذلك عندما ش�عر المس�لمون باس�تقرار األم�ن في البالد 
المقدس�ة.. وهذه بعض األوام�ر الملكية الت�ي وردت في عدد من 

المصادر العلمية...

أوامر ملكية.. 

حققت األمن للحج 
على مدى 94 عامًا

1343هـ/ 1925م:
  نداء من السلطان عبدالعزيز جلميع املسلمني، 

بأن احلالة األمنية في احلجاز مستقرة ويرحب 

بقدوم املسلمني ألداء فريضة احلج.

 إرسال مندوبني إلى الدول اإلسالمية لتسهيل 

العقبات التي تعيق وص����ول احلجاج إلى مكة 

املكرمة.

 املوافق����ة على طل����ب التاجري����ن “العماري 

والفضل”، بالترخيص إلنشاء شركة سيارات 

لنقل احلجاج من املوانئ إلى مكة املكرمة.

 توجي����ه بالنظ����ر ف����ي منبع “ع����ني زبيدة” 

وإصالحه قبل موس����م احلج، والش����يخ حافظ 

وهبة مراقبًا للعمل في اآلبار.

 إصدار نظام املطوفني.

1345هـ/ 1926م:
 التصديق على رسوم تنظيمات احلجاج.

 املوافقة على نظام إيجار العقارات.

 ص����دور نظام إدارة احل����ج واملواد اخلاصة 

ج����ني واملقدمني،  باملطوف����ني والزمازم����ة املُخرِّ

ونقب����اء جدة ودائ����رة البلدي����ة وإدارة الصحة 

العامة ووكالء املدينة املنورة واألدالء.

 انتداب مأمورين صحيني إلس����عاف احلجاج 

على طريق مكة جدة املدينة.

1345هـ/ 1927م:
 نق����ل احلجاج املرضى على الس����يارات إلى 

املش����اعر املقدس����ة، وذلك لع����دم قدرتهم على 

املشي أو ركوب اإلبل.

 حفر آبار ارتوازية في مكة املكرمة واملشاعر 

املقدس����ة، وتعبي����د طريق مك����ة املكرمة جدة، 

تسهياًل للحجاج.

1346هـ/ 1927م:
 تشكيل جلنة خاصة لوضع نظام إلدارة احلج 

واملطوفني ووكالئهم.

 إرس����ال مندوبني للكش����ف عن مكان صالح 

لفتح طريق بني مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.

 إنشاء مصنع خاص لكسوة الكعبة املشرفة.

 تبرع جاللة امللك بكمية 2662 كيلة من األرز 

للفقراء من احلجاج اجلاويني.

1347هـ/ 1928م:
 تعيني الش����يخ محمد علي امليم����ان، مراقبًا 

من قب����ل احلكومة على أعم����ال النقابة العامة 

للسيارات في مكة املكرمة.

1347هـ/ 1929م:
 تنظيم تسجيل احلجاج القادمني.

 انتش����ار دوريات بني مك����ة املكرمة واملدينة 

املنورة في األوقات التي يس����افر فيها احلجاج 

مشيًا على األقدام، حلمايتهم.

1348هـ/ 1929م:
 إنش����اء 4 شوارع في مش����عر منى لتخفيف 

االزدحام أيام احلج.

1349هـ/ 1930م:
 إنش����اء هيئ����ة للحج، للنظر ف����ي أمور احلج 

واحلجاج.

 إنشاء طريق جديد بني مكة املكرمة والطائف.

 متكني حجاج هنود وأفغ����ان وبخاريني، من 

السفر إلى بالدهم لنفاد أموالهم، على حساب 

جاللة امللك اخلاص.

 تعيني الش����يخ عبدالقادر الغزاوي، رئيس����ًا 

لنقابة السيارات.

عهد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب هلل ثراه
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1350هـ/ 1931م:
 تعي����ني الش����يخ محمد هرس����اني، ش����يخًا 

للمطوفني.

 إلغ����اء نظام حف����ظ ج����وازات احلجاج لدى 

املطوفني.

1350هـ/ 1932م:
 املل����ك عبدالعزيز يأمر بالنظر في ش����كاوى 

تأخ����ر الس����يارات الناقلة للحج����اج، ومعاقبة 

املتسبب.

 إلغاء رس����وم اإلخراجات على األشياء التي 

يشتريها احلجاج من احلجاز.

1351هـ/ 1932م:
 إجراء اقتراع سري النتخاب أمناء املطوفني.

 املوافقة على أعضاء جلنة احلج.

 املوافقة على قرار مجلس الش����ورى، املتعلق 

بالكشف والتأشير على جوازات احلجاج.

1351هـ/ 1933م:
 تس����هيل ترحيل احلج����اج اجل����اوة الفقراء 

البواخ����ر  لبالده����م، وعدده����م 2300 عب����ر 

الهولندية.

1352هـ/ 1933م:
 إلغ����اء جلنة احلج، وإنش����اء هيئ����ة للحج من 

رؤس����اء املطوفني ومش����ايخ الطوافة، ينتخب 

رئيسها وتكون تابعة لوزارة الداخلية.

 املوافق���ة عل���ى انتخ���اب الش���يخ حامد 

عبداملنان شيخ مشايخ اجلاوة رئيسًا لهيئة 

احلج.

 تعيني الشيخ عبدالرحمن مظهر، نائبًا لرئيس 

هيئة احلج.

 املوافق����ة عل����ى تعيني األدي����ب جعفر عوض 

سكرتيرًا لهيئة احلج.

1353هـ/ 1935م:
 ص����دور نظام لتس����هيل س����فر احلجاج إلى 

بالدهم.

1354هـ/ 1935م:
 انتداب هيئة لتخطيط مشعر عرفات.

1355هـ/ 1936م:
 إصدار نظام للمطوف����ني، وبدء العمل بنظام 

املطوفني اجلديد.

1356هـ/ 1937م:
 تعي����ني عبدالله كامل، املوظف بديوان النيابة 

العامة، مطوفًا لوفود بيت الله احلرام.

 تعيني الش����يخ محمد بدري، مطوفًا وخادمًا 

لوفود بيت الله احلرام.

 إنش����اء شركة س����يارات جند لنقل احلجاج 

من الس����عودية ودول اخللي����ج إلى مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة.

1356هـ/ 1938م:
 ص����دور تعليمات خاصة بش����ؤون احلجاج 

وسيرهم.

1357هـ/ 1938م:
 إنشاء طريق من جدة إلى مكة وحتى مشعر 

عرفات.

 نق����ل الباعة والصيارفة من منطقة املش����عر، 

إلى شارع املنشية ابتداء من العام القادم.

1357هـ/ 1939م:
 إصالح الطريق الرابط بني جدة ومكة املكرمة 

وعرفات، وأجزاء من طريق املدينة املنورة.

1358هـ/ 1940م:
 إلغاء رس����وم الذبيحة التي كانت تؤخذ أيام 

التشريق.

1359هـ/ 1940م:
 ظهور نتائ����ج انتخابات خدمة وفود بيت الله 

احلرام، وصدور أوامر تعيينهم وفقًا للنتائج.

 تخفي����ض 25% م����ن قيم����ة رس����وم العوائد 

واألجور، تسهياًل للحجاج.

1361هـ/ 1942م:
 ص���رف إعان���ة مالي���ة ملش���ايخ اجل���اوة 

املوجودين مبكة املكرمة، وذلك لعدم حضور 

احلجاج اجلاوة بس���بب احلروب التي وقعت 

في بالدهم.

1362هـ/ 1943م:
 ص���رف بطاقة متوي���ن لكل ح���اج عن طريق 

املطوفني، لشراء املواد الغذائية بأسعار مخفضة.

1365هـ/ 1946م:
 إنشاء مديرية احلج.

 إصدار نظام وكالء املطوفني ومشايخ اجلاوة.

 تش����كيل جلنة من كبار موظفي األمن العام، 

لإلش����راف على تطبي����ق التعليم����ات واألوامر 

للعناية باحلجاج.

 تنظيم نقل احلجاج، وإنشاء شركة مساهمة 

لنقل احلجاج بني ج����دة ومكة املكرمة وعرفات 

واملدينة املنورة.

1367هـ/ 1947م:
 إنش����اء 4 مستش����فيات وجل����ب مختص����ني 

ف����ي علم اجلراثي����م، وهي: )مستش����فى مكة، 

ومستش����فى ذك����رى عودة امللك، ومستش����فى 

األمراض السارية، ومستشفى منى(.

 منع البناء في مشعر منى.

1367هـ/ 1948م:
 املوافقة على نظام املطوفني.

 إلزام املطوفني تعلم مناسك احلج وما يتعلق 

بذلك مما هو ضروري ملهنتهم.

1368هـ/ 1949م:
 املوافق����ة عل����ى التعليمات اخلاصة بس����ير 

السيارات أيام احلج.

 عدم جلب احلجاج للبضائع لغرض التجارة.

1369هـ/ 1950م:
 املوافقة على قرار مجلس الش����ورى بش����أن 

تعديل نظام الصيارفة.

1371هـ/ 1952م:
 إلغاء رسوم احلج ابتداء من حج هذا العام.

 الس����ماح للحج����اج أن يدفع����وا ألرباب 

اخلدم����ات والنقل بعملة بالدهم، تس����هياًل 

للحجاج.

 وضع تعليمات للسيارات الناقلة للحجاج إلى 

عرفات.
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---------------------------------------------------------------------------------------

املصدر: صحيفة: )مكة املكرمة(، العدد الصادر يوم 

اإلثنــن 8 ذواحلجــة 1439هـ املوافق 20 أغســطس 

2018م.

عهد جاللة الملك سعود
رحمه هلل

عهد جاللة الملك فيصل 
يرحمه هلل

عهد جاللة الملك خالد
يرحمه هلل

عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد رحمه هلل

عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدهلل رحمه هلل

عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان يحفظه هلل

1374هـ/ 1955م:
 إلزام جميع احلج����اج بالعودة إلى أوطانهم 

عقب انتهاء موسم احلج.

1376هـ/ 1957م:
 امللك سعود يأمر بإجناز مشاريع عاجلة ملكة 

املكرمة واملشاعر املقدس����ة، ومنها: فتح ثالثة 

طرق من عرفات إلى مزدلفة، وفتح طرق مبكة 

املكرمة لتس����هيل عملية الس����ير خالل موس����م 

احلج، وإصالح طريق خريق العشر.

 إيص����ال أنابيب املاء إل����ى كل أجزاء عرفات 

وعمل مراحيض.

 إنشاء ثالثة خزانات للمياه في منى.

 متديد أنابيب من بئر زمزم إلى خارج احلرم.

1381هـ/ 1961م:
 إنش����اء وزارة احلج واألوقاف واملس����اجد، 

وتعيني الشيخ حسني عرب وزيرًا لها.

1385هـ/ 1965م:
 املوافقة على تنظيم خدمات طوائف احلجاج.

1385هـ/ 1966م:
  صرف تعويضات فورية للحجاج املتضررين 

في حريق عمارة مبكة املكرمة.

1392هـ/ 1972م:
  تعديل نظام النقابة العامة للسيارات، ملواكبة 

مستجدات نقل احلجاج.

1400هـ/ 1980م:
 صدور نظ����ام تأديب أفراد طوائف املطوفني 

والوكالء واألدالء والزمازمة.

1414هـ/ 1993م:
 فصل وزارة احلج عن األوقاف واملساجد.

 ض����م مصنع كس����وة الكعبة املش����رفة حتت 

إدارة الرئاسة العامة لشؤون احلرمني.

1420هـ/ 2000م:
 املوافقة على تنظيم خدمات املعتمرين وزوار 

املسجد النبوي الشريف القادمني من اخلارج.

1422هـ/ 2001م:
 منح تأش����يرات دخول للمملك����ة ملن تتراوح 

أعمارهم بني الثالثة والثامنة عش����رة املرافقني 

لذويهم بغرض احلج أو العمرة.

 تكليف مؤسس����ات الطوافة وش����ركات نقل 

احلجاج بتأمني مرشد مع كل سائق ليدله على 

الطرق.

1426هـ/ 2006م:
 منع غير الس����عوديني من التعامل في مجال 

إسكان احلجاج واملعتمرين والزوار.

 تنفيذ مشروع جسر اجلمرات.

 صدور نظام خدمة حجاج الداخل.

1429هـ/ 2009م:
 تنفيذ مشروع قطار املشاعر املقدسة.

1430هـ/ 2010م:
 حظر اس����تخدام املركبات التي تقل س����عتها 

عن 25 راكبًا في نقل احلجاج إلى مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة.

1436هـ/ 2015م:
 توجيه باالس����تفادة من املس����احات التي مت 

االنته����اء منها من مش����روع خ����ادم احلرمني 

الش����ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، خالل 

موسم احلج.

1437هـ/ 2016م:
 تعدي����ل مس����مى “وزارة احل����ج”، ليصبح: 

“وزارة احلج والعمرة”.
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تقارير

مكة المكرمة: الرفادة
رغم الكثافة العددية، والرقم الذي بلغه عدد حجاج موسم حج 1439هـ ـ )2.3( مليون 
حـاجـ  إال أنـهـ  وهلل الحمـدـ  قد أدت هذه الجموع مناسـكها في أمن وأمان، وخشـوع 
واطمئنان، وغادروا األراضي المقدسـة وهم يحملون أجمل الذكريات عن هذه البالد 
المضيافـة، قيـادًة وشـعبًا، فتحقق النجـاح بعد أن تضافـرت فيه الجهـود الحكومية 
واألهليـة، في توفير كل ما مكنهم من أداء مناسـكهم بيسـر وسـهولة، ثم بفضل 
تلك المشروعات العمالقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، 

التي وفرتها الدولة وسخرت لها الكوادر البشرية.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد 
يشكران العاملين في خدمة الحجاج

قيادة المملكة 
تتطلع مستقباًل 
لتوظيف التقنية 

في جميع 
شؤون الحج

التنسيق والتناغم كان من مقومات نجاح الحج
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للحجاج، راجيًا من الله تعالى أن يقبل أعمالهم 

وأن يثيبهم عليها أجمل الثواب.

وحيا س���موه كل من تابع أخبار هذا املوس���م 

وشارك ولو مبش���اعره، مقدمًا الشكر ملن قدم 

املشورة من خالل االتصال املباشر أو من خالل 

وس���ائل اإلعالم املختلفة، مؤكدًا أنها ساعدت 

وأس���همت في أداء اخلدمة بالش���كل املطلوب 

لضيوف الرحمن.

واس���تعرض س���مو األمير خالد الفيصل أبرز 

اجله���ود املبذولة خالل موس���م احلج، مبينًا أن 

عدد الق���وى العاملة التي قدمت اخلدمة حلجاج 

بيت الله احلرام من عسكريني ومدنيني بلغ أكثر 

من 250 ألف فرد، وأش���ار سموه إلى أن عدد 

املخالفني للحج لم يتجاوز 110 آالف ش���خص، 

فيم���ا قدر عدده���م في عام 1433ه���� مبليون 

و400 ألف حاج.

وأفاد س���موه أن قطار املشاعر نقل 360 ألف 

حاج، فيم���ا مت نقل مليون و800 حاج عبر 18 

أل���ف حافلة مجهزة، مش���يرًا إل���ى أن القطاع 

الصح���ي باش���ره 32 أل���ف طبي���ب وممارس 

صحي، وس���خرت لذل���ك طاقة س���ريرية بلغت 

5000 س���رير، م���ن خالل 25 مستش���فى في 

مكة املكرمة واملش���اعر املقدسة واملدن القريبة 

من مناطق احلجاج، و135 مركزًا صحيًا، إلى 

جانب 106 فرق طبية ميدانية.

وأوض���ح س���مو أمير منطقة مك���ة املكرمة، أن 

قدرة األحمال الكهربائية وصلت إلى 17.791 

ميجاوات، في حني مت ضخ 40 مليون متر مكعب 

من املياه في املش���اعر املقدس���ة ومكة املكرمة، 

الفت���ًا إلى أن وزارة الش���ؤون البلدية والقروية 

قدم���ت خدماتها بواس���طة 23 أل���ف مهندس 

ومشرف ومرافق وعامل نظافة. وبني سموه أنه 

خالل الفترة من 1/ 11 إلى 1439/12/5ه�، 

مت نقل 41 مليون راكب من مقار سكن احلجاج 

في مكة املكرمة إلى املس���جد احلرام، بواسطة 

2600 حافلة.

وأكد س���مو األمي���ر خالد الفيص���ل، أن قيادة 

اململك���ة تتطلع مس���تقباًل لتوظي���ف التقنية في 

جميع ش���ؤون احلج، وقال: "نحرص أن يكون 

مشروع تطوير املشاعر املقدسة الذي سيطرح 

قريبًا إن ش���اء الله للتنفي���ذ أن يعتمد كليًا على 

التقني���ة وعلى االتصاالت الس���ريعة"، مبينًا أن 

رؤية اململكة في احلج تسعى إلى أن يصل عدد 

احلجاج إلى خمس���ة ماليني ح���اج في األعوام 

القادم���ة. وتط���رق س���موه ألبرز املش���روعات 

النجاح الكبير الذي حتقق ملوسم حج 1439ه�، 

كان ل���ه عوام���ل كثيرة ومقوم���ات عديدة، لعل 

أبرزها االهتم���ام والعناية الت���ي يوليها خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 

ب���ن عبدالعزيز ولي العه���د نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله، حيث قدما 

ش���كرهما جلميع العاملني في خدمة احلجاج، 

س���واء في اجلهات احلكومية أو األهلية، حيث 

وجه خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز آل س���عود وس���مو ولي عهده األمني 

حفظها الله، برقيتي ش���كر جوابيتني لصاحب 

الس���مو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن 

نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس جلنة 

احلج العليا؛ مبناس���بة تهنئت���ه بعيد األضحى 

املبارك وبنجاح موسم حج العام 1439ه�.

جناح قياسي
وعلى صعي���د ذي صلة، رفع صاحب الس���مو 

امللك���ي األمير خالد الفيصل مستش���ار خادم 

احلرمني الش���ريفني أمير منطق���ة مكة املكرمة 

رئيس جلنة احل���ج املركزية، الش���كر والتقدير 

والعرفان ملقام خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود، ولصاحب 

الس���مو امللكي األمي���ر محمد بن س���لمان بن 

عبدالعزي���ز، ول���ي العهد نائ���ب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب الس���مو امللكي 

األمي���ر عبدالعزي���ز بن س���عود ب���ن نايف بن 

عبدالعزي���ز وزي���ر الداخلية رئي���س جلنة احلج 

العليا، على التوجيهات واخلطط التي أش���رفوا 

عليها وما قدمته اململك���ة لضيوف الرحمن من 

خدمات كانت محل االعتزاز والفخر، سائاًل الله 

أن يقبل من اجلميع أعمالهم.

وأعرب سمو أمير منطقة مكة املكرمة في الكلمة 

التي ألقاها في بداية املؤمتر الصحفي اخلتامي 

حلج 1439ه�، عن الش���كر والتقدير لإلعالميني 

الذين حضروا لتغطية موسم احلج، سائاًل الله 

أن يجع���ل ما ق���دم من أعم���ال خالصة لوجهه 

تعال���ى، وأن يوفق اجلمي���ع خلدمة حجاج بيت 

الله وضيوف الرحمن في هذه املشاعر املقدسة. 

وعبر عن الش���كر والتقدير للذين س���اهموا في 

خدم���ة احلجيج وفي تقدمي جميع التس���هيالت 

المشروع 
المستقبلي 

لمكة المكرمة 
سيستخدم أفضل 

وأحدث الوسائل 
التقنية
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250 ألف 
فرد: القوى 
العاملة في 
الحج

360 ألف حاج 
شملهم النقل 
بالقطار

18 ألف 
حافلة

 17791
أحمال 

كهربابئة

40 مليون 
متر مكعب 

من المياه

23 ألف 
مهندس 
ومشرف 

وعامل نظافة

32 ألف طبيب 
25 مستشفى وممرض

بطاقة 
استيعابية 5000 

سرير

135 مركز 
صحي

أرقــام وحقــائق حج عام 1439هـ
املس���تقبلية في املش���اعر املقدسة، موضحًا أن 

هناك مش���روع لكامل املش���اعر "منى، مزدلفة، 

عرفات"، وُسيش���رع إن ش���اء الل���ه في تنفيذه 

بأس���رع وقت ممكن، إذ رفعت الدراسة األولية 

للهيئة امللكية ملكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة 

العتماده.

وعن اس���تهداف رؤية اململكة الس���تضافة 30 

ملي���ون معتمر و5 ماليني حاج في املس���تقبل، 

قال سمو أمير منطقة مكة املكرمة "سيتم تنفيذ 

اخلطة على مراحل وس���يعلن عن مراحلها عن 

طريق الهيئة امللكية في مكة املكرمة واملش���اعر 

املقدسة في أسرع وقت".

وأك���د س���موه أن االعتدال هو رؤية إس���المية 

منبثقة من اإلسالم ومن تعاليمه، وقائد االعتدال 

في هذه البالد هو خادم احلرمني الشريفني امللك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وقد 

أعلن عن ذلك في أكث���ر من كلمة وجهها ألبناء 

اململك���ة وللعالم أجمع، راجيًا من الله تعالى أن 

نكون املثل األعلى في االعتدال في العالم.

وبني س���موه أن حتديد نسب عدد احلجاج يتم 

من الدول االس���المية جميعًا، وليس من اململكة 

وحدها، وهذه النس���بة مطروحة وممارسة على 

الدول جميعًا، وهي متقيدة بهذه النسب، وليس 

من صالحيات منطقة مكة املكرمة أو جلنة احلج 

حتديد النسب.

وتس���اءل فريق إعالم���ي أمريكي أت���ى لتوثيق 

موس���م احلج، عن مدى تناغم آلية إدارة شؤون 

احلج التي تباشرها أكثر من 41 جهة حكومية 

في اململكة، حيث أجاب س���موه قائاًل "التنسيق 

الذي وصل إلى حد التناغم في موسم احلج لم 

يسبق له مثيل، وهذا يعود بفضل الله ثم بفضل 

توجيهات خادم احلرمني الش���ريفني وسمو ولي 

عهده األم���ني رعاهما الله، وهن���اك جلنة عليا 

للحج برئاسة سمو وزير الداخلية، يجتمع فيها 

كل ال���وزراء املعنيني، إل���ى جانب جلنة مركزية 

تنفيذية لق���رارات اللجنة العليا برئاس���ة أمير 

منطقة مك���ة املكرمة، يش���ترك فيها كل ممثلي 

ال���وزارات اخلدمية في احل���ج، باإلضافة إلى 

هيئ���ة تطوير منطقة مكة املكرمة وهيئات أخرى 

معنية باحلج، وعبر ورش عمل ومؤمترات تعقد 

لتطوير اخلدمات ومش���روع العمل في احلج كل 

عام.. وأضاف س���موه يقول: "نح���ن نبدأ بعد 

موسم احلج في كل عام لبحث وتطوير ومناقشة 

املالحظات ومراجعة تقارير التقييم، ثم نبدأ في 

التحضير ملوس���م احلج القادم، ويستمر العمل 

ط���وال الع���ام، وأعتقد أن هذا الس���بب هو ما 

أوصلنا لهذا التناغم.

وعن مدى رضا س���موه عن التغطية اإلعالمية 

ملوسم احلج وخطوة استضافة اإلعالم اجلديد، 

أكد سموه أن اإلعالم كان له دور كبير جدًا في 

كل ما حدث وكل ما يحدث وكل ما سوف يحدث 

مستقباًل، وهم عنصر أساس في تطوير خدمات 

احلج، والصورة اإليجابية التي يرى اإلنس���ان 

فيها نفس���ه، وق���ال "أنتم من ت���رون املوضوع 

وت���رون اخللل وتنقدونه وتنتقدونه وتس���اعدونا 

على تطوير العمل، ونرجو منكم أن تنبهونا على 

أخطائنا وأن تس���اعدونا على أن نكون أفضل 

ونش���كركم عليه".. وجدد سموه ترحيب اململكة 

العربي���ة الس���عودية بحجاج بي���ت الله احلرام 

وتشرفها بخدمتهم.

ورد األمير خالد الفيصل على سؤال عن تقلص 

ظاهرة املخالفني ألنظمة احلج بعد تراجعهم من 

مليون و400 ألف قبل خمس سنوات إلى 110 

آالف ه���ذا العام، بقوله: "س���يختفي ذلك متامًا 

مبش���يئة الله، وذلك ال يعتم���د فقط على تطبيق 

األنظم���ة والعقوبات إمنا على مس���توى ثقافة 

احلاج ومدى تقيده بالتعليمات.

وأش���ار س���مو أمير منطقة مك���ة املكرمة، إلى 

م���دى االس���تفادة م���ن التقني���ات احلديثة في 

خدمة احلجيج خالل موس���م احلج في مختلف 

املجاالت وش���ملت احلجاج املرض���ى الذين ال 

يس���تطيعون التنقل وامتام املناس���ك، متطلعًا 

إل���ى تفعيل اجلانب التقني احلديث واألس���لوب 

الذكي في إدارة ش���ؤون احل���ج، الفتًا إلى أن 

املش���روع املس���تقبلي ملكة املكرمة سيستخدم 

أفضل وأحدث الوس���ائل التقنية. وعن مشروع 

"احلج عبادة وسلوك حضاري" أكد سمو األمير 

خالد الفيصل أن املشروع حقق خطوات كبيرة 

ج���دًا، وأنه س���يحقق أكبر من ه���ذه اخلطوات 

في الس���نوات القادمة وسيتفق مع رؤية اململكة 

2030 بإذن الله.

)2.3( مليون 
حاج يؤدون 

حجهم بكل يسر 
وسهولة وأمن 

واطمئنان 
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وطن العطاء

مكة المكرمة: الرفادة
رع�ى معالي وزي�ر الح�ج والعم�رة الدكتور محم�د صالح ب�ن طاهر بنت�ن، فعاليات 
االحتف�ال ال�ذي نظمته ال�وزارة بحض�ور  معالي نائ�ب وزير الح�ج والعم�رة الدكتور 
عبدالفتاح مشاط ومشاركة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بالتعاون 
مع النقابة العامة للس�يارات، بمناس�بة الذكرى الثامنة والثماني�ن لليوم الوطني 
للمملك�ة، بمق�ر مرك�ز توجي�ه الحج�اج بطريق مك�ة المكرم�ة – المدين�ة المنورة 
الس�ريع، بتاري�خ 13 محرم 1440ه�� الموافق 23 س�بتمبر 2018م، وذل�ك بحضور نائب 
وزير الحج والعمرة معالي الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان مش�اط، ومشاركة وكالء 
“ال�وزارة” والوكالء المس�اعدين، ومدي�ري عموم فروعها، ورؤس�اء مجال�س إدارات 
مؤسس�ات أرب�اب الطوائف ونوابه�م ومنس�وبيها، وعدد م�ن مستش�اري “الوزارة” 
وقيادييه�ا ومنس�وبيها، وممثلي بعض الجه�ات الحكومية واألهلي�ة العاملة في 

منظومة خدمة ضيوف الرحمن، ذات العالقة بأعمال الحج والعمرة والزيارة.

“الحج والعمرة” تحتفي بالذكرى الثامنة 
والثمانين لليوم الوطني

وزير الحج 
والعمرة: أرباب 

الطوائف” ونقابة 
السيارات يعملون 

بكل فخر واعتزاز 
لخدمة ضيوف 

الرحمن في جميع 
المجاالت

في حفل نظمته وزارة الحج والعمرة برعاية الوزير وحضور النائب 

ومشاركة الهيئة التنسيقية والنقابة العامة للسيارات
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ف���ي بداية احلف���ل خاطب معال���ي وزير احلج 

والعم���رة احلض���ور بكلم���ة ضافي���ة هنأ في 

مس���تهلها القيادة الرش���يدة أيدها الله، بهذه 

الذكرى الغالية، قائ���ًا: “في يوم الوطن، أرفع 

باسمكم جميعًا أنتم العاملون في خدمة ضيوف 

الرحمن، وفي هذه املنظومة التي جندت نفسها 

خلدم���ة ضي���وف الرحمن حجاج���ًا ومعتمرين 

وزوارًا، أس���مى عبارات التهان���ي والتبريكات 

لس���يدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز، ولصاحب الس���مو امللكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب 

رئي���س مجلس الوزراء وزي���ر الدفاع حفظهما 

الله، وللشعب الس���عودي الكرمي مبناسبة هذه 

الذك���رى العزيزة على نفوس اجلمي���ع � قيادًة 

وش���عبًا � وندعو الله س���بحانه وتعالى أن يظل 

وطنن���ا الغال���ي دائمًا ف���ي عز ون�م���و وت�طور 

وازدهار بإذن الله سبحانه وتعالى”.    

وأضاف معال���ي وزير احلج والعمرة: “أذكركم 

ب���أن جميع من يعمل ف���ي مجال خدمة ضيوف 

الرحمن، وف���ي برنامج خدمة ضيوف الرحمن، 

يؤمن إميان���ًا تامًا بأن جميع املب���ادرات التي 

ته���دف إلى حتس���ني خدمة ضي���وف الرحمن، 

وجميع اجلهود املبذولة لتطويرها واالرتقاء بها، 

س���تتحقق بإذن الله تعالى، وأن هذا اليوم يوم 

فرحة، ويوم للتأمل وتذكر اجلهود الكبيرة التي 

بذلت، ويوم نستشرف فيه املستقبل، ونرفع فيه 

الهم���م بإذن الله تعالى لنكون عند حس���ن ظن 

والة أمورنا، ونس���أل الله س���بحانه وتعالى أن 

تكون جمي���ع أعمالنا خالص���ة لوجهه الكرمي، 

كما أذكركم وأذكر نفس���ي بأن جميع من يعمل 

في هذا املجال ال يعمل لنفس���ه، فجميعنا يعمل 

باسم الوطن، س���واء كنا في مؤسسات أو في 

جهات حكومية أو في جهات إش���رافية، أو في 

جهات مس���اندة، وذلك ألن ضي���ف الرحمن أو 

احل���اج الذي يأت���ي إلينا ينس���ب كل ما يقدم 

إليه من خدمات وتس���هيات للمملك���ة العربية 

الس���عودية، وأنن���ي متأك���د م���ن أن اجلميع 

يستش���عرون أنهم يعملون باس���م وطن يكفي 

مواطنيه فخرًا أن مليكنا يحمل ش���رف مسمى 

خادم احلرمني الشريفني، ومن هنا نرى جميعًا 

كيف تب���ذل هذه اجلهود الكبي���رة من منظومة 

جهود كبيرة تبذل 
من منظومة 

متكاملة تضم 
قطاعات الدولة 

الحكومية 
واألهلية ومنها 

“أرباب الطوائف” 
ونقابة السيارات

متكاملة تضم مئ���ات اآلالف من األفراد الذين 

يعملون في خدم���ة ضيوف الرحمن، من جميع 

أجه���زة الدولة وقطاعاته���ا احلكومية واألهلية، 

في مختل���ف املجاالت من اإلع���داد والتخطيط 

والتنظيم وإدارة احلش���ود، ومنها مؤسس���ات 

أرباب الطوائ���ف والنقابة العامة للس���يارات، 

ومنس���وبي وزارة احلج والعم���رة، في مختلف 

املج���االت والتخصصات، الذي���ن يعملون بكل 

فخر واعتزاز خلدمة ضيوف الرحمن في جميع 

املجاالت، ومن أجل رفعة هذا الوطن العزيز”. 

مستقبل مشرق
وأكد معالي وزير احلج والعمرة أن الفرحة التي 

نراه���ا اآلن في وج���وه أبنائن���ا وبناتنا في هذا 

اليوم املجيد ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة، 

ذكرى توحيد هذا الوطن على يد املؤس���س امللك 

عبدالعزي���ز طي���ب الله ث���راه، تزرع ف���ي قلوبنا 

العزمي���ة والهمة لنحتفل مبث���ل هذا اليوم، ولبذل 

املزي���د من اجلهود لك���ي يكون املس���تقبل أكثر 

إش���راقًا وازدهارًا بحول الله وقوته، خاصة في 

ه���ذا العهد الزاهي املش���رق، عهد رؤية 2030، 

حي���ث إن كل من يعمل معنا لتنفيذ برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن، يدرك جيدًا أن جميع املبادرات 

واخلطط والبرامج التي تهدف لتحسني اخلدمات 

واالرتقاء بها، ستتحقق بإذن الله تعالى.  

وف���ي خت���ام كلمته س���أل معالي وزي���ر احلج 

والعم���رة، الله س���بحانه وتعال���ى أن يعيد هذه 

الذكرى العزي���زة اخلالدة أيامًا عديدة، واململكة 

في أعلى مكانة، وأن يدمي على هذه الباد نعمة 

األمن واألمان واالس���تقرار، وأن تتحقق جميع 

الرؤى والتطلعات.

بعد ذل���ك انطلقت فق���رات احلفل الت���ي تنوعت 

بني اخلطاب���ة، والعروض الفلكلوري���ة والتراثية، 

والفن���ون الش���عبية الوطنية، إضاف���ة للعروض 

املرئية اخلاصة باليوم الوطني، والش���عر النبطي 

والفصي���ح، ثم جول���ة على املع���رض املصاحب 

للفعاليات واخلاص مبؤسسات أرباب الطوائف، 

وال���ذي ضم شاش���ات لعرض بعض املش���اهد 

واألفام القصيرة التي تبرز بعض اخلدمات التي 

تتش���رف القطاعات األهلي���ة بتقدميها لضيوف 

الرحمن في مواسم احلج وبعض األفام اخلاصة 

بالي���وم الوطني، كما حوى بعض إصداراتها من 

مطبوعات ومنش���ورات، والتي ش���ملت املجات 

والنشرات املوسمية والتقارير السنوية والكتيبات 

والبرش���ورات واملطويات وامللصق���ات التوعوية 

واإلرش���ادية، لُيعزف عقب ذلك الس���ام امللكي، 

ث���م تاوة آيات من الذك���ر احلكيم، ليقدم مجس 

حجازي، ثم عرض مرئي خاص باليوم الوطني، 

من إعداد مكتب حتقيق “الرؤية” بالوزارة، لتقدم 

فرقة كشافة مكة املكرمة نشيدًا ترحيبيًا، أعقبته 

فقرة اس���تعراضية من تقدمي فرقة من األطفال، 

لتق���دم فرقة الفنون الش���عبية فقرات متنوعة من 

الفلكلور الش���عبي، والتي تفاعل معها احلضور 

بش���كل كبير، وشاركوا فيها بالعرضة السعودية 

الش���هيرة، وعقب تقدمي فقرة تعريفية مبؤسسي 

برنامج “كن عونًا” التطوعي التابع للمس���ؤولية 
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نائب رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب 

الطوائف، رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي 

حجاج جنوب آسيا.          

 املط���وف األس���تاذ طارق بن محم���د عنقاوي، 

رئيس مجل���س إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 

تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا.

 املطوف األس���تاذ رامي بن صالح لبني، رئيس 

مجل���س إدارة مؤسس���ة مطوفي حج���اج الدول 

اإلفريقية غير العربية.

 املطوف األس���تاذ محمد بن أم���ني أندرقيري، 

رئيس مجل���س إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 

جنوب شرق آسيا.

 املطوف املهندس عباس ب���ن عبدالغني قطان، 

رئيس مجل���س إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 

الدول العربية.

 الزمزمي األس���تاذ عبداله���ادي بن عبداجلليل 

زمزمي، رئي���س مجلس إدارة مكت���ب الزمازمة 

املوحد.

 األس���تاذ محمد بن حسن قاضي، األمني العام 

للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.

وعق���ب انتهاء فعاليات احلفل، ق���ام معالي وزير 

احلج والعمرة بجولة على نقطة التفتيش الواقعة 

بحي “النورية” واملجاورة ملركز توجيه احلجاج � 

مقر احلفل � حيث شارك املواطنني ورجال األمن 

فرحته���م به���ذه الذكرى اخلال���دة، وذلك بتوزيع 

بعض الهدايا التذكارية عليهم.

االجتماعية في “الوزارة”، والتقاط بعض الصور 

التذكارية مع معالي وزي���ر احلج والعمرة، ألقى 

معاليه كلمت���ه الضافية، ليختت���م احلفل بتكرمي 

معالي وزير احلج والعمرة للمسؤولني عن اجلهات 

الراعية والداعمة للحفل، وهم كل من:

 األستاذ عبدالرحمن بن معيوف احلربي، رئيس 

النقابة العامة للسيارات.

 املط���وف الدكتور طال بن صالح قطب، رئيس 

الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، 

رئيس مجل���س إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 

إيران.

 املط���وف الدكتور رأف���ت بن إس���ماعيل بدر، 

 منسوبو 
المؤسسات 

يعملون باسم 
الوطن ألن ضيف 

الرحمن ينسب كل 
ما يقدم إليه من 

خدمات وتسهيالت 
للمملكة العربية 

السعودية
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وصفة النجاح

مقال

انقضى موسم احلج بنجاح ومتّيز غير مسبوقني، بفضل الله تعالى ومنته وكرمه أواًل، ثم بفضل 

القي���ادة احلكيمة ململكتنا احلبيبة، وجهة املس���لمني وقبلتهم، واهتمامها الكبير بجميع ش���ؤون 

ضيوف الرحمن، وما يتصل بخدمتهم وإكرام وفادتهم؛ سواء كان ذلك خالل اإلجراءات األولية 

للحج في بلدانهم أو بعد الوصول للمنافذ املختلفة أو في مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر 

املقدسة وغيرها، فضاًل عن املتابعة الدائمة للوقوف على راحة احلجاج.. فأسمى آيات العرفان 

والتقدير أتقدم بها لسيدي خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وال ش���ك أن وصفة النج���اح الذي حتقق هي ما عّبر عنها صاحب الس���مو امللكي األمير خالد 

الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، 

بقوله )إن  التنسيق الذي وصل إلى حد التناغم في موسم احلج لم يسبق له مثيل(، فشكرًا لكل 

من سطر حرفًا في هذا السجل الذهبي، لندهش العالم بقصة ملحمية مكتملة الفصول في خدمة 

حج���اج بيت الله احلرام، حيث أدى العامل���ون في احلج من مختلف اجلهات احلكومية واألهلية 

واملتطوعون وغيرهم � دون استثناء � ما عليهم باحترافية عالية، وضربوا أروع األمثلة والنماذج 

في البذل والعطاء والتضحية، والش���كر كذلك لكل من ش���ارك برأي أو قدم مالحظة ولو عابرة، 

فهذا شأن يهمنا جميعًا في مملكة الوحدة والتوحيد. 

وال بد في س���ياق احلديث عن احلج وجناحه من اإلش���ارة إلى منظوم���ة اخلدمات التقنية التي 

وفرتها اجلهات املش���اركة في خدمة ضيوف الرحمن، وإس���هامها املقّدر في تيسير رحلة أداء 

املناس���ك، وحتقيق االنسيابية الالزمة في اإلجراءات كافة، وسنشهد في املستقبل القريب بحول 

الله تعالى طفرة أخرى في هذا املجال، حيث أش���ار س���مو األمير خال���د الفيصل في مؤمتره 

الصحفي اخلتامي ملوس���م احلج إلى أن قيادة اململكة تتطلع لتوظيف التقنية في جميع ش���ؤون 

احلج، وأن مشروع تطوير املشاعر املقدسة الذي سيطرح قريبًا للتنفيذ يعتمد كليًا على التقنية 

واالتصاالت السريعة.

وأس���أل املولى عز وج���ل أن يوفق اجلميع ملا فيه خير أمتنا اإلس���المية، وأن يدمي على اململكة 

العربية السعودية أمنها واستقرارها لتواصل أداء رسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن، 

فه���ي اله���دف الذي قامت عليه الدولة احلديثة ودفع امللك املؤس���س � طّيب الل���ه ثراه � لتوحيد 

أرجائها، وها نحن ننعم مبا حققه، ونفخر مبا قدمه ونستعيد بطوالته في مثل هذه األيام، فكل 

عام ووطننا بخير، ومن جناح إلى جناح وتطور وازدهار.

د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط
نائب وزير احلج والعمرة



من الميدان

مكة المكرمة: الحج والعمرة
ضمن لقاءاته التحضيرية الس�نوية مع مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف للتأكد من 
الجاهزية ومتابعة االستعدادات المبكرة لموسم حج 1439ه�، قام معالي وزير الحج والعمرة 
الدكت�ور محمد صالح بن طاهر بنتن في ش�هر ذي القعدة المنصرم بجوالت تفقدية ميدانية 
لمقرات المؤسس�ات بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، التقى خاللها برؤساء 
ونواب وأعضاء مجالس إداراتها، لالطمئنان على جاهزيتها لموسم الحج، والتأكد من تكامل 
منظوماتها وتضافر جهودها واستعداداتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، 

وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة..

وزير الحج والعمرة 
يتفقد مؤسسات 

أرباب الطوائف

االلتزام بالخطط 
التشغيلية التي 

تضعها الوزارة 
لموسم الحج

جوالت ميدانية قبل انطالق 
موسم الحج
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ما قدمته املؤسس����ات من خدمات لضيوف الرحمن، كان نتاجه النجاح 

الكبير ملوسم احلج وتناقلته وسائل اإلعالم احمللية والعاملية.

جوالت ميدانية
وقد ش����ملت اجلوالت امليداني����ة ملعالي وزير احلج والعمرة ملؤسس����ات 

أرباب الطوائ����ف، كاًل من مكتب الزمازمة املوحد، واملؤسس����ة األهلية 

ملطوفي حجاج الدول العربية، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا 

ومس����لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 

جنوب شرق آسيا، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران، واملؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج جنوب آس����يا، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 

إفريقيا غير العربية، والنقابة العامة للسيارات، ومكتب الوكالء املوحد، 

واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، التقى فيها مع رؤساء وأعضاء 

مجالس إدارات املؤسس����ات، وشاهد عروضًا مرئية آلخر استعداداتها 

وإجنازاتها في مواس����م احلج الس����ابقة، وواقعها احلال����ي، وتطلعاتها 

ومشروعاتها املستقبلية، وخدماتها اجلديدة واملستحدثة. 

وأوض���ح معالي وزي���ر احلج والعم���رة أن لقاءاته برؤس���اء مجالس 

إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف، هدفت ملناقشة اخلطط التشغيلية 

للمؤسس���ات نط���اق اإلش���راف التي تتضم���ن العديد م���ن البرامج 

واألهداف وآليات التنفيذ والتقييم واملتابعة واإلش���راف، وبحث سبل 

تطوي���ر اخلدمات الت���ي تقدمها لضيوف الرحم���ن، واملتعلقة بعمليات 

االس���تقبال والتفويج والنقل والتصعيد واإلس���كان والتغذية والتوعية 

ناقش����ت لقاءات معال����ي وزير احلج والعمرة خالل جوالت����ه امليدانية على 

مؤسس����ات أرباب الطوائف، اخلطط التش����غيلية لهذه املؤسس����ات التي 

تتضمن العديد من البرامج واأله����داف وآليات التنفيذ والتقييم واملتابعة 

واإلش����راف، وبحث سبل تطوير اخلدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، 

واملتعلق����ة بعملي����ات االس����تقبال والتفويج والنقل والتصعيد واإلس����كان 

والتغذي����ة والتوعية وغيرها من اخلدمات، في كل من مكة املكرمة واملدينة 

املنورة واملشاعر املقدسة وجدة، واالرتقاء مبعدالت األداء وجتويده، وذلك 

تنفيذًا لتوجيهات خادم احلرمني الش����ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود، وسمو ولي عهده األمني حفظهما الله، لتؤدى وفق أعلى املقاييس 

وبكل جودة، مما كان له أثر كبير في شحذ الهمم والتحفيز، انعكس على 

رفع األداء وتطبيق برامج الجودة 
في خدمة ضيوف الرحمن
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تتشرف بتقدميها لضيوف الرحمن والوقوف 

على التحديات التي تواجهها.

خطط تشغيلية
وبح���ث معال���ي وزير احلج والعمرة مع رؤس���اء 

مجال���س إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

اخلط���ط التش���غيلية، مؤكدًا أهمي���ة رفع األداء 

وتطبي���ق برام���ج اجل���ودة في خدم���ة ضيوف 

الرحمن، كما ح���ث معاليه على ضرورة االلتزام 

وغيرها من اخلدمات، في كل من مكة املكرمة 

واملدين���ة املنورة واملش���اعر املقدس���ة وجدة، 

واالرتق���اء مبع���دالت األداء وجتوي���ده، وذلك 

تنفي���ذًا لتوجيهات خادم احلرمني الش���ريفني 

وس���مو ولي عهده يحفظهما الله، لتؤدى وفق 

أعلى املقاييس ومبا يتماشى مع رؤية اململكة 

2030، وأشار معاليه إلى أن برامج اللقاءات 

رك���ز على إب���داء اآلراء وبح���ث تطلعات كل 

مؤسس���ة ومقترحاتها لتطوير اخلدمات التي 

تنسيق وتعاون 
بين مؤسسات 
أرباب الطوائف 

والجهات الخدمية 
األخرى

اهتم���ام كبير توليه مؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

للخط���ط التش���غيلية الت���ي تس���ير عليه���ا لتنفيذ 

برامجه���ا خلدم���ة ضي���وف الرحمن، م���ن خالل 

مراجعتها وتقوميها، وإضافة كثير من املستجدات 

واملس���تحدثات والبرامج التطويرية لها، وذلك من 

خالل تركيز اخلطط التش���غيلية على التوس���ع في 

برامج العمل، وإكس���ابها كل ما من شأنه االرتقاء 

مبس���توى األداء ف���ي جمي���ع إدارات املؤسس���ة 

وأقس���امها، وحشد كل الطاقات البشرية وتسخير 

جميع اإلمكانات املادية واآللية والتقنية وجتسيدها 

على أرض الواقع، باإلضاف���ة إلى التعاون الدائم 

واملس���تمر مع اجلهات ذات العالقة باحلج للوصول 

باخلدم���ات املقدم���ة لضيوف الرحم���ن إلى أعلى 

املس���تويات، ومتكينهم م���ن أداء الركن اخلامس 

من أركان اإلسالم بكل يسر وسهولة وأمان، وفق 

توجيهات القيادة الرشيدة.

ولتحقي���ق أهداف ه���ذه اخلطط التش���غيلية، من 

منطلق احلرص على رفع مستوى اخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن، تعمد املؤسس���ات الس���تقطاب 

نخب م���ن ذوي اخلبرات والدراية بخدمة احلجاج، 

للعمل ف���ي صفوفه���ا لتنفيذ خططها التش���غيلية 

وترجمتها ألعمال حقيقية على أرض الواقع، للقيام 

بالبحوث والدراس���ات والتخطي���ط، وتطبيق مبدأ 

)االحترافي���ة( بتوزيع العمل عل���ى أعضاء مجلس 

إدارة كل مؤسسة وفًقا للتخصص، وتفعيل املتابعة 

والرقابة والتنسيق فيما بينهم.

ولع���ل األمر الب���ارز في خطط مؤسس���ات أرباب 

الطوائف التش���غيلية في السنوات املاضية تطبيق 

سياس���ة ميكن���ة األعم���ال ف���ي جميع األقس���ام 

والقطاع���ات واللجان، وتدعيمه���ا بالقوى العاملة 

املؤهلة واملدربة، وتبس���يط اإلج���راءات وتوحيدها 

وتوثيقها، وتنفيذ خطوات إس���تراتيجية وتطويرية 

كبرى تتمّثل في حل املركزية في أعمال املؤسسات 

وتطبي���ق منه���ج "الالمركزية" ف���ي أداء اخلدمات 

املباش���رة للحجاج، والتوس���ع في العمل مبفهوم 

)صناعة اخلدمات(، من خالل التعاقد مع شركات 

ومؤسس���ات وطنية متخصصة لتق���دمي اخلدمات 

املركزية من: )تقنية معلومات، واستقبال، وحاسب 

آلي، وإشراف ومتابعة، وش���ؤون عامة، وخدمات 

هندس���ية(، وفق أسس ومعايير صناعة اخلدمات، 

والتعاق���د م���ع متخصص���ني إلعداد الدراس���ات 

املناس���بة ألوض���اع التغذية، وخدمات املش���اعر 

املقدس���ة، وبعض اخلدمات األخرى بهدف تطوير 

اخلدمة وحتس���ينها، وحتس���ني مس���توى األداء، 

وتطوير برامج اخلدمات اإلضافية لتحقيق رغبات 

احلجاج، لتتماش���ى مع مس���توى اخلدمة املُقدمة 

لضيوف الرحمن، والتعاقد مع مكاتب متخصصة 

في الدراس���ات املالي���ة واالقتصادية، والس���عي 

ملركزية الشركات السياحية عن طريق املؤسسات، 

وتوفير الكوادر البش���رية املؤهلة للتشغيل، بحيث 

يتم ترش���يح العامل���ني في مجموع���ات اخلدمات 

تجويد الخدمات وارتقاء باألداء
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باخلطط التشغيلية التي وضعتها الوزارة ملوسم احلج لتحقيق أقصى درجات 

التنسيق والتعاون والتكامل بينها وبني اجلهات والقطاعات اخلدمية األخرى.

وتاب����ع معالي الدكتور محم����د صالح بننت مختلف اخلدم����ات املقدمة من 

مؤسس����ات أرب����اب الطوائف لضي����وف الرحمن في كل م����ن مكة املكرمة 

واملش����اعر املقدس����ة واملتعلقة باالس����تقبال، والتفويج والنقل والتصعيد، 

واإلسكان والتغذية والتوعية، موضحًا أن لقاءاته برؤساء وأعضاء مجالس 

إدارات مؤسس����ات أرب����اب الطوائ����ف والنقابة العامة للس����يارات هدفت 

لتعزيز التنس����يق ورفع كفاءة األداء بني أط����راف منظومة احلج والعمرة، 

واالطمئنان ميدانيًا على جميع التجهيزات التنظيمية والتقنية البشرية لهذه 

املؤسس����ات، لتحقيق تطلعات القيادة الرش����يدة نحو االرتقاء بخدمات 

ضيوف الرحمن، وتس����خير كافة اإلمكانات لتمكني احلجاج والزوار من 

أداء رحلة إميانية بكل يسر وسهولة.

منظومة خدمات
وشدد معالي وزير احلج والعمرة على أهمية تعزيز اإليجابيات ومعاجلة 

املالحظ����ات والعمل عل����ى حتقيق أقصى درجات الرض����ا للحجاج عن 

اخلدم����ات املقدمة لهم، لتظل رحلة احلج ذك����رى جميلة يتذكرها احلاج 

طيلة حياته وتترك أثرًا إيجابيًا عن اململكة وإنس����ان هذا البلد املبارك. 

كما أكد معاليه ضرورة متابعة أداء مكاتب ش����ؤون احلجاج والشركات 

والوكاالت السياحية في التزامهم بجميع تعليمات الوزارة لتحقيق راحة 

احلجاج ومتكينهم من أداء نس����كهم بكل يسر وسهولة؛ مبا يحقق رضا 

الله س����بحانه وتعالى وتطلعات والة األمر، الذي����ن جعلوا رعاية احلاج 

وعمارة احلرمني الشريفني في قمة أولوياتهم.

كم����ا أكد معالي وزي����ر احلج والعمرة اكتمال منظوم����ة الوزارة التقنية 

اإللكترونية، مشدًدا على أهمية الرقابة الذاتية وقيامها بدورها الوقائي 

لتحقي����ق املزيد من مع����دالت األداء، منوهًا بأهمي����ة التفاعل مع جلان 

املراقبة واملتابعة إلنهاء املش����كالت التي قد تقابل احلجاج واالستمرار 

في البرامج التدريبية وانتقاء العنصر البش����ري املدرب واملؤهل لتقدمي 

أفض����ل اخلدمات التي يتطلع إليه����ا والة األمر في هذه البالد لضيوف 

الرحم����ن، مؤكدًا على ترس����يخ مفه����وم العمل بروح الفري����ق الواحد، 

وجتس����يد مبدأ التعاون والش����راكة وإيجاد املنافسة الشريفة في تقدمي 

اخلدمة والرقي بجودتها من أجل كس����ب رضا ضيوف الرحمن تنفيذًا 

لتوجيهات القيادة الرشيدة.

امليداني���ة، من خ���الل تطبيق مب���دأ التنافس بني 

في املؤسسة.  مطوِّ

وقامت مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف، في إطار 

س���عيها لتعزي���ز الريادة ف���ي اس���تخدام التقنية 

احلديثة ف���ي جميع أعمالها وخدماتها، بتفعيل كل 

مؤسس���ة موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، 

وتطوي���ره للتواص���ل م���ع منس���وبيها، ولتعريف 

حجاج بيت الل���ه احلرام على خدماتها، وتزويدهم 

باإلرش���ادات الت���ي تكفل أداءه���م الفريضة بكل 

يسر وراحة واطمئنان، وتفعيل القبول اإللكتروني 

الفوري للمشاركة في أعمال احلج عن طريق هذه 

املواقع، وتطبي���ق الربط اإللكتروني بنظام التبادل 

اإللكتروني م���ع كل اجلهات املعنية، وذات العالقة 

بش���ؤون احلجاج، وخاصة مكاتب ش���ؤون احلج، 

لزي���ادة التراب���ط والتواصل املس���تمر معها. كما 

يت���م من خالل ه���ذه البواب���ات اإللكترونية تعيني 

وتشكيل مجموعات اخلدمة امليدانية. وباالستعانة 

بالش���ركات املتخصص���ة، مت حتدي���ث كل برامج 

احلاسب اآللي، كما أجرت قطاعات تقنية املعلومات 

تطويًرا وحتديًثا ش���اماًل لنظم تأهيل منظمي قدوم 

احلجاج والعقود واإلسكان، وذلك لتمكني املنظمني 

م���ن إنهاء جمي���ع إجراءاتهم م���ن بلدانهم أو من 

أي بلد آخر في العالم، وبكل يس���ٍر وس���هولٍة من 

خالل االّتصال آلّيًا عن طريق مواقع املؤسس���ات 

على ش���بكة "اإلنترنت"، وتأم���ني أعداد وافرة من 

أجهزة احلاس���ب اآللي احلديثة، إلى جانب بعض 

أجهزة احلاس���ب احملمولة، لتمك���ني املنّظمني من 

استخدامها بصفة شخصية إلنهاء إجراءاتهم، مع 

تزويد جميع األجهزة بخدمة "اإلنترنت"، وتشغيل 

نظ���ام "الواير ليس" إلتاحة اس���تخدام "اإلنترنت" 

عل���ى أجه���زة املُنّظمني احملمول���ة، باإلضافة إلى 

التوسع في اس���تخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

املتكاملة )GIS(، واستكمال تنفيذ مراحل متقدمة 

منها جلميع اخلدمات في مكة املكرمة وفي تخطيط 

وتوزيع املواقع باملش���اعر املقدسة، وخاصة فيما 

يتعلّق مبواقع مكاتب اخلدمة امليدانية، عالوة على 

استخدام وس���ائل االّتصال الالسلكي و"البرافو"، 

.)GPS( واستخدام هواتف محمولة بها خاصية

وق���د بني���ت خطط مؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

التشغيلية التي س���تقوم بتنفيذها في هذا املوسم 

على أس���س مقننة، وُبنيت على أس���س تخطيطية 

س���ليمة، تتمث���ل ف���ي املنه���ج العلم���ي، وإعداد 

اخلطط اإلس���تراتيجية املس���تقبلية، وشرعت في 

تطبيقه���ا مرحلّيً���ا، ووفق مراح���ل تنفيذية تكفل 

الوصول إل���ى النتائج املرج���ّوة، وحتقيق الهدف 

املنش���ود، وهو خدمة ضيوف الرحمن على الوجه 

املطل���وب، والرقي باخلدمات املقّدمة لهم إلى أعلى 

املس���تويات، حلرص مجال���س اإلدارات على أن 

يكون املنهج العلمي املوضوعي هو األس���اس في 

إعداد الدراس���ات واخلطط اإلستراتيجية جلميع 

أعمال املؤسس���ات ومس���ؤولياتها، س���واء جتاه 

احلجاج التابعني للمؤسس���ة، أو مس���اهميها من 

فات. فني واملطوِّ املطوِّ

ولعل األمر الالفت في جانب اس���تخدام التقنية، هو 

مس���اهمة مؤسس���ات أرباب الطوائف في مشروع 

املس���ار اإللكتروني حلجاج اخلارج، الذي أس���هم 

بدوره وبشكل فعال وواضح في إتاحة املجال للحاج 

باالطالع على جميع تفاصيل خيارات حزم اخلدمات 

التي س���تقدم له ف���ي مكة املكرم���ة واملدينة املنورة 

واملش���اعر املقدس���ة، من خدمات النقل والس���كن 

والتغذية قبل وصوله لألراضي املقدس���ة، كما يتيح 

النظام للحاج إمكانية س���داد قيم���ة تلك اخلدمات 

بالط���رق اإللكتروني���ة املتع���ددة، ومن ثم تس���جيل 

البصمة اخلاصة باحلاج وإنهاء إجراءات تأش���يرة 

احلج باس���مه وبقي���ة معلوماته الش���خصية، ووفقًا 

للخيارات املتاحة حلزمة اخلدمات التي يرغبها.
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ضوابط

مكة المكرمة: الرفادة
اعتمد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الميثاق األخالقي 
ألرباب الطوائف والعاملين بمكاتب الخدمة الميدانية، الذي قامت الهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف بإشراف مباشر من معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور 
عبدالفتاح مشاط، بإعداد الكتيب الخاص به وطباعته وإصداره، ومن ثم توزيعه على 
مؤسس�ات أرب�اب الطوائف، ومكاتب الخدم�ة الميدانية للبدء ف�ي تطبيقه بدًءا من 
ه�ذا العام لتحقيق 11 هدًفا، وذلك من منطلق حرص “الهيئة التنس�يقية” على تحلي 
منس�وبي “المؤسس�ات” بس�لوكيات وآداب اإلس�الم الرفيع�ة وأخالقه الحس�نة في 
ش�تَّى التعامالت، وعلى االرتقاء بالخدمات التي تتش�رف بتقديمه�ا لحجاج بيت اهلل 
الحرام، وزّوار مسجد نبيه الكريم صلى اهلل عليه وسلم، الوافدين في كل موسم حج 

اعتمدها وزير الحج والعمرة.. وأعدتها “الهيئة التنسيقية”
بإشراف ومتابعة من نائب الوزير

مبادئ تؤطر “الميثاق األخالقي” ألرباب 
الطوائف والعاملين بمكاتب

 الخدمة الميدانية
تضم مجموعة 

من الصفات 
واألخالق 

الحميدة التي 
يجب توافرها 

في مقدم 
الخدمة
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احلس����نة واألخالق احلميدة واملبادئ السامية 

الت����ي البد من توافرها ف����ي صاحب املهنة أو 

مق����دم اخلدمة، ليؤدي عمله على الوجه األمثل. 

وتس����ري مبادئ وأخالقيات ه����ذا امليثاق على 

كاف����ة املنتم����ن ألرب�������اب الطوائ����ف وجميع 

العاملن مبكاتب اخلدمة امليدانية التابعة لها.

مبادئ وأهداف
ال ش����ك أن االهتمام بأخالقي����ات وقيم املهنة 

من أس����باب تنميته����ا وتطويره����ا وتعزيز ثقة 

املس����تفيدين منه����ا، كم����ا أن االلت����زام بهذه 

تضمن الكتيب اخلاص بهذا امليثاق األخالقي، 

ع����دة موضوع����ات، منها: )كلم����ة ملعالي وزير 

احل����ج والعمرة، ومتهيد عن الهيئة التنس����يقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف، وتعاريف، وأهداف 

والتطبيقات  األخالقي����ة،  واملب����ادئ  امليث����اق، 

األخالقي����ة في املجاالت املهنية، والتي تش����مل 

املجال العمل����ي واألداء املهن����ي، والعالقة مع 

احلجاج الكرام، والعالق����ة مع مجتمع العمل، 

والتواص����ل مع املجتمع اخلارجي، والس����لوك 

الذات����ي، والثوابت األخالقي����ة، باإلضافة إلى 

قائمة املصادر واملراجع(.

ميثاق شــرف 
وق����ال معالي الدكتور محم����د صالح بننت في 

كلمت����ه التقدميي����ة لهذا الكتي����ب: “وجب على 

القائمن على هذه اخلدمات من أرباب الطوائف 

أن يتخذوا بينهم موثقًا وميثاق ش������رف ينظم 

العالق����ة بينهم، ويكون مرجع����ًا يحتكمون إليه 

إذا واجهتهم أي إشكاليات في عملهم اليومي. 

ولقد س����رني كثيرًا املبادرة إلى صياغة ميثاق 

أرب�������اب الطوائ����ف ال��ذي يض����م أخالقيات 

املهن����ة الواجب مراعاتها من قبل جميع أرباب 

الطوائف، ح��ف��اظ��ًا ع��ل������ى ع��راق��ة املهنة 

ومكانته����ا ف����ي املجتمع، وحماي����ة لها بقواعد 

ومواد مستمدة من ش����ريعتنا الغراء، ليصبح 

امليثاق جوهرًا وسمة الزمة يتسم بها اجلميع، 

وميارس����ونه في جميع تعامالتهم مع ضيوف 

الرحمن، وفي التعامالت اليومية فيما بينهم”.

وج����اء في متهيد الكتي����ب: )حرصًا من الهيئة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف على توثيق 

عرى ش����رف مهن أرباب الطوائف، وانطالقًا 

م����ن مهامها املنص����وص عليها ف����ي الالئحة 

التنظيمية للهيئة التنس����يقية ملؤسسات أرباب 

الطوائ����ف املعتمدة مبوجب ق����رار وزير احلج 

وتاري����خ 1436/05/26ه�،  رقم 68166ه�، 

تضع بن يدي كافة منس����وبي أرباب الطوائف 

والعاملن مبكاتب اخلدمة امليدانية التابعة لها، 

ه����ذا امليثاق األخالقي، ليك����ون مرجعًا ودلياًل 

ألخالقيات ه��ذه املهن املباركة(.

ومت تعريف مفهوم امليثاق األخالقي وس����ريان 

العمل ب����ه، بأنه ه����و مجموعة م����ن الصفات 

يضم الميثاق 
أخالقيات المهنة 

الواجب توافرها 
في جميع 

منسوبي أرباب 
الطوائف 

تسري على 
جميع المنتمين 

ألربـــاب الطوائف 
والعاملين 

بمكاتب الخدمة 
الميدانية

األخالقيات يخلق ف����ي مجتمع العمل جًوا من 

التعاون والعمل ب����روح الفريق الواحد لتحقيق 

أهداف املهنة.

جدير بالذكر أن امليثاق تأسس على )7( مبادئ 

أخالقية وهي: )الصدق، واألمانة، واإلخالص 

واالنتم����اء، والع����دل واملس����اواة، واالحترام، 

والس����رية، والنزاهة واحلياد(، ويس����عى إلى 

حتقيق )11( هدًفا، وس����ط أرب����اب الطوائف 

والعاملن مبكاتب اخلدمة امليدانية، تتمثل في:

 تنمية روح املسؤولية.

 حتقيق أفضل معايير السلوك والقيم السامية 

واألخالقية واملهنية.

 احملافظة على ش����رف خدمة حجاج بيت الله 
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ووحدته.

ذات  للجه����ات  الف����وري  التبلي����غ  س����رعة   

االختص����اص عن كافة األم����ور املتعلقة بأمن 

الدولة.

 اإلمي����ان ب����روح العمل اجلماع����ي والفريق 

الواحد.

 أن تس���ود احملب���ة واالحت���رام الصادق 

املتبادل بن أرباب الطوائف ومجتمع العمل 

من حولهم.

 جتنب مناقشة أرباب الطوائف أو العاملن 

مبكاتب اخلدمة امليدانية أو موظفي اجلهات 

األخرى في مجتمع العمل بطريقة غير الئقة 

احلرام وزوار املسجد النبوي الشريف.

 تعزيز ثقة احلاج في اخلدمات املقدمة له.

 التأكيد على حرص اململكة على شرف خدمة 

احلرمن الشريفن وقاصديهما.

 أن تك����ون خدم����ة ضيوف الرحم����ن بأمانة 

ونزاهة ومسؤولية وجترد.

 أن تك����ون اخلدمة ف����ي إط����ار األخالقيات 

السامية التي أرشد إليها ديننا احلنيف.

 االرتق����اء ب����األداء امليدان����ي واإلداري لدى 

املنتمن ألرباب الطوائف.

 تعزيز التعاون بن أرباب الطوائف والعاملن 

مبكاتب اخلدمة امليدانية ومجتمع العمل.

 أن يكون هذا امليثاق دلياًل ألخالقيات العمل.

 حماية مهن أرباب الطوائف بقواعد أخالقية 

يلتزمون بها نًصا وروًحا وسلوًكا.

خمسة مجاالت
ومم����ا يجدر ذك����ره أن التطبيق����ات األخالقية 

للميثاق تشمل )5( مجاالت، هي:

: املجال العملي واألداء املهني: أوالاً
 أن تكون األولوية خلدمة احلاج.

 جتوي����د األداء وإتق����ان العم����ل ف����ي جميع 

اخلدمات واملهام املناطة جتاه حجاج بيت الله 

احلرام.

 التحمل التام للمس����ؤولية جتاه حجاج بيت 

الله احلرام وفق األنظمة والتعليمات الصادرة 

من الوزارة.

 عدم اس����تغالل السلطة ألي أغراض خاصة 

أو مصالح شخصية.

 تخصي����ص وق����ت العم����ل ألداء الواجبات 

الوظيفي����ة وتقدمي اخلدمات واإلش����راف عليها 

بدقة وأمانة.

 التحلي بروح اإلنصاف واملوضوعية.

ا: العالقة مع احلجاج الكرام: ثانياً
 االهتمام بش����ؤون خدمة ضي����وف الرحمن 

بشكل متكامل.

 تق����دمي أقص����ى الرعاية وأج����ود اخلدمات 

للحجاج من حلظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

 أن نكون خير مرشد ومعن للحجاج في أداء 

مناسكهم.

ا: العالقة مع مجتمع العمل: ثالثاً
 احملافظة بأمانة وح����رص على كيان الوطن 

تأسس على 
مبادئ الصدق 

واألمانة 
واإلخالص 

والنزاهة والحياد
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في أي عمل متعلق باملؤسسات.

 جتنب التقليل من قدرات أرباب الطوائف 

أو العامل���ن مبكات���ب اخلدم���ة امليدانية أو 

موظفي اجله���ات األخرى في مجتمع العمل 

بطريق���ة غي���ر الئقة ف���ي أي عم���ل متعلق 

باملؤسسات.

 ممارس���ة آداب احل���وار واملناقش���ة في 

مجتم���ع العمل مبا ال يؤدي إلى أي نوع من 

الصراع الفكري أو اللفظي بينهم.

 جتن���ب الش���كاوى الكيدي���ة في حق 

أرب���اب الطوائ���ف وأف���راد أو جهات 

مجتمع العمل.

اإللمام 
باالختصاصات 

الخدمية 
وااللتزام 

بأدائها على 
أكمل وجه

 التعاون وتقدمي النصح واملشورة بالطريقة 

املهنية املتعارف عليها.

 تس���وية أي خالف قد ينشأ بن منسوبي 

أرباب الطوائ���ف والعاملن مبكاتب اخلدمة 

امليداني���ة بالط���رق الودية قب���ل اللجوء إلى 

اجلهات القضائية.

ا: التواصل مع املجتمع اخلارجي: رابعاً
 عدم اإلدالء لوس���ائل اإلعالم أو وس���ائل 

التواص���ل االجتماعي بأي معلومة أو تعليق 

أو تصري���ح أو مداخلة فيم���ا يتعلق بالعمل 

املناط ب���ه دون احلصول على موافقة خطية 

 ترغي���ب املجتم���ع لالنخراط ف���ي تقدمي 

اخلدمات املختلفة لضيوف الرحمن.

ا: السلوك الذاتي: خامساً
 اإلملام باألحكام الشرعية اخلاصة مبناسك 

احلج وآداب الزيارة.

 التحلي بسلوكيات وآداب اإلسالم الرفيعة 

وأخالقه احلسنة في شتَّى التعامالت.

 االبتعاد عن كل ما يخل بش���رف وكرامة 

مه���ن أرباب الطوائف، س���واء كان ذلك في 

محل العمل أو خارجه.

 استشعار عظمة وشرف هذه املهنة.

 استشعار مكانة احلج الكرمي.

 العم���ل عل���ى تطوير املع���ارف واملهارات 

وتنمي���ة القدرات املهنية م���ن خالل التدريب 

والتطوير املستمر.

 اإلدراك التام واجلازم بأن الرقيب احلقيقي 

على السلوك واألداء هو الله سبحانه وتعالى.

 اإلمل���ام باالختصاص���ات اخلدمية املقدمة 

لضيوف الرحم���ن وااللت���زام بأدائها على 

أكمل وجه.

مع التركي���ز على أن يلت���زم جميع أرب��اب 

الطوائ���ف والعامل���ن في مكات���ب اخلدمة 

امليدانية بالثوابت األخالقية التالية: 

 احترام الشريعة اإلسالمية. 

 عدم اإلساءة للرموز واملقدسات والثوابت 

الدينية، ومن ذلك تعظيم ش���عائر الله ومنها 

)املسجد احلرام، واملسجد النبوي، واملشاعر 

املقدسة(. 

 عدم الترويج للحمالت املعادية واملس���يئة 

للوطن. 

 ع���دم التش���هير باألش���خاص واجلهات 

الرسمية.

 عدم التحريض وتأجيج ال��رأي العام على 

األش���خاص أو قرارات مؤسس���ات أرباب 

الطوائف أو اجلهات الرسمية في الدولة. 

 ع���دم املش���اركة ف���ي وس���ائل التواصل 

االجتماعي املسيئة. 

 عدم تصوير األش���خاص واملواقع العامة 

واألحداث بغير موافقة رس���مية من اجلهات 

ذات العالقة.

من الوزارة.

 عدم إعاقة س���ير العمل أو اإلضراب عنه 

أو التحريض عليهما أو القيام بأي س���لوك 

أو تص���رف ينتهك قيم املجتم���ع أو تقاليده 

أو أعرافه.

 إبراز الصورة املش���رفة ألرباب الطوائف 

والعاملن مبكاتب اخلدمة امليدانية.

 املش���اركة الالئقة في األنشطة املجتمعية 

وفق األنظمة املتبعة.

 نش���ر الثقافة اإليجابية لدى املجتمع عن 

شرف تقدمي اخلدمة لضيوف الرحمن.
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معارض

مكة المكرمة: الرفادة
بمش�اركة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب 
الطوائ�ف، ممثل�ة ف�ي مؤسس�ات الطواف�ة 
ش�رطة  الموحد،نّظم�ت  الزمازم�ة  ومكت�ب 
العاصم�ة المقدس�ة ال�دورة الثاني�ة لمعرض 
»آمنون«، الذي أُقيم للعام الثاني على التوالي 
قبل انطالق أعمال موسم حج العام )1439ه�(، 
وخدماتي�ة،  حكومي�ة  جه�ة   33 بمش�اركة 
وبحض�ور ع�دٍد م�ن قي�ادات أم�ن الح�ج، والذي 
يه�دف للتكام�ل األمن�ي لجمي�ع القطاعات، 
لترسيخ أس�س ومبادئ أساس�ية ومهمة وهي 
ش�رف خدم�ة ضي�وف الرحم�ن، وتوفي�ر األم�ن 
واألم�ان وكل التس�هيالت والتيس�يرات له�م 
وألهال�ي مكة المكرم�ة، باإلضاف�ة إلى تعزيز 
الش�راكات المجتمعية ودع�م التوعية األمنية 

لبناء مجتمع آمن ومستقر.. 

أقيم للعام الثاني.. بمشاركة “مؤسسات أرباب الطوائف”

معرض “آمنون”.. تعاون وتكامل 
لتوفير األمان لضيوف الرحمن

تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم التوعية 
األمنية لبناء مجتمع آمن ومستقر

تسابقت اجلهات املشاركة في النسخة الثانية من املعرض، إلى تقدمي خدمات متنوعة حلجاج 

بي���ت الله احلرام وزواره، ولكل ش���رائح املجتمع، وإلى جتس���يد أهمية خدمتهم وس���امتهم 

وطمأنته���م فعليًا وعلى أرض الواقع، مبا ضم من معروضات ومقتنيات قيمة، لتحقق تطلعات 

والة األمر أيدهم الله، في توفير جميع س���بل الس���امة واألمن واألمان، وما يتوافق مع رؤية 

اململكة 2030. 

تفعيل الرسائل 
يش���ُرف رجال األمن بتحمل مسؤولية عظيمة جتاه ضيوف الرحمن، وتتعدد مهامهم واألدوار 

املناطة بهم لتحقيق األمن واألمان حلجاج بيت الله احلرام منذ أن تطأ أقدامهم أرض اململكة 

وحتى مغادرتها إلى بلدانهم بعد أداء فريضة احلج، ومع عظم هذه املس���ؤولية وتعدد مهامهم 

وأدوارهم في موسم احلج، إال أنها لم تطغ على تغليب اجلانب اإلنساني، والرحمة، والعطف، 
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لضيوف الرحمن، التي تتجلى في صور متعددة 

في كل مكان من مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، 

والت���ي اس���تعرضها ه���ذا املع���رض املتكامل 

»آمنون«، الذي ض���م أجنحة متعددة وجتهيزات 

أمني���ة وتقني���ات متقدم���ة تس���تخدمها اجلهات 

األمني���ة املختلفة، ومختل���ف القطاعات اخلدمية، 

والتي تس���هم بعد توفيق الل���ه تعالى في حتقيق 

أمن وراح���ة ضيوف بيت الله احل���رام، ويهدف 

املعرض إلى تأكيد ما تبذله الدولة أيدها الله، من 

جهود كبيرة ومقدرة لتوفير جميع س���بل الراحة 

والطمأنين���ة للحجاج، وذلك من أجل ضمان أداء 

مناسك حجهم بيسر وسهولة، فالقطاعات األمنية 

عيون ترعى ضي���وف الرحمن في كل وقت، تارة 

من األرض، وتارة من السماء، وأيد تتسابق على 

مد يد العون لهم في كل موقف، الكل منهم يؤدي 

عمل���ه بكل أمانة واقتدار، ق���د امتأل قلبه رحمة، 

ومحب���ة، لكبير س���ن، أو مع���اق، أو مريض، أو 

طفل صغير، أو محتاج، أتوا ملبني لرب العاملني، 

طالب���ني الرحم���ة واملغفرة، يأملون م���ن الله عز 

وجل، حجًا مبرورًا، وس���عيًا مش���كورًا، لينعموا 

بذلك بع���ون الله وتوفيقه، وفي ظل التس���هيات 

العظيمة واجلهود الكبيرة واخلدمات اجلليلة التي 

س���خرتها حكومتنا الرش���يدة بقيادة وتوجيهات 

خ���ادم احلرم���ني الش���ريفني امللك س���لمان بن 

عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمني حفظهما الله، 

ليؤدي حجاج بيت الله احلرام مناسك احلج بكل 

طمأنينة وأمن وأمان.

وم���ن أهداف���ه أيض���ًا، تفعيل بعض الرس���ائل 

التثقيفية اخلاصة باجلهات احلكومية واخلدماتية 

واألمنية واألهلية، وإيصالها إلى ضيوف الرحمن 

عبر منص���ة هذا احملف���ل، وذلك إلعط���اء فكرة 

مبس���طة عم���ا تقدمه هذه اجله���ات من خدمات 

وم���ا توفره م���ن معلومات للحاج، ال���ذي بدوره 

يس���تطيع أن يتواص���ل م���ع أي جه���ة من هذه 

اجلهات وبش���كل سريع وسهل، وقد انعكس ذلك 

على الوفود التي قامت بزيارته، خاصة وأن هذه 

النوعية من املعارض، تعمل ضمن إس���تراتيجية 

وزارة الداخلية لتحقيق التواصل الفعال، وتعزيز 

الثقة بني ضيوف الرحمن واجلهات األمنية، وبث 

الطمأنينة في نفوس���هم، للتأكي���د بأنهم في هذه 

البقاع الطاهرة آمنون منذ وصولهم ملكة املكرمة 

أجنحة خاصة 
“ألرباب الطوائف” 

للتعريف بأهم 
الخدمات التي 

تقدمها لضيوف 
الرحمن من حجاج 

الخارج في كل 
موسم حج

حتى يؤدوا مناس���ك احل���ج، وعودتهم ألوطانهم 

س���املني، وأن خدمتهم شرف ومسؤولية كل رجل 

أمن في هذه البقاع الطاهرة.

منصة مفتوحة 
مثلت ال���دورة الثانية من دورات املعرض، منصة 

مفتوحة لتعريف حجاج بيت الله احلرام باخلدمات 

األمنية واملرورية واالجتماعية واإلنس���انية التي 

تقدمه���ا مختل���ف القطاع���ات، وذل���ك خلدمتهم 

ومتكينه���م م���ن أداء مناس���كهم ب���كل طمأنينة 

ويسر وس���هولة، والعمل على مدار الساعة لينعم 

كل ح���اج ومواطن ومقيم باألمن والس���امة في 

ه���ذا البلد األم���ني، باإلضافة إلى تعزيز س���بل 

التواص���ل املباش���ر بني احلج���اج ومقدمي هذه 

اخلدمات في مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة، 

وتوعيتهم بضرورة التقي���د باألنظمة والتعليمات 

التي وضعتها اجلهات احلكومية األمنية خلدمتهم 
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الصحية، ومشروع تعظيم البلد احلرام، وجمعية 

كفى ألض���رار التدخ���ني واملخ���درات، وجمعية 

الكش���افة العربية الس���عودية، والرئاسة العامة 

لشؤون احلرمني(.

ش���اركت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف، ومؤسسات الطوافة، ومكتب الزمازمة 

املوحد بأجنح���ة خاصة قام���ت بالتعريف بأهم 

اخلدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من حجاج 

اخلارج في كل موس���م حج، مثل: )االس���تقبال، 

والنقل، والتطوي���ف املركزي، والتصعيد والنفرة 

والتفويج ملنش���أة اجلمرات، واإلعاشة والتغذية(، 

وغيره���ا م���ن خدم���ات، باإلضافة إل���ى بعض 

اإلحصائيات واملعلومات الرقمية اخلاصة بأعداد 

كوادر هذه املؤسس���ات وطاقاتها البشرية التي 

تعمل خلدم���ة حجاج البيت العتي���ق، وتقدم لهم 

جميع التس���هيات في املي���دان، كما حوت عددًا 

من مطبوعات هذه املؤسسات من تقارير سنوية 

ومج���ات ونش���رات، ومواد توعوي���ة مثل بعض 

الكتيب���ات واملطوي���ات والفاي���رات وامللصقات 

املوجهة لضيوف الرحمن بلغ���ات مختلفة، وذلك 

به���دف توعيته���م وإرش���ادهم وتثقيفه���م فقهيًا 

وصحيًا وبيئيًا وس���لوكيًا، وحتثهم على احلرص 

عل���ى إتباع التعليم���ات املنظمة للح���ج وجداول 

التفويج، إضافة إلى توعيتهم ببعض السلوكيات 

اخلاطئة الواجب جتنبه���ا أثناء إقامتهم في مكة 

املكرمة وفي املش���اعر املقدسة وتنقاتهم فيهما، 

من أجل راحتهم وسامتهم.

واس���تمرارية أمنهم، وذلك من خ���ال تزويدهم 

بعدد م���ن الكتيبات والهدايا التذكارية والرمزية، 

وذل���ك بع���د أن قامت ع���دة جه���ات وقطاعات 

مختصة وذات عاقة، بتوزيع عدد من املطبوعات 

واملطوي���ات والبرش���ورات التثقيفي���ة والتوعوية 

واإلرشادية على احلجاج في مقرات سكنهم بعد 

وصوله���م إلى األراضي املقدس���ة، وفي بلدانهم 

قبل قدومهم، وبعد أن مت التوس���ع في استخدام 

التقني���ة في هذا العام على نطاق واس���ع خلدمة 

احلجاج ف���ي مجاالت مختلف���ة، وألي موقف قد 

يتعرض له احلاج في املجاالت الصحية والطبية، 

حيث ملس كل من أدى مناسك حج 1439ه�، أن 

هناك أعمااًل كبيرة قد متت خال موس���م احلج، 

وجهودًا مقدرة لتس���خير التقنية خلدمة ضيوف 

الرحمن في ش���تى املجاالت، وحرصًا كبيرًا على 

مواكبة املس���تجدات، وجهودًا كبيرة قد بذلت من 

مختلف األجه���زة والقطاعات للوصول للحاج أو 

طالب اخلدم���ة ميدانًيا، وذلك عبر تقنيات حتديد 

املواقع واإلحداثيات، وبشكل سريع دون احلاجة 

إلى معلم مح���دد أو رقم للمخيم، وذلك بس���بب 

أن احل���اج قد يحتاج إلى ث���واٍن ودقائق معدودة 

خلدمته في موقعه.

إقبال كبير 
ش���هدت هذه الدورة من دورات املعرض، إقبااًل 

كبي���ًرا م���ن زّوار البي���ت العتيق، الذي���ن أبدوا 

س���عادتهم الغامرة مبا ش���اهدوه من دوٍر بارز 

وفّع���ال للجهات احلكومية العامل���ة في خدمتهم 

وتوفير أمنهم وس���امتهم، ومختل���ف اخلدمات 

له���م بصفة عام���ة، وعلى وج���ه اخلصوص من 

رج���ال األمن، الذين هم كغيره���م من أبناء هذا 

البل���د اخلّير، يفرحون ويش���رفون ويتس���ابقون 

خلدمة ضيوف الرحمن، ويقدمون صورًا إميانية 

إنس���انية يحثه���م عليها املصطف���ى عليه أفضل 

الصاة وأمت التسليم، حيث يقول: »مثل املؤمنني 

في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلس���د 

الواحد...«، فاحلج هو الركن اخلامس، وفريضة 

العمر، والتجمع األكب���ر، واملؤمتر العظيم، الذي 

ال يظهر له مثيل ف���ي الدنيا، ومنافعه وفوائده ال 

تعد وال حتصى، وهو ركيزة الوحدة اإلس���امية 

الجتماع وحدة الزمان واملكان فيه، وفيه تشاهد 

مختلف األجناس واألل���وان والثقافات، ويتحقق 

فيه مب���دأ األخ���وة واملس���اواة بينه���م، فتذوب 

العصبي���ة، والقومي���ة، والقبلي���ة، واملذهبية التي 

تفرق الصفوف، وتؤجج اخلافات.

وحت���ى يتحقق للح���ج مقاصده، أخ���ذت اململكة 

العربي���ة الس���عودية عل���ى عاتقه���ا باعتبارها 

احلاضنة والراعي للحرمني الش���ريفني، بذل كل 

طاقتها، الس���تيعاب األعداد الكبيرة من قاصدي 

احلج، وتقدمي أفض���ل اخلدمات إليهم، واعتمدت 

الدولة في سبيل ذلك امليزانيات الضخمة من أجل 

تهيئة األماكن املقدسة للحجيج، وتيسير وصولهم 

إليها، وترسيخ مبادئ األمن واألمان والطمأنينة، 

ليؤدي ضيوف الرحمن ش���عائر احلج بكل يسر 

وس���هولة، وفي أجواء إميانية ميألها الطمأنينة، 

والسكينة، واألمان. 

لتحقيق هذه األهداف، تضمن املعرض مشاركة 

الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، 

ممثلة في مؤسس���ات الطوافة، ومكتب الزمازمة 

املوح���د، وكذلك بعض اجله���ات احلكومية والتي 

منها: )أمانة العاصمة املقدسة، والشرطة، وإدارة 

امل���رور، وإدارة دوريات األم���ن، وإدارة الدفاع 

املدن���ي، وق���وات الطوارئ اخلاصة، والش���ؤون 

القطاعات األمنية 
عيون ترعى 

ضيوف الرحمن 
في كل وقت
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ورش عمل

برعاي�ة معال�ي وزير الح�ج والعمرة الدكت�ور محمد صالح ب�ن طاهر بنتن، وحض�ور معالي نائ�ب وزير الحج والعم�رة الدكتور 
عبدالفتاح بن س�ليمان مش�اط، نظمت غرف�ة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، أعمال ورش�ة عم�ل )إدارة الكوارث واألزمات 
والس�امة والصحة البيئية في مواس�م الحج والعمرة(، بالتعاون مع اتحاد بيوت الخبرة التابع لجامعة أم القرى، وذلك بتاريخ 
24 ذو القعدة 1439ه� الموافق 07 أغسطس 2018م، في مقرها الرئيس بمكة المكرمة، بحضور ومشاركة العديد من الجهات 
األمنية واألجهزة والقطاعات � الحكومية واألهلية � المختصة وذات العاقة بأعمال الحج والعمرة، بهدف رفع مستوى الوعي 
والتنس�يق والجاهزي�ة الوقائية بين الجهات المعني�ة في القرارات واإلج�راءات الخاصة بمنظومتي الح�ج والعمرة، لضمان 

تطبيق المعايير العالمية في إدارة األزمات والكوارث والسامة والصحة البيئية، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.

مكة المكرمة: الرفادة

إدارة الكوارث والسالمة والصحة البيئية 
في مواسم الحج والعمرة

ورشة عمل بمشاركة عدة جهات مختصة وحضور نائب وزير الحج والعمرة

خالل املداوالت والنقاش، أبدى معالي نائب وزير احلج والعمرة، تفاعله 

الف���وري مع عدد م���ن احملاور التي طرحت للنقاش، حيث كش���ف في 

مداخلة له، ع���ن اتخاذ الوزارة إلجراء االعتماد على األغذية مس���بقة 

التحضير بنس���بة 15% لتغذية حجاج عام 1439ه�، مع الس���عي لرفع 

تلك النسبة إلى 45% خالل حج العام املقبل، مرجعًا سبب هذا اإلجراء 

إلى صعوبة التعامل مع امل���واد األولية للطهي في أوقات الذروة خالل 

أيام احلج، فضاًل عن صعوبة وجود املطابخ بش���كل متوس���ع داخل املشاعر 

املقدسة في أيام احلج.

وأف���اد معاليه أن الكثير من أصحاب األعمال لديهم اس���تثماراتهم في مجال 

املطابخ، وبإمكانهم إجراء التعديالت على طرق تقدمي الوجبات وإدخال األغذية 

مسبقة التحضير، ال سيما وأن هذا اإلجراء من شأنه أن يساعد على حتسني 

الصحة البيئية واحملافظة عليها، مبينًا أن الفكر احلالي للكوارث واألزمات ال 
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رفع مستوى الوعي 
والتنسيق والجاهزية 
الوقائية بين الجهات 

المعنية باتخاذ 
اإلجراءات الخاصة 
بمنظومتي الحج 

والعمرة

 االعتماد على 
األغذية مسبقة 

التحضير بنسبة 
15% في هذا العام 

ورفع النسبة إلى 
45% خالل حج العام 

المقبل

يتع���دى احلوادث وأعمال رجال األمن، إال أن ما 

يتطلبه الوضع وجود تخطيط إستراتيجي بتوافق 

مع ما يس���مى بإدارة األزمات والكوارث، تفاديًا 

إلعاقة حتقيق األهداف املنشودة.

وأش���ار معالي الدكتور س���ليمان مشاط إلى أنه 

من الضروري ألي قطاع م���ن القطاعات األخذ 

بعني االعتبار وضع خطة مسبقة إلدارة الكوارث 

تصاحب التخطيط اإلس���تراتيجي للعمل، والتي 

ستكون مبثابة خبرة استباقية قبل تنفيذ األعمال، 

جتّنب القطاع ترّدي مؤشرات األداء.

م���ن جانب���ه، أوضح رئيس مجل���س إدارة غرفة 

مك���ة املكرمة باإلنابة األس���تاذ مروان بن عباس 

ش���عبان، أن الورش���ة تهدف إلى رفع مس���توى 

الوعي والتنسيق واجلاهزية الوقائية بني اجلهات 

املعني���ة ف���ي الق���رارات واإلج���راءات اخلاصة 

مبنظومتي احلج والعم���رة، وذلك لضمان تطبيق 

املعايي���ر العاملية في إدارة األزم���ات والكوارث 

والس���المة والصحة البيئية، مفيدًا أنه س���تقدم 

في ورش���ة العم���ل عدد من املوضوع���ات املهمة 

عبر محاور متعددة، منها دراسة الوضع احلالي 

لكل من املس���ار الكامل لرحلة احل���اج واملعتمر 

وغرف املراقبة والتحكم املتاحة، فضاًل عن وضع 

الضواب���ط والتنظيم والتخطيط لتأس���يس مركز 

املراقبة والتحكم والقياس.

ولفت إلى بحث تأسيس اخلطط التنظيمية جلميع 

األعمال امليدانية التابع���ة لوزارة احلج والعمرة، 

ووضع األس���س للمراقب���ة والتحك���م واملتابعة 

والقي���اس، ووض���ع ومراجعة مؤش���رات قياس 

جلميع مستويات اخلدمة ألعمال املتابعة واملراقبة 

والتحك���م، إلى جانب دراس���ة الرب���ط بني البعد 

املعلوماتي واملس���ار اإللكترون���ي، وربط اجلهات 

املعنية، وإزال���ة االزدواجية، وربط���ه مبعلومات 

األساور والبوابات اإللكترونية.

جلسات الورشة
تضمنت ورش���ة العمل ثالث جلس���ات رئيس���ة: 

ناقش���ت األولى منها مقدمة ف���ي إدارة األزمات 

والكوارث، ودور اإلسعافات واالستجابة للطوارئ 

في رفع مستوى اجلاهزية، والتكاليف االقتصادية 

في األزمات، إضافة إلى التلوث الهوائي واملائي، 

بينما تناولت اجللس���ة الثانية س���المة الرافعات 

واملعدات الثقيلة، ومخاطر الس���يول والس���دود، 

ووس���ائل اإلخالء في املستش���فيات، إضافة إلى 

إدارة وحتليل املخاطر في الس���المة الوقائية،في 

حني سلطت اجللسة الثالثة الضوء على التخطيط 

إلدارة األزم���ات والك���وارث، وتوظي���ف تقنيات 

الدرون في ذلك، والسالمة في مواقع العمل.

وتناولت الورشة، دراسة الوضع احلالي للمسار 
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تنفي���ذ مهامهم على أكمل وجه، وحتس���ني نوعية 

األداء، للخروج بتوصيات تس���هم بشكل مباشر 

في حتس���ني خط���ة إدارة الك���وارث واألزمات 

وتطويرها، ملواجهة املخاطر مبختلف أش���كالها، 

وإعداد اخلط���ط الالزمة، وبن���اء وتطوير قاعدة 

بيانات ش���املة، والتعاون والتنسيق بني مختلف 

اجلهات املعنية.

الكامل لرحلة احلاج واملعتمر، ودراس���ة الوضع 

احلالي لغرف املراقب���ة والتحكم املتاحة، ووضع 

الضواب���ط والتنظيم والتخطيط لتأس���يس مركز 

املراقبة والتحكم والقياس.

وتطرقت إلى تأس���يس اخلطط التنظيمية جلميع 

األعمال امليدانية التابعة للوزارة، ووضع األسس 

للمراقب���ة والتحكم واملتابع���ة والقياس، ووضع 

ومراجع���ة مؤش���رات قياس جلميع مس���تويات 

اخلدمة ألعمال املتابعة واملراقبة والتحكم.

وناقش���ت آلي���ة الربط ب���ني البع���د املعلوماتي 

واملسار اإللكتروني، وربط اجلهات املعنية وإزالة 

االزدواجية وربطه مبعلومات األساور والبوابات 

اإللكترونية.

بالذك���ر أن إدارة الط���وارئ أو إدارة  جدي���ر 

الكوارث، هي قواعد التعامل مع وجتنب املخاطر، 

كما أنها تش���مل التحضير حلاالت الكوارث قبل 

وقوعه���ا، واالس���تجابة للكوارث، وعلى س���بيل 

املث���ال: )اإلخالء في ح���االت الطوارئ، واحلجر 

الصحي، وإزالة التلوث الش���امل، وما إلى ذلك(، 

ودعم، وإعادة بناء املجتمع بعد الكوارث البشرية 

أو الطبيعية التي قد تقع. 

وبشكل عام، أن إدارة الطوارئ عملية مستمرة 

يدير م����ن خاللها جميع األف����راد واجلماعات 

واملجتمع����ات احمللي����ة، املخاطر ف����ي محاولة 

لتجنب أو التخفيف من آثار الكوارث الناجمة 

عن األخط����ار، حيث إن اإلج����راءات املتخذة 

تتوق����ف جزئيًا على مالحظ����ات اخلطر لهؤالء 

املعرضني له، كما أن اإلدارة الفعالة للطوارئ 

 تأسيس خطط 
تنظيمية لألعمال 
الميدانية التابعة 

للوزارة ووضع 
األسس للمراقبة 

والتحكم والمتابعة 
والقياس

 دراسة الوضع الحالي 
للمسار الكامل لرحلة 

الحاج والمعتمر 
ولغرف المراقبة 
والتحكم ووضع 

الضوابط والتنظيم 
والتخطيط 

تعتمد على تكامل شامل خلطط الطوارئ على 

جميع املس����تويات احلكومي����ة وغير احلكومية 

املشاركة، واألنشطة على كل مستوى )الفرد، 

أو اجلماعة، واملجتمع( تؤثر على املس����تويات 

األخرى. 

وتعرف إدارة الطوارئ بأنها واحدة من عدد من 

املصطلحات التي � وإل���ى حد كبير � حلت محل 

الدفاع املدني، وذلك من���ذ نهاية احلرب الباردة، 

ال���ذي كان تركيزه األس���اس حماية املدنيني من 

الهجمات العسكرية، والتفكير احلديث يركز على 

وجود هدف أع���م حلماية الس���كان املدنيني في 

أوقات السلم كما في أوقات احلرب. 

جدي���ر بالذك���ر أن الفعالية هدف���ت إلى تعريف 

وتوعية املشاركني واحلضور واملختصني، بإدارة 

األزمات والكوارث، وبأهم املوضوعات واملفاهيم 

املرتبطة به���ذه العملية، كتحدي���د مفهوم األزمة 

وإدارة األزم���ات، والتفريق بني األزمة والكارثة، 

وتصنيف األزم���ات، وحتديد أهم عوامل النجاح 

وآليات التعامل مع األزمات، ومراجعة ومناقشة 

اخلط���ط الش���املة إلدارة األزم���ات والك���وارث 

وتطويرها، وحتدي���د اإلجراءات الواجب إتباعها 

ف���ي حال حدوث أزمات أو مخاطر � ال قدر الله � 

وكيفية إدارة األزمات بأس���لوب علمي مؤسسي، 

يستند إلى دراس���ات معمقة حول طبيعة وأنواع 

هذه الكوارث واملخاطر.

كما أن تنظيم الورشة، يأتي ضمن إطار حرص 

"الوزارة" على تدريب وتأهيل العاملني في مجال 

إدارة الك���وارث واألزمات، وذل���ك لتمكينهم من 
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مكة المكرمة: الرفادة
رس�ملة أسهم مؤسس�ات أرباب الطوائف، هي عملية تحويل أس�همها )النقدية والممتلكات(، إلى 
رأس م�ال، وتوزي�ع االحتياطيات على حصص لجميع المس�اهمين بآلية عادل�ة، تطبيقًا لقرار مجلس 
ال�وزراء، وحفاظًا على التوري�ث المهني ألرباب الطوائف )المطوف�ون � األدالء � الوكالء � الزمازمة(، 

وحفظ الحقوق المالية للمساهمين.

رسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوائف.. 
آفاق جديدة للتطور والنمو

رؤى

حفاظ التوريث 
المهني ألرباب 

الطوائف وزيادة 
الحقوق المالية 

للمساهمين

رغ���م اإلجراءات املتعددة التي اتخذت لتنظيم مهن أرباب الطوائف إال أنه لم يكن ألبناء الطائفة ملكية 

ثابتة أو أس���همًا في مؤسساتهم، ولعل أبرز مزايا مشروع رس���ملة أسهم مؤسسات أرباب الطوائف 

تتمثل في اآلتي:

 حفظ حقوق املساهمني بإصدار أسهمهم على شهادات رسمية موقعة ومختومة من اجلهات الرسمية 

ذات العالقة.

 التوزي���ع الع���ادل لألرباح بني جميع املس���اهمني دون التأثر بأي عوامل أخ���رى، غير كل نصيب كل 

مساهم من األسهم.

 سهولة التوريث وإمكانية بيع وشراء األسهم وتداولها كما يحدث في عملية التداول في أسواق األسهم.
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التوزيع العادل 
لألرباح بين جميع 
المساهمين دون 
التأثر بأي عوامل 

أخرى

 تثبي����ت رأس امل����ال واحلف����اظ علي����ه من 

الضياع بس����بب كثرة عمليات التوريث كما 

كان يحدث سابقًا.

وق���د حق���ق مش���روع الرس���ملة فائ���دة كبيرة 

للمس���اهمني، فق���د زادت نس���بة ملكي���ة جميع 

املس���اهمني لألس���هم، حيث مت اعتم���اد حصة 

التس���اوي كحصة في رأس امل���ال، مع مالحظة 

أنه مت إيق���اف تقليص احلص���ص مقابل زيادة 

عدد أبناء الطائفة، نتيجة لوفاة مؤرثهم، فأصبح 

جميع املساهمني مس���تفيدين على املدى الطويل 

والقصي���ر، ولن يك���ون هناك منح لألس���هم بعد 

حتديد رأسمال املؤسسة وتوزيع احلصص على 

املس���اهمني املسجلني بكشوفات املؤسسة، ولكن 

النظام حافظ له���م باحلق املهني والعمل باملهنة، 

وأيضًا أعطاهم احلق في شراء األسهم ومتلكها 

فور االنتهاء من آلية تداول األس���هم بعد اعتماد 

اآللية من اجلهة املختص���ة. أما التطبيق الفعلي 

ملش���روع الرس���ملة، فبدأ من صرف العوائد عن 

موس���م حج 1438ه�، وقد ارتفعت نس���بة ملكية 

صغار املس���اهمني لألس���هم، نظرًا ألن إصدار 

األس���هم كان وفق���ًا ملا يتقاضاه م���ن أرباح من 

األسهم من حصة التساوي، وبالتالي أصبح لهم 

دور في قرارات اجلمعية العمومية.

أما آلية توزيع األسهم على املساهمني مبشروع 

الرسملة فيتم باتباع التالي:

 احتس���اب رأس م���ال املؤسس���ة باس���تخدام 

االحتياطيات وتقريبها ألقرب مليون.

 احتساب عدد األسهم بقسمة رأس املال على 10.

 احتس���اب متوسط أرباح السنوات املنتهية في 

30 صفر 1432ه� و1434ه�.

 احتساب متوسط ربحية احلاج بقسمة متوسط 

األرباح على متوسط أعداد احلجاج.
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 احتس���اب أرباح األس���هم، وربح العدد الزائد 

للوصول إلى حسبة حصة التساوي.

 إيجاد نس���بة ما يحصل عليه كل مس���اهم من 

أرباح أسهم وحصة تساوي من إجمالي الربح.

 احتساب عدد أس���هم كل مساهم بضرب نسبته 

من أرباح املؤسسة في عدد األسهم املعدة للتوزيع.

طريقة توزيع األرباح قبل مشروع الرسملة
كانت حصة كل مس���اهم من األرباح متغيرة، قد 

تزيد في س���نة وتقل في أخرى، بحس���ب أعداد 

احلجاج، وبحس���ب الوفيات بني املساهمني، مما 

تسبب في وجود إشكالية في توزيع األرباح، فلو 

فرضنًا مث���اًل أن العم )صالح( من املس���اهمني 

املؤسسني للمؤسسة، ولديه )100( حاج وال يزال 

مس���اهمًا فيها، بينما زميله الع���م )محمد( لديه 

نفس عدد احلجاج وتوفي ولديه عشرة ورثة، عليه 

فإنه س���يتم توزيع األرباح عليهم كالتالي: أرباح 

العم )صالح( س���تكون 1000 ريال عن أسهمه، 

زايدًا حصة واحدة من حصص التس���اوي بقيمة 

ألف ريال، فيكون إجمالي أرباحه )2000( ريال، 

بينم���ا إجمالي ورثة العم )محمد( 11 ألف ريال، 

وهي الف ريال عن أس���همه، وعش���رة آالف عن 

سهولة التوريث 
وإمكانية بيع 

وشراء األسهم 
وتداولها كما 

يحدث في عملية 
التداول في 

أسواق األسهم
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حصة التس���اوي، وهذه الزيادة الكبيرة هي أن 

حصة التساوي تزيد مع زيادة الورثة مستقباًل.

وكان تأثير انخفاض أعداد احلجاج في السابق 

يؤدي إلى زيادة نس���بة أرباح كبار املس���اهمني 

وانخفاض نس���بة أرباح صغار املساهمني، فلو 

فرضن���ا أن العم )ب���در( ميتلك س���همًا واحدًا 

فقط م���ن احلجاج، بينما زميله الع���م )عبدالله( 

يعتبر من كبار املس���اهمني ولديه ألف سهم من 

احلجاج، وبلغ نصيب السهم الواحد من األرباح 

)100( ري���ال، فتأثير تغي���ر أعداد احلجاج على 

نصي���ب العم )بدر( من األرب���اح في حالة زيادة 

أعداد احلجاج وتوزيع حصة التساوي، يحصل 

العم )بدر( على نصيبه من األرباح عن األس���هم 

)100( ريال، وحصته من التساوي: خمسة آالف 

ريال، فيكون إجمالي أرباحه )5100( ريال، وفي 

حال���ة تقلص عدد احلجاج وع���دم توزيع حصة 

تس���اوي عند انخفاض أعداد احلجاج في 

املؤسسة بش���كل كبير فإن العم )بدر( 

يحصل على ربح عن سهمه مبقدار 

)100( ريال، وقد ال يحصل على 

أي توزيع على حصة التساوي، 

عليه يك���ون إجمالي نصيبه من 

األرباح )100( ريال فقط، وفقًا 

ألسهم احلجاج، وبالتالي حصل 

انخفاض كبي���ر في األرباح عن 

التوزيع السابق يصل إلى %98، 

تأثي���ر تغي���ر أعداد احلج���اج على 

نصي���ب الع���م )عبدالله( م���ن األرباح 

ف���ي حال���ة زيادة ع���دد احلج���اج وتوزيع 

حصة التس���اوي، حيث يحص���ل العم )عبدالله( 

على نصيبه من األرباح عن األس���هم: 100 ألف 

ري���ال، وحصته من التس���اوي )5( آالف ريال، 

فيكون إجمالي أرباحه )105( آالف ريال، وعند 

انخفاض أعداد احلجاج للمؤسسة تكون أرباح 

أسهمه مبقدار )100( ألف ريال وال يحصل على 

ش���يء عن حصة التساوي، وبالتالي حصل على 

انخفاض يسير مبقدار 5% في أرباحه.

آلية تأثير املســاهمني على قرارات اجلمعية 
العمومية قبل مشروع الرسملة

عند اجتماع صغار املس���اهمني ف���ي تكتل فإنه 

ال ق���درة لهم على التأثير عل���ى قرارات اجلمعية 

العمومية، نظرًا ألن نس���بة أسهمهم من إجمالي 

األسهم منخفضة جدًا..

آلية توزيع األرباح بعد تطبيق الرسملة
أصبح إجمالي الربح يوزع بحس���ب عدد أسهم 

كل مس���اهم في مؤسسته بشكل عادل للجميع 

دون النظر ألي اعتبار آخر من حصة تس���اوي 

أو زي���ادة أو نقص في ع���دد احلجاج، علمًا أن 

قيمة الس���هم الواحد بعد الرس���ملة هي عشرة 

رياالت سعودية..

أثر تغير أعداد احلجاج على جميع املساهمني 

ف���ي حالة زيادة أو نق���ص عدد احلجاج، فإن 

توزيع األرباح وفقًا حلصة األسهم
الع���م )صال���ح( لدي���ه )20( أل���ف س���هم بعد 

الرسملة، وال يزال مساهمًا في املؤسسة، وتوفي 

الع���م )محمد( الذي لديه )20( ألف س���هم بعد 

الرس���ملة، وكان لديه عشرة ورثة، فتقسم عليهم 

حصته في املؤسسة )1000( سهم لكل مساهم، 

ويقس���م عليهم إجمالي الرب���ح الذي كان يأخذه 

والدهم بحس���ب حصته، فستجد أن أرباح العم 

)صالح( عش���رة آالف ريال مث���اًل وأرباح العم 

)محمد( عش���رة آالف ريال، ت���وزع على ورثته 

املساهمني بحسب حصتهم بعد الورث )1000( 

س���هم، فيكون ربح كل منهم )1000( ريال دون 

أي زيادة أخرى، وبذلك لم يؤثر عدد الورثة على 

حصة أي مساهم آخر.

آليــة انتقــال األســهم يف حالــة وفــاة أحــد 
املساهمني وأثره على توزيع األرباح:

في حالة توفي أحد املس����اهمني، فإن 

أس����همه توزع عل����ى ورثته وال يوجد 

حصة تس����اوي ت����وزع عليهم، إمنا 

ي����وزع عليه����م حص����ة مورثهم في 

األرباح باألنصبة الشرعية، وبالتالي 

ال يؤدي إلى وجود زيادة في أرباح 

الورثة على حس����اب بقية املساهمني 

كما كان في حصة التساوي. 

وهن���اك العديد م���ن األس���ئلة التي ت���دور حول 

حتديد أحكام عملية تداول األس���هم، وعملية البيع 

والش���راء، وهل يحق ألي مس���اهم في مؤسسات 

أرباب الطوائف ش���راء أسهم في مؤسسة أخرى، 

وهل س���تتحول مؤسس���ات أرباب الطوائف إلى 

ش���ركات مس���اهمة أم عادية، وملن ستكون تبعية 

ومرجعية مؤسسات أرباب الطوائف بعد مشروع 

الرسملة، لوزارة احلج والعمرة أم لوزارة التجارة 

واالس���تثمار، وهل من املمكن أن تعمل مؤسسات 

الطوافة بعد الرس���ملة في أعمال العمرة، كل ذلك 

سيتم الكش���ف عنه بعد صدور تنظيم مؤسسات 

أرباب الطوائف. 

يتم احتساب العوائد 
وفقًا للتالي: بفــرض صايف الربح القابل 

للتوزيــع: 30 مليــون ريــال، وعدد أســهم املؤسســة 
اجلديــد: 10 ماليــني ســهم، ســيكون العائــد على الســهم 

يساوي إجمالي صايف الربح القابل للتوزيع مقسوم على إجمالي 
عدد أســهم املؤسســة اجلديد: 30 مليون على 10 مليــون = 3 رياالت 

للســهم، وســيكون عائــد املســاهم وفقــًا لنظام الرســملة يســاوي عدد 
أســهمه بعد الرســملة يف عائد الســهم )3( رياالت. وملعرفة آلية توزيع 
األسهم مبشروع الرسملة، فعلى املساهم أن يقوم بإدخال اسم املؤسسة 

التــي ينتمــي إليها وعدد أســهمه القدمية من خــالل الدخول على 
موقع الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف:
 www.tanseiqiah.sa 

وستظهر له آلية احتساب أسهمه يف الرسملة وآلية 
احتساب األرباح.

جميع املساهمني يتأثرون بحسب حصتهم 

في املؤسس���ة وليس بزي���ادة أو نقص في 

حص���ة التس���اوي، مثاًل العم )ب���در( لديه 

)3000( س���هم بعد الرسملة، ونصيبه من 

األرباح ريال واحد عن كل س���هم، فحصته 

من األرباح ستكون )3000( ريال، بينما لو 

ارتفع عدد احلجاج وارتفعت ربحية السهم 

إلى ريالني، فإن إجمالي أرباحه س���يكون 

)6000( ري���ال، ومثله جميع املس���اهمني 

سيرتفع ربحهم إلى %100.

33   العدد العشرون - صفر  1440هـ  



ندوات

مكة المكرمة: الرفادة
خلص�ت ندوة الحج الكبرى التي نظمتها وزارة الحج والعم�رة في بيانها الختامي لجملة من 

التوصيات، في مقدمتها التأكيد على استمرارية الندوة المباركة؛ ألنها من المظاهر الكريمة 

في العلم والمعرفة ومن المنافع المشهودة في الحج، وحث الدعاة في الحج على الدعوة 

إلى السالم ونشر األمان وقيم التسامح والمحبة في اإلسالم.

االطمئن����ان واألم����ان، كم����ا أوص����ت العلماء 

والدعاة وطلبة العلم بإرشاد الناس وتوجيههم، 

ال س����يما الش����باب إلى أهمية اجتماع الكلمة 

ونشر الوسطية واألمان.

وأك���دت الن���دوة أهمية احلث عل���ى تطبيق 

مضام���ن خطبة ال���وداع بصفته���ا منهج 

شامل جلوانب احلياة كافة، واالستفادة من 

الدروس في احلرمن الش���ريفن والبرامج 

األكادميي���ة املقدم���ة فيهما، مش���ددة على 

أهمية تق���دمي العلماء واملفكرين واإلعالمين 

مضام���ن ناضج���ة، مدعم���ة بالنصوص، 

شرف الزمان والمكان في طمأنينة وأمان

عبرت ندوة احل����ج الكبرى عن تأييدها للمنهج 

الش����رعي ال����ذي تقوم علي����ه اململك����ة العربية 

الس����عودية وتطبيقها للكتاب والسنة في جميع 

أنظمتها وقراراته����ا وإجراءاتها للحفاظ على 

السلم ونشر األمان.

وأكد املش����اركون على اجله����ود العظيمة التي 

يبذلها خادم احلرمن الش����ريفن امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل س����عود، وس����مو ولي عهده 

األم����ن حفظهما الله، لتحقيق الس����لم ووحدة 

الص����ف وجمع كلم����ة املس����لمن، حاثن على 

نشر نصوص الكتاب والسنة املؤصلة لتحقيق 

ندوة الحج الكبرى في دورتها الثالثة واألربعين

تفعيل مقصد 
السالم واالجتماع 

والتآلف في 
منظومة التربية 

والتعليم
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ف����ي كتاب الله تعالى، وس����نة نبيه � صلى الله 

عليه وسلم � واالهتمام بالعلم الشرعي ونشره، 

ومحارب����ة اجله����ل، ومراجع����ة املصطلح����ات 

الش����رعية والفقهية، ومعرفة م����راد املتحدث، 

واختي����ار ما هو أرفق باملس����لم م����ع مراعاة 

الظروف واألحوال.

ولفتوا ملا س����عت إليه ندوة احل����ج الكبرى في 

دورتها له����ذا العام من إبراز ال����دور الثقافي 

الذي  واالجتماع����ي،  واألمن����ي  واحلض����اري 

تضطل����ع ب����ه اململكة خلدمة احل����ج واحلجيج، 

وإلقاء الضوء على أهم اإلجنازات واملشروعات 

الرائ����دة والتط����ورات املتالحقة ف����ي احلرمن 

الش����ريفن واملشاعر املقدسة خلدمة املسلمن، 

خصوًصا في عهد خادم احلرمن الش����ريفن 

امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأش����ادوا بترس����يخ الن����دوة مب����دأ احل����وار 

الفكري الهادئ لقضايا األمة اإلس����المية من 

خالل موس����م احلج، عبر تواج����د هذه األعداد 

الغفيرة من احلجي����ج والتواصل العلمي البّناء 

مع املؤسس����ات واحملافل العلمي����ة والباحثن 

املتخصصن في معظ����م دول العالم، وحتقيق 

املزي����د م����ن التكامل والتآخ����ي والتعارف بن 

أبناء األمة اإلس����المية، وإرساء قواعد العمل 

اجلماع����ي املوحد ألبناء العالم اإلس����المي في 

الرد على الش����بهات التي حتوم حول العقيدة 

واألم����ة والثقافة، إضاف����ة للتعريف بإجنازات 

ال����وزارة خلدمة احلج واحلج����اج واملعتمرين، 

إسهامًا منها في تنفيذ سياسة الدولة الهادفة 

لتقدمي أفضل اخلدمات لهم.

ورفع املش����اركون في الندوة؛ جزيل ش����كرهم 

وعظي����م امتنانهم خلادم احلرمن الش����ريفن 

امللك س����لمان بن عبدالعزيز آل س����عود حفظه 

الله، على جهوده املباركة في جمع كلمة العرب 

واملس����لمن ووحدة صفهم وتوحي����د كلمتهم، 

واهتمامه بقضايا األمتن العربية واإلسالمية، 

وملوافقت����ه الس����امية عل����ى عقد ه����ذه الندوة 

املباركة، موصن برفع برقيات ش����كر وتقدير 

إل����ى األمير محمد بن س����لمان بن عبدالعزيز، 

ول����ي العهد نائب رئيس مجل����س الوزراء وزير 

الدفاع حفظه الله، ولوزير الداخلية رئيس جلنة 

احل����ج العليا األمير عبدالعزيز بن س����عود بن 

ومقدم���ة مبهنية، يتم من خاللها إبراز منهج 

السلف الصالح القومي.

ورأت الن����دوة أهمي����ة تفعيل مقصد الس����الم 

واالجتم����اع والتآل����ف ف����ي منظوم����ة التربية 

والتعليم، وتضمن مناهج التعليم في املستويات 

املختلفة لنصوٍص من الكتاب والسنة متضمنًة 

األمر باالجتم����اع، مؤكدًة احلفاظ على الُلّحمة 

الوطنَيّ����ة، واملكتس����بات املش����روعة احلافظة 

ة ومقوماتها ونشر السالم والوئام،  لكيان األَمّ

ووضع خطة إس����تراتيجية دولية لنشر أهمية 

األمان واالطمئنان في احلياة ومعاجلة ظواهر 

التطرف والغلو واإلرهاب.

وأوص����ت الندوة بعم����ل مطويات من بعض ما 

ورد ف����ي أبح����اث هذه الندوة مث����ل موضوع: 

"االطمئنان ف����ي احلج" وترجمته����ا إلى لغات 

العال����م كافة، وتوزيعها عل����ى احلجاج بقصد 

تثقيفه����م بالقيم التي حتقق األمان واالطمئنان 

في احلج، والعمل على إصدار موسوعة علمية 

عاملية ع����ن مصالح وغايات احل����ج وترجمتها 

إلى لغات العالم املختلفة، إضافة للس����عي إلى 

حتويل مفاهيم األمان واالطمئنان إلى مشروع 

حضاري أخالقي عملي من خالل تطبيقه عملًيا 

على مستوى األفراد، واألسر، واملجتمعات.

ونوهوا بضرورة تعظيم الش����عائر كما وردت 

تحويل مفاهيم 
األمان واالطمئنان 

إلى مشروع 
حضاري أخالقي
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السعودية في تعزيز قيم اإلسالم السمحة نحو 

االعتدال والوسطية والسالم.

ونوه بإبراز هذه الندوة لرس����ائل احلج وقيمه 

وإنسانيته عبر مواس����م احلج التي تذكي هذه 

القيم الس����امية س����نويًا جلميع أنحاء املعمورة 

بوصف "احلج" منبر السالم من البلد احلرام، 

كما أنها تكش����ف أبعاد هذا احلدث اإلسالمي 

الكبير في ترس����يخ مقاص����د احلج املتمثلة في 

األلفة واملودة بن املسلمن والتمشي مع تعاليم 

الدين اإلس����المي احلنيف وس����ماحته ويسره 

للوص����ول إلى الغاي����ة العظمى وه����ي األخوة 

اإلميانية التي يدعو إليها هذا الدين احلنيف.

وشدد وزير احلج والعمرة على دور كبار علماء 

ومفك����ري ومثقف����ي وأدباء العالم اإلس����المي 

املش����اركن ف����ي الن����دوة من خ����الل أبحاثهم 

املقدمة، والتي تركز على مالمسة مفهوم احلج 

بصفته جتمعًا دينيًا وعلميًا يتم عبره التعارف 

نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم احلرمن 

الش����ريفن أمي����ر منطقة مك����ة املكرمة رئيس 

جلن����ة احلج املركزية األمير خالد بن فيصل بن 

عبدالعزيز؛ على متابعته مناش����ط وزارة احلج 

والعمرة وفعالياتها.

كما عبر املشاركون في الندوة عن أسمى آيات 

الشكر والعرفان لوزير احلج والعمرة الدكتور 

محم����د صالح ب����ن طاهر بن����ن، ونائب وزير 

احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان 

مش����اط، ومنس����وبي وزارة احل����ج والعم����رة 

كافة؛ عل����ى اجلهود الكبيرة في تنظيم الندوة، 

كما ش����كروا اللجان العاملة ف����ي الندوة على 

حسن اإلعداد وجودة التنظيم وجميل العناية 

باملشاركن واحلضور.

من حفل االفتتاح
معال����ي وزير احل����ج والعم����رة الدكتور محمد 

صالح بن طاهر بنن، رعى فعاليات ندوة احلج 

الكبرى في دورتها ال� 43 حتت عنوان "شرف 

الزم����ان واملكان.. في طمأنين����ة وأمان"، وذلك 

يوم األربعاء 4 ذو احلجة 1439ه� املوافق 15 

أغس����طس 2018م، بحضور ومشاركة نخبة 

م����ن العلماء واملفكرين واألدب����اء واملثقفن من 

دول العالم اإلسالمي، والتي أقيمت على مدى 

يومن بفندق هيلتون املؤمترات مبكة املكرمة.

وأك����د معالي وزي����ر احلج والعم����رة في كلمة 

خاط����ب بها احلفل، أن الندوة جتس����د اهتمام 

حكومة خادم احلرمن الش����ريفن امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل س����عود، وس����مو ولي عهده 

األمن حفظهما الله، في نش����ر قيم اإلس����الم 

الس����امية، وتعزي����ز التواص����ل والتالحم بن 

مفكري وعلماء األمة اإلس����المية، مشيرًا إلى 

أن أعمال الندوة وفعالياتها تأتي امتدادًا للدور 

اإلسالمي الكبير الذي تقوم به اململكة العربية 

الحج
رؤية ومنهج

تقوى 
القلوب

الحج 
طمأنينة 

وأمان

جهود تذكر
ورسالة 

تنشر

محاور الندوة
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والتواصل الديني واملعرفي بن املس����لمن من 

مش����ارق األرض ومغاربها، مشيرًا إلى حجم 

هذا احلدث الذي ينطلق من رحاب مكة املكرمة 

وال����ذي تستش����عر اململكة العربية الس����عودية 

خالله مس����ؤوليتها العظمى في خدمة احلرمن 

الش����ريفن بصورة خاصة، واألمة اإلسالمية 

بص����ورة عامة، والوص����ول بفريضة احلج إلى 

غايتها ومقاصدها العظمى في الدعوة إلى الله 

وجمع كلمة األمة.

من جانبه عد الرئيس العام لش����ؤون املس����جد 

احل����رام واملس����جد النب����وي الش����يخ الدكتور 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في كلمته، 

ندوة احلج الكبرى فرصة مباركة حتفها محاور 

متعددة يش����رفها الزمان واملكان والرس����الة، 

مبرزًا مشاركة أصحاب الفكر والعلم في هذه 

الن����دوة التي تواصل عامه����ا ال� 43 وفق عمل 

مؤسسي متماس����ك يتفق وحجم احلدث الذي 

ينطلق من رحاب مك����ة املكرمة، منوهًا بأهمية 

عنوان الن����دوة، ودور وزارة احلج والعمرة في 

جمع علم����اء األمة خالل موس����م احلج، ودعا 

وف����ود الرحمن إلى التعامل مع ش����عيرة احلج 

على أنها تهذيب للنفوس وجتس����يد للم ش����مل 

األمة على قيم اإلخاء والسالم.

بدوره أعرب وزير الشؤون اإلسالمية والتعليم 

األصلي بجمهوري����ة موريتانيا أحمد ولد أهل 

داوود نياب����ة عن ضيوف ن����دوة احلج الكبرى، 

عن الشكر والتقدير خلادم احلرمن الشريفن 

امللك س����لمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو 

ولي عهده األمن حفظهم����ا الله، على اجلهود 

التي تبذلها اململكة خلدمة اإلس����الم واملسلمن 

في مش����ارق األرض ومغاربه����ا، الفتًا إلى أن 

مثل هذه املؤمترات التي تعقد في مكة املكرمة 

وفي موس����م احلج متنح اجلمي����ع القدرة على 

تعزيز فكرة عاملية عن اإلسالم، مستعرضًا في 

بحث له بعنوان "رؤية مستقبلية لتوحيد صفوف 

املس����لمن وجمع كلمتهم" مفه����وم الوحدة في 

اإلسالم وثمرتها ومظاهرها وعوائقها، إضافة 

لتوحيد صفوف املسلمن وجمع كلمتهم.

وتط����رق نائب وزي����ر احلج والعم����رة الدكتور 

عبدالفتاح بن س����ليمان مش����اط ألهداف هذا 

اللقاء العلمي في خدمة احلج واحلجيج، متمنيًا 

التوفي����ق جلميع املش����اركن في ن����دوة احلج 

الكب����رى، وأن مين الله على احلجاج مبوس����م 

حج ناجح وموفق وأداء مناس����كهم على الوجه 

األكم����ل في ظل خدمات متط����ورة ومجهودات 

متواصلة من حكومة خادم احلرمن الشريفن 

حفظه الله.

وأك����د أن وزارة احلج والعمرة دأبت على عقد 

ندوة احلج الكبرى في هذه األيام من كل عام 

حيث يلتقي فيها صفوة من العلماء واملفكرين 

واملثقفن والباحث����ن من مختلف أنحاء العالم 

اإلسالمي، باعتبارها إحدى وسائل استثمار 

احلج فيما ينفع املس����لمن في دينهم ودنياهم، 

معب����رًا عن أمل����ه في أن يخرج ه����ذا احلدث 

بنتائ����ج عملي����ة واقعية منهجية تخ����دم أعمال 

احلج واحلجاج.

خطة إستراتيجية 
لنشر األمن 

واألمان في 
الحياة ومعالجة 
ظواهر التطرف 

والغلو واإلرهاب

إصدار موسوعة 
علمية عن غايات 

الحج وترجمتها 
إلى لغات العالم 

المختلفة
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توعية وإرشاد 

مكة المكرمة: الرفادة
يول�ي مجل�س الهيئ�ة التنس�يقية 
الطوائ�ف،  أرب�اب  لمؤسس�ات 
اهتمامًا كبي�رًا وعناية فائقة بجانب 
)التوعية واإلرش�اد(، فيقوم في كل 
موس�م ح�ج بإع�داد مجموع�ة م�ن 
المطبوع�ات من ُكتيِّب�ات وفاليرات 
توعوي�ة  وملصق�ات  وبوس�ترات 
وطباعته�ا  وتثقيفي�ة،  وإرش�ادية 
باللغ�ات الت�ي يتح�دث به�ا الحاج، 
وتوزيعها على مؤسسات الطوافة، 
التي بدورها تق�وم بتعميمها على 
الحجاج القادمين من خارج المملكة 
ألداء مناس�ك الح�ج الذين تتش�رف 
بخدمتهم، وذلك لضمان سالمتهم 
وراحته�م، وأدائهم لنس�كهم بكل 
وطمأنين�ة  وأم�ن  وس�هولة  يس�ر 
وأمان، فتس�اهم في تفعيل برنامج 
التوعي�ة بأصول الس�المة، والوقاية 
في مختلف المجاالت، والتي قضت 
مركزي�ة  بص�ورة  بالتعاق�د  قيامه�ا 
الطواف�ة  مؤسس�ات  ع�ن  ونياب�ة 
الخب�رة  بي�وت  أح�د  م�ع  األهلي�ة، 
الدعاي�ة  مج�ال  ف�ي  المتخصص�ة 
واإلع�الم والتخاط�ب م�ع الجمهور، 
وتكليفه بإعداد وسائل توعوية في 
هذا الخص�وص، تتص�ف باالحترافية 
والمهني�ة العالي�ة، وذلك لتجس�يد 
أدوارها  المهنية، وتكري�س  أدواره�ا 
المج�االت،  ه�ذه  ف�ي  المحوري�ة 
وتأكي�د جه�ود وزارة الح�ج والعمرة 

الرامية لتوعية الحجاج وإرشادهم.

تمثلت في مجموعة من الفاليرات والمطويات والبوسترات والملصقات

اهتمام كبير للهيئة التنسيقية 
بالجوانب التوعوية واإلرشادية

طباعة منتجات 
توعوية وإرشادية 

باللغات )العربية 
واإلنجليزية 

والفرنسية والتركية 
والماليو واألوردو( 
تحت شعار )الحج.. 

تراحم ال تزاحم(

عدة لغات 
لتحقيق هذا الهدف، قام مجلس “الهيئة التنسيقية” 

قبل بـــدء أعمال موســـم حج عـــام )1439هـ(، 

بتصميم وطباعة مجموعة من املنتجات اإلعالمية 

التوعوية واإلرشادية بعدة لغات، منها: )العربية، 

واإلجنليزيـــة، والفرنســـية، والتركيـــة، واملاليو، 

واألوردو(، وذلـــك حتت شـــعار: )احلج.. تراحم 

ال تزاحم(، لكـــي تتواءم مع جميع التســـهيالت 

واالســـتعدادات واملشـــروعات واإلجنازات التي 

وفرتها الدولة أيدها الله، خلدمتهم، وحتقيق أعلى 

مستويات السالمة ليقوموا برحلتهم املقدسة في 

أمن وأمان. مع حرص “الهيئة التنســـيقية” على 

إخـــراج هـــذه املنتجات التوعوية بشـــكل جذاب 

مدعم بالصور والشـــعارات والرسومات املعبرة، 

وتزويدهـــا بشـــعار حملة إمـــارة منطقـــة مكة 

املكرمة: )احلج عبادة وســـلوك حضاري(، التي 

جاءت في نســـختها احلادية عشـــرة ملوسم حج 

)1439هـ(، حتت شعار: “احلج رسالة سالم”، 

وكذلك بشـــعار وزارة احلج والعمرة، وشعارات 

مؤسسات الطوافة الست، و”الهيئة التنسيقية”، 

وكذلك بالرقـــم املجاني ملركـــز تواصل احلجاج 
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واملعتمرين، بهدف تسهيل تواصل احلجاج معه.  

وحملت اإلصدارات التوعوية العديد من الرسائل 

العامـــة واخلاصة بااللتزام بالهدوء والســـكينة، 

واحلرص على التنســـيق مع منظمي التفويج إلى 

احلرم، وأخـــرى طبية وصحية، ومجموعة أخرى 

حتث علـــى االلتـــزام مبواعيد ومســـارات أداء 

شعيرة رمي اجلمرات، منها:

أخي احلاج.. أختي احلاجة: احرص على الهدوء 

وعدم التزاحم ألن احلج تراحم ال تزاحم. 

قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله 

رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي 

على العنف، وما ال يعطي على ما ســـواه”. رواه 

مسلم. 

أخي احلاج.. أختي احلاجة: 

 االلتـــزام مبواعيد ومســـارات رمـــي اجلمرات 

مطلب شرعي.

 “الســـكينة الســـكينة”، إن التدافع أثناء أداء 

النسك يعرضك واآلخرين للخطر.

 حمـــل أمتعتـــك أثنـــاء أداء النســـك، يعرضك 

للمخاطر.

 لســـالمتك وســـالمة اآلخرين، احـــرص على 

التنسيق مع منظمي التفويج إلى احلرم.

 من الرخص الشـــرعية جواز التوكيل في رمي 

اجلمرات لكبار السن واألطفال وغير القادرين.

 التـــزم بتعليمات مســـؤول التفويـــج من أجل 

سالمتك.

“سالمة الحجاج” 
مفهوم شامل 

يقوم على 
معالجات علمية 

مبنية على 
تخطيط مسبق 

ودراسات عميقة 
وخبرات سابقة 

التعاقد بصورة 
مركزية مع أحد 

بيوت الخبرة 
المتخصصة في 

مجال الدعاية 
واإلعالم 

والتخاطب مع 
الجمهور إلعداد 

الوسائل التوعوية

مفهوم عام شامل يحتاج إلى معاجلة علمية مبنية 

على تخطيط مســـبق ودراســـات عميقة وخبرات 

ســـابقة وعلـــم وبصيرة، وال تتحقـــق إال بتعاون 

احلجاج مع اجلهات املختصة واملعنية بذلك.

وقد وجـــدت اإلصدارات املتخصصـــة من ُكتيبات 

وفاليـــرات ومطويـــات وملصقات صـــدًى طيبًا في 

نفـــوس ضيـــوف الرحمن مـــن حجـــاج اخلارج، 

وأســـهمت في توعيتهم بالعديد من اجلوانب املهمة، 

وبالتالي حتقيق سالمتهم، لتتسق جهود “مؤسسات 

الطوافـــة” مع جهود “الهيئة التنســـيقية”، الرامية 

إلى نشر الوعي بني حجاج البيت العتيق، وذلك في 

إطار برامج مدروسة ومخطط لها ومعدة ملخاطبتهم 

بلغاتهم وبأســـاليب مباشـــرة وتتســـم بالبساطة، 

لضمان إيصال الرســـالة التي مـــن أجلها أعدت، 

ولضمـــان تعميق وتعزيز التعاون بينهم وبني كوادر 

 بيئـــة احلج تتطلـــب حرصك على تنـــاول املاء 

والدواء قبل أداء النسك.

 الرجـــاء، عدم اصطحاب األطفـــال أثناء رمي 

اجلمرات من أجل سالمتهم.          

مطلب وواجب 
كمـــا تبدي مجالـــس إدارات مؤسســـات أرباب 

الطوائف: )املطوفون، األدالء، الوكالء، الزمازمة( 

اهتمامـــًا متعاظمًا كذلك بهـــذا اجلانب احليوي 

واملهـــم، فخصصـــت برامـــج عمـــل فرعية في 

خططها التشـــغيلية لبرنامج: )العالقات العامة(، 

الذي يقوم العاملون فيـــه والقائمون عليه بإنتاج 

العديد مـــن املطبوعات واإلصـــدارات اإلعالمية 

املتميـــزة، مع احلرص كل احلـــرص على القيام 

بأبحاث ودراسات معمقة مبنية على أسس علمية 

لبعـــض الظواهر التي حتتاج لتوعية وإرشـــاد، 

لتحديد أســـبابها ومســـبباتها، ووضع البرامج 

التوعوية واإلرشادية املناسبة التي تتصدى لهذه 

الظواهر، بناء على نتائج الدراســـات واألبحاث، 

التوعوية واإلرشـــادية  ووضع اإلســـتراتيجيات 

مبا يكفل وصول الرســـالة التوعوية جلميع فئات 

احلجاج، مبختلف ثقافاتهم ومستويات تعليمهم، 

وذلـــك انطالقًا من أن الســـالمة في احلج مطلب 

وواجب على اجلميع، وتشمل سالمة الطريق إلى 

احلج، والســـالمة أثناء أداء املناسك في املشاعر 

املقدسة، وســـالمة احلجاج أنفسهم، والذي هو 
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مجموعات اخلدمـــة امليدانية، التي تقدم لهم العديد 

من اخلدمات في امليدان.

عناية واهتمام 
ومما يجـــدر ذكره أن مجلس الهيئة التنســـيقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف، قد درج على إصدار 

عدد من املطبوعات التوعوية واإلرشـــادية خالل 

مواســـم حج األعـــوام املاضيـــة، وذلـــك إنفاًذا 

للتوجيهـــات التـــي حتث علـــى بـــذل املزيد من 

العنايـــة واالهتمام بشـــؤون التوعيـــة اخلاصة 

بتفويج احلجاج ملنشـــأة اجلمرات ـ بشكل موحد 

ـ ومن أهم هذه املنتجات من املطويات التوعوية، 

بوســـترات مقاس: )100 × 70( سم، وفاليرات 

مقاس A4 وذلـــك بـ)15( لغة من لغات احلجاج 

التابعني ملؤسسات الطوافة الست، واللغات هي: 

)العربية، واإلجنليزية، والفرنســـية، والفارسية، 

واألوردو، واملاليو، والتركية، والروسية، والهندية، 

والتايالندية،  والبنغالية، والهوســـا، والكرديـــة، 

والصينية، والفلبينية(، باإلضافة إلى بذل جهود 

كبيرة في هذا املجال، ومنها:

 توزيـــع العديد مـــن املطويـــات التعريفية ذات 

العالقة بأعمال احلج.

 توزيع بعض املطويات اإلرشـــادية ذات العالقة 

بخدمة احلاج.

 املشـــاركة في توزيع بعض املطويات التثقيفية 

الصحية والطبية على ضيوف الرحمن.

تتصف باالحترافية 
والمهنية 

العالية لتجسيد 
أدوار “الهيئة 

التنسيقية” 
المهنية وتكريس 

جهودها المحورية 
لتوعية الحجاج 

وإرشادهم 

هـــذا بجانب إصدار العديد من الكتيبات واللوائح، 

واملشـــاركة في كثيـــر من البرامـــج واملوضوعات 

ذات العالقـــة، وأيضـــًا إصدار: )دليل املرشـــد(، 

وهو دليل إرشـــادي من احلجم الصغير، يتضمن: 

)رؤية ورسالة وقيم مكتب إرشاد احلافالت الناقلة 

للحجاج، وأهدافه العامة. وتعريف موجز بـ “الهيئة 

التنســـيقية”، والنقابة العامة للسيارات، وواجبات 

املرشد ومهامه. ومهمة املرشد قبل الرحلة، وأثنائها، 

واخلطوات اإلجرائية الالزم إتباعها(. كما يتضمن 

الدليـــل بعض األرقـــام الهاتفية املهمـــة، واألرقام 

الهاتفيـــة اخلاصة مبؤسســـات أربـــاب الطوائف، 

باإلضافة إلى مســـارات حافالت جتميع املرشدين 

داخـــل مكة املكرمة، والرموز الكودية حلملة أجهزة 

الالسلكي والبرافو، واخلطوات التي يجب إتباعها 

عند: )ضياع، وتعطـــل احلافلة، وعند وقوع حادث 

- ال سمح الله - وعند تعدد املجموعات باحلافلة(، 

وتقوم بتوزيعه على املرشدين امللتحقني بالعمل في 

مكتب إرشـــاد احلافالت، واجلهـــات األخرى ذات 

العالقـــة مثل: )وزارة احلج والعمرة، ومؤسســـات 

أرباب الطوائف(.
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الدليل الشيخ أسعد بن حمزة شيرة

د. يوسف بن أحمد حوالة
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء

باملدينة املنورة سابقًا 

مقال

الش���يخ أسعد بن حمزة ش���يرة؛ الدليل الذي ما غاب عن املشهد بعد حياة حافلة بالعطاء واإلنتاجية 

وخدمة الوطن وخدمة ضيوف الرحمن وزائري املس���جد النبوي الش���ريف، غادر دنيانا يوم األربعاء 

13 ش���وال 1439ه� عن عمر ناهز 88 عامًا، رحمه الله رحمة واس���عة وتقبله من الصاحلني وأسكنه 

فسيح جناته.

عرفت الدليل الش���يخ أس���عد، منذ أمد بعيد، فلقد كان جارًا لنا في حارة الدرويشية باملدينة املنورة، 

وفي من�زل والده عمدة باب املجيدي الشيخ حمزة شيرة رحمه الله، في ثمانينيات القرن الرابع عشر 

الهجري، كما عرفته وأعمامه وأفراد أس���رته في من�زلهم الكبير بحارة باب املجيدي يتمتعون بتقدير 

واحت���رام جيرانهم، ويتش���رفون باخلدمة في مرافق الدولة وفي خدمة حج���اج بيت الله احلرام زّوار 

املسجد النبوي الشريف.

وعرفت الوالد الدليل الش���يخ أس���عد ش���يرة محباً لوالدي ويبادله  والدي ذات شعور احملبة والتقدير 

وموجبات الزمالة في هيئة األدالء باملدينة املنورة – أعني الهيئة - التي انخرط في عضويتها في سن 

مبك���رة ثم أصبح عضوًا في الهيئة االبتدائية لألدالء التي حل���ت محل هيئة األدالء بتنظيمها القدمي، 

حلت الهيئة االبتدائية لألدالء محل الهيئة الس���ابقة وحل فيها الوالد الش���يخ أسعد شيرة عضوًا مع 

لفيف من رموز األدالء ومشيختهم، أذكر منهم املشايخ صالح فضايلي – أحمد حوالة – حسن ذياب 

ناصر أحمد دبور – مصطفى عطار، رحمهم الله جميعًا، ثم وصل إلى منصب نائب الرئيس للهيئة، 

ثم تس���نم رئاسة الهيئة االبتدائية لألدالء لردح طويل من الزمن لم يغب فيه عن املشهد، مشهد خدمة 

ضيوف الرحمن وزّوار املس���جد النبوي الشريف، كان ذلك في أخريات القرن الرابع عشر  الهجري، 

واستمر بعد ذلك في بدايات القرن اخلامس عشر الهجري يتبوأ مكانة في طائفة األدالء، كان خاللها 

رمزًا س���اطعًا للطائفة، ميثلها في احملافل الوطنية واحملافل اخلاصة بخدمة احلجاج وقضايا أرباب 

الطوائف التي اضطلع باملش���اركة في عضويات هيئاتها املختلفة حتى تس���نم رئاس���ة الهيئة العليا 

ألرباب الطوائف، وجمعته عضويته للهيئة العليا ألرباب الطوائف ومن ثم رئاس���تها مع ثلة كرمية من 

رجاالت املطوفني والوكالء والزمازمة، أذكر منهم املشايخ علي حسن أبو العال – صالح جمال – عابد 

عجيم���ي – ف���ؤاد حمدي – محمود صالح أبوزيد - فاروق صالح أبوزيد – فائق بن محمد بياري – 

عبدالرحمن ذاكر خوج – عبدالله عبدالس���تار الدويري – محمود جميل حس���وبة، رحم الله املتوفني 

منهم وأطال في أعمار املتبقني في صحة وطاعة.

وال ميكنن���ي البت���ة إغفال الدور الكبير الذي قام به في قيام املؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة 

واملناصب القيادية التي توالها، كما ال ميكنني إغفال الدور الوطني الذي قام به بتوليه منصب مدير 

ع���ام إدارة األوقاف باملدينة املنورة وإدارة مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة التي كانت وما تزال 

مقصدًا لرواد العلم واملعرفة من الباحثني والدارس���ني القاصدين إليها قصدًا من املدينة املنورة ومن 

بقية مدن اململكة.

ومما أش���ير إليه بالتقدير أن الوالد الشيخ أسعد ش���يرة كان يتمتع بجانب ثقة املسؤولني فيه وبحب 

طائفة األدالء له واعتزازهم بترديد القول إنه ميثل مرجعية لهم، يلجأون إليه بأسئلتهم  واستفساراتهم 

وحل قضاياهم، وليس هذا فحسب، وإمنا كان مرجعًا ملجالس إدارات املؤسسة األهلية لألدالء للمكانة 

الرفيعة التي كان يتبوأها عند طائفة األدالء وعموم املشهد املهني لبقية مؤسسات أرباب الطوائف.

كما أن الدليل الش���يخ أس���عد ش���يرة كان أحد رموز محافل البر واإلحس���ان واجلمعيات اخليرية، 

وله رحمه الله جهود مش���هودة في خدمات نقل احلجاج عندما كان يتولى إدارة نقل حجاج ش���ركة 

عبدالعزيز كعكي في ثمانينيات القرن الرابع عشر الهجري وتسعيناته أيضًا باملدينة املنورة.

رحم الله الوالد الدليل الشيخ أسعد بن حمزة شيرة رحمة واسعة، ونسأل املولى سبحانه وتعالى أن 

يجزل له األجر واملثوبة لقاء ما أسدى وكفاء ما أعطى، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، 

إنه ولي ذلك والقادر عليه واحلمد لله رب العاملني.



ورش عمل

مكة المكرمة: الرفادة
برعاية صاحب الس�مو الملكي األمير عبداهلل بن بندر ب�ن عبدالعزيز نائب أمير منطقة 
مكة المكرمة، وبالتعاون مع الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرباب الطوائف، نظمت 
وزارة الحج والعمرة قبل انطالق أعمال موس�م حج عام )1439ه�(، فعاليات ورشة عمل 
لبح�ث عملي�ة إدارة وإرش�اد الحجاج نح�و التوجه إلى المس�جد الحرام يوم�ي الجمعة 
الموافقي�ن للس�ادس والثال�ث عش�ر م�ن ش�هر ذي الحج�ة المنص�رم، وذل�ك بتاريخ 
1439/12/04ه��، بقاع�ة مك�ة الكبرى، بحض�ور وكي�ل وزارة الحج العمرة لش�ؤون الحج 
الدكتور حس�ين بن ناصر الشريف، ورؤس�اء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، 
وممثلي القطاعات األمنية، ومكاتب ش�ؤون الحجاج، ومسؤولي التفويج بمؤسسات 
الطواف�ة، ومكات�ب الخدم�ات الميداني�ة العامل�ة بها، وممثل�ي الجه�ات الحكومية 

واألهلية المختصة وذات العالقة بأعمال الحج وممثلي مكاتب شؤون الحجاج. 

ورشة عمل نظمتها “الحج والعمرة” بالتعاون مع “الهيئة التنسيقية”

إدارة وإرشاد الحجاج نحو 
التوجه إلى المسجد الحرام

التسهيل على 
الحجاج أثناء 

توجههم إلى 
الحرم ألداء صالة 

الجمعة والحث 
على أدائها في 

الجوامع المنتشرة 
في مكة المكرمة
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يأتي تنظيم الفعالية، نظرًا ملا يش���هده احلرم 

املكي في تلك األيام من كثافة عالية في أعداد 

احلجاج واملصل���ن، وبدأت الورش���ة بتالوة 

آيات من القرآن الكرمي، ثم ألقى وكيل وزارة 

احلج والعمرة لش���ؤون احلج الدكتور حسن 

بن ناصر الش���ريف كلمة رحب فيها باجلميع 

باس���م معال���ي وزير احلج والعم���رة الدكتور 

محم���د صالح بن طاهر بن���ن، ومعالي نائبه 

الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، معربًا 

ع���ن ش���كره وتقديره للجمي���ع على حرصهم 

للحضور واملشاركة الفاعلة في الورشة الهادفة 

إل���ى حتقيق جميع س���بل الراحة والس���المة 

حلج���اج بيت الله احلرام أثن���اء توجههم إلى 

املس���جد احلرام ألداء صالة اجلمعة، واحلث 

عل���ى أدائها في اجلوامع املنتش���رة في مكة 

املكرمة، وذلك من منطلق أن مكة املكرمة كلها 

حرم، ومن منطلق احلرص على التخفيف من 

الزحام الش���ديد الذي يواجه���ه احلرم املكي 

أي���ام اجلمع، عالوة على تنظيم عملية التفوبج 

إلى منشأة اجلمرات.

توفير األجواء 
اإليمانية 

الكاملة واألمن 
والسالمة والراحة 

واالستقرار 
للحجاج ليؤدوا 
مناسكهم بكل 

يسر وسهولة

مكاتب شؤون 
الحجاج ومسؤولو 

التفويج في 
مجموعات 

الخدمات الميدانية 
شركاء النجاح 

في جميع أعمال 
موسم الحج

احلج واحلجاج، مقدرًا جهود الهيئة التنسيقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف في تنظيم الورشة، 

س���ائاًل الله العلي القدير أن يوفق اجلميع ملا 

فيه خدمة وراحة حجاج بيت الله العتيق، مبا 

يحقق توجه���ات وتطلعات القيادة الرش���يدة 

حفظها الل���ه، الرامي���ة إلى توفي���ر األجواء 

اإلميانية الكاملة واألمن والس���المة والراحة 

واالس���تقرار لهم، ليتمكنوا من أداء عباداتهم 

ومناسكهم بكل يسر وسهولة.

عق���ب ذلك، ق���دم قائد أمن املس���جد احلرام 

وساحاته اللواء عبدالله بن محمد العصيمي، 

عرضًا مرئيًا عن كثافة احلشود داخل املسجد 

احلرام وساحاته، وبعض الظواهر التي تؤثر 

على أمن ضيوف الرحمن وسالمتهم.

كما قدم مدير معهد تنظيم وإدارة احلش���ود 

ف���ي األمن العام، العمي���د الدكتور محمد بن 

عبدالل���ه الزهراني، عرضًا مرئي���ًا عن كثافة 

احلش���ود في املش���اعر املقدس���ة ومتطلبات 

التفويج، وما مت رصده خالل األعوام املاضية 

من مالحظات.

وأكد وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون احلج، 

أن جميع التعليمات والتنظيمات التي تضعها 

اجلهات املعنية بشؤون احلج واحلجاج تهدف 

أواًل وأخي���رًا إلى حتقيق الراحة والس���المة 

والطمأنينة لوفود بيت الله احلرام، مش���ددًا 

على أهمي���ة تعاون مكاتب ش���ؤون احلجاج 

ومس���ؤولي التفوي���ج في مكات���ب مجموعات 

اخلدم���ات امليداني���ة، الذين يعدون ش���ركاء 

النج���اح في جميع أعمال موس���م احلج، مع 

جميع القطاعات املختصة ذات العالقة بشؤون 
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ملف العدد

مكة المكرمة: الرفادة
تتشرف المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، بالمساهمة في تحقيق تطلعات حكومة 
خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده األمين أيدهما اهلل، نحو االرتقاء الدائم بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعمل 
بفض�ل اهلل بتوجيه�ات من معالي وزير الحج والعمرة، ومتابعة معالي نائبه، على تقويم األداء في كل موس�م، وترس�يخ 
اإليجابيات بوصفها مكتسبات ينبغي العمل على تعزيزها، وتحديد المالحظات للعمل على تالفيها في المستقبل، ويتم 

ذلك بفضل اهلل سبحانه وتعالى، ثم بالتخطيط المتواصل لالرتقاء بأداء خدماتها في هذا المجال النبيل.

“مؤسسة مطوفي حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا”..

خدمة أكثر من )240( ألف حاج من )74( 
دولة بآليات مطورة

االرتقاء باخلدمات 
تطمح “املؤسس����ة” وتسعى س����عيًا حثيثًا 

ألن تكون مؤسس����ة عاملي����ة، وذلك باالرتقاء 

باخلدمات التي تتشرف بتقدميها حلجاجها، 

الذي����ن يبلغ عددهم أكثر م����ن )240000( 

حاج، يفدون من نحو )74( دولة، موزعة في 

)5( قارات، هي: )أوروبا الشرقية والغربية، 

وأمري����كا اجلنوبي����ة، وأميركا الوس����طى، 

وأميركا الش����مالية، وكندا(، وذلك من خالل 

)57( مكتب����ًا للخدم����ات امليدانية، حرصت 

على تطوي����ر قدراته����م ومهاراتهم، بتنظيم 

ع����دد من ال����دورات التدريبي����ة والتأهيلية، 

بجانب  ومنس����وبيها،  املؤسس����ة  ملوظف����ي 

احل����رص على تطبيق اجلودة الش����املة في 

جميع أعمالها مبا يحقق مس����تويات عالية 

من الرضا لعمالئها وملساهميها، وذلك بعد 

تدش����ن قطاع تقنية املعلومات باملؤسسة، 

وحتديث مركز املعلوم����ات وتزويده بالعديد 

من األنظم����ة والبرامج اجلدي����دة، وإطالق 

تطبي����ق املطوف لألجهزة الذكية، ملس����اعدة 

املطوف للتواصل مع املؤسسة بشكل سريع 

وفع����ال، وإتاحة الفرصة ل����ه ملتابعة أعمال 

مراحل النقل والتفويج ملنشأة اجلمرات بكل 

سهولة ويسر. 
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برنامج خاص يرتبط 
ببرنامج المسار 
اإللكتروني عن 

طريق قسم 
تقنية المعلومات 

لمعرفة أعداد 
الحجاج الواصلين 

إلى مكاتب 
الخدمة الميدانية

وتولي “املؤسس���ة” اهتمامًا كبيرًا بعمليات 

التفوي���ج، فقامت بتقس���يم خطته هذا العام 

إل���ى 12 مرحلة، تب���دأ مبراقب���ة آلية منذ 

وصول احلجاج عبر املنفذ اجلوي أو البري 

أو البح���ري، وحتى مغادرته���م إلى بالدهم 

بع���د أدائه���م املناس���ك، واس���تحداث آلية 

جديدة ف���ي حج الع���ام 1439ه� من خالل 

تكوين 4 فرق من قطاع التفويج تنضم إلى 

جهاز األمن الع���ام، وذلك لتوصيل املعلومة 

للمركز الرئيس بالتنس���يق مع األمن العام 

وقت ذهاب احلجاج إلى منش���أة اجلمرات، 

وتطبي���ق برنامج آلي ملعرفة رغبات احلجاج 

في الوق���ت األمث���ل الذي يفضلون���ه ألداء 

طواف اإلفاضة. كما ش���كلت “املؤسس���ة” 

المستجدات الخدمية
مــن أبرز برامج العمل املســتجدة لقطاع: )االســتقبال( الــذي تضمنه برنامج العمل اخلــاص به، يف خطة 

“املؤسسة” التشغيلية التي أعدتها ملوسم حج )1439هـ(:
 إعــداد برنامج خاص باملؤسســة يرتبط ببرنامج املســار اإللكتروني عن طريق قســم تقنيــة املعلومات، 

ملعرفة أعداد احلجاج الواصلني إلى مكاتب اخلدمة امليدانية.
 الربــط بــني املنظمني ومكاتــب اخلدمة امليدانيــة، حلصر أعــداد احلجاج ومعرفة أســمائهم قبل 

وصولهم للمكتب.
من برامج العمل املستجدة لتنفيذ مهام )مكاتب شؤون احلجاج(:

 زيــادة عــدد مكاتب اخلدمة امليدانية عن املوســم الســابق، وفقًا لزيادة أعداد احلجاج لهذا املوســم 
مبقدار %20.

 زيادة عدد إجمالي املشاركني يف مكاتب اخلدمة امليدانية، من أبناء الطائفة واملوظفني املوسميني.
أهم برامج العمل املستجدة لتنفيذ مهام: )قطاع النقل الترددي والالترددي، وإدارة تنظيم احلجاج(:

 استمرار التعاون مع معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج والعمرة والزيارة.
 تنفيذ برنامج: )مراقبة النقل بالرحالت الترددية بواسطة قارئات البلوتوث(.

من برامج العمل املستجدة لتنفيذ مهام: )قطاع تفويج اجلمرات(:
 إضافة برنامج: )تفويج احلجاج ملنشأة اجلمرات(، يف نظام احلج اخلاص باملؤسسة.

برامج العمل املستجدة لتنفيذ مهام: )قطاع املراقبة واملتابعة(:
 عمــل جلنــة مكونة من قطاع املراقبة واملتابعة، وقطاع شــؤون احلجاج، حتت رئاســة نائب رئيس مجلس 

إدارة املؤسسة.
من أبرز برامج العمل املســتجدة لتنفيذ مهام قطاع: )جتهيز مخيمات املشــاعر املقدسة وتخطيط وتوزيع 

املواقع باملشاعر املقدسة(:
 تنفيذ مشروع اخليام املقاومة للحريق، وفقًا للتعليمات الصادرة من صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 

حفظه اهلل.
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فريقًا نس���ائيًا تطوعيًا مؤهاًل ومدربًا لتنفيذ 

4 مهام خالل موس���م حج ع���ام 1439ه�، 

وهي: )زيارة املرضى من احلجاج املنومن 

ف���ي املستش���فيات لتفقد حاالته���م وتقدمي 

بعض الهدايا لهم، وتنظيم رحالت لضيوف 

الرحم���ن لبعض املعال���م واملنش���آت، إلى 

جانب زيارة احلاجات في مس���اكنهن وتفقد 

أحوالهن وتقدمي بع���ض النصائح التوعوية 

بلغاته���ن، باإلضاف���ة إلى اإلش���راف على 

ش���ؤونهن ومرافقتهن في املشاعر املقدسة 

خالل رحلة احلج(. وتش���كيل فريق عمل من 

اجلنس���ن قوامه 35 موظفًا وموظفة ملراقبة 

إعاش���ة احلجاج الذين تتش���رف املؤسسة 

بخدمته���م في املش���اعر املقدس���ة، وتنفيذ 

جتربة تس���خن وجبات احلجاج عبر أفران 

كهربائية وحرارية جديدة، تعمل وفق أنظمة 

آلية متطورة لتحافظ على جودة الطعام ورفع 

درجة حرارته إلى ما يتناس���ب مع الوضع 

الطبيعي الستخدام الوجبات الساخنة خالل 

موسم احلج، ألول مرة حلجاج غرب أوروبا.

وفي مجال التدريب والتأهيل، فقد مت تنظيم 

ورش���ة عمل لرؤس���اء مجموعات اخلدمات 

امليداني���ة، وأعض���اء النقل، لش���رح اخلطة 

التش���غيلية للنقل الترددي للموس���م، وآلية 

املطب���ق حديثًا على  تطبيق نظام “ضيف” 

النق���ل الترددي، وورش���ة عم���ل أخرى عن 

خطورة ضربات الش���مس وط���رق الوقاية 

منه���ا، ع���الوة على إقامة مع���رض تعريفي 

مبجه���ود اإلدارات املش���اركة وم���ا توفره 

من إمكانات وأدوات وط���رق التعامل معها 

للحف���اظ عل���ى صحة وس���المة حجاج بيت 

الله احل���رام، وأيضًا تنظي���م دورة تدريبية 

أخ���رى بعن���وان “التص���رف الصحيح في 

حاالت الطوارئ”، وإقامة لقاء تعريفي حول 

مشروع التطويف املركزي للحاج، مبشاركة 

أكث���ر من 40 مطوف���ًا من رؤس���اء ونواب 

مكاتب مجموعات اخلدمات امليدانية.

أهم جتهيزات املؤسسة من : 

120)أجهزة حاسب آلي مكتبي مع الطابعات(1
6)أجهزة حاسب آلي محمول(2
3)Scanner 120)ماسح ضوئي
60)قارئ ضوئي(4
4)طابعات بطاقات(5
3)طابعات باركود(6
30)آالت تصوير(7
10)شاشات تلفزيونية(8
300)أجهزة وشرائح هاتف جّوال(9

10)أجهزة فاكس(10
300)أجهزة برافو(11
18)أجهزة آيباد(12
18)أجهزة تابلت(13
4)مودم إنترنت(14
208)أجهزة السلكي يدوي( 15
100)أجهزة السلكي ثابت(16
29)أجهزة السلكي سيارة(17
2)محطات( 18
3)كاميرات تصوير فيديو( 19
5)كاميرات تصوير فوتوغرايف(20
6)سيارات خدمات مساندة( 21
14)سيارات إسعاف ونقل مرضى(22
6)سيارات إيصال تائهني(23
5)سيارات طوارئ(24

“أرقام” مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا

أعداد الحجاج الذين 
قامت المؤسسة 

بخدمتهم في 
موسم حّج هذا 
العاّم : )1439هـ(

أعداد الحجاج 
الفرادى الذين 

قامت المؤسسة 
بخدمتهم في 

الموسم 

أعداد حجاج 
الشركات 

السياحية الذين 
قامت المؤسسة 

بخدمتهم في 
الموسم 

عدد الدول التي 
وفد منها الحجاج

أعداد عدد القارات 
المساهمين 

والمساهمات :                
عدد الذكور )834(         

عدد اإلناث )811(

أعداد مكاتب 
الخدمة 
ة الميدانيِّ

إجمالي عدد 
الموظفين 
والعمال 

)الرسميين( 
العاملين في 

قطاعات 
المؤسسة

إجمالي عدد 
الموظفين 
والعمال 

)الموسميين( 
العاملين في 

قطاعات 
المؤسسة

242,6592,9801147451,64557611,426

املؤسســة األهليــة ملطــويف  ُأنشــئت 

حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا 

وأستراليا، بالقرار الوزاري رقم 444، 

وتاريخ 1402/11/18هـ.
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جوانب التميز 
حقق���ت “املؤسس���ة” كثيرًا من جوان���ب التميز 

في موس���م حج عام )1439ه����(، وذلك انطالًقا 

م���ن رؤيتها: )تفعيل مناخ متميز ألداء النس���ك، 

مع تطوي���ر اخلدمات املقدمة حلج���اج بيت الله 

احلرام، والعمل على تقصي واستش���عار قضايا 

احلجاج، واإلبداع ف���ي حلها بإخالص وتفان(. 

ورسالتها: )مؤسسة أهلية تسعى لتسهيل مهمة 

احل���اج في أداء مناس���كه، ورعايته أثناء إقامته 

مبك���ة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة حلن عودته 

لبالده، مع األخذ في االعتبار مصالح مساهمي 

املؤسسة مبا يرضي الله سبحانه وتعالى(. وقد 

جتس���د هذا التميز بص���ورة الفتة في ما حققته 

خط���ط تفويج حجاجها ملنش���أة اجلمرات، وفي 

تطبي���ق النقل الترددي، وق���د حتقق جناح خطة 

التفويج للجمرات، بفضل الله س���بحانه وتعالى 

أواًل وأخيرًا، وبس���بب إلزام مكتب شؤون احلج 

اإليراني مبواعيد التفويج املعتمدة من قبل مقام 

وزارة احلج والعمرة، ومبس���ار الذهاب ملنش���أة 

اجلم���رات، هذا بجان���ب حرص “املؤسس���ة” 

على حتديث وتطوير اآلليات املس���تخدمة لتنفيذ 

امله���ام، واملتضمنة املتطلبات البش���رية والفنية 

للتطبي���ق على أرض الواق���ع وفي ميادين العمل 

املختلف���ة، والتي مت تنفيذها من خالل القطاعات 

املركزية باملؤسس���ة، باإلضافة إل���ى اهتمامها 

بجانب التوعية والتثقيف واإلرش���اد الس���لوكي 

والصحي والبيئي، وذلك بإعداد مجموعة متنوعة 

م���ن مختلف املطبوعات، التي ش���ملت الكتيبات 

والبروشورات واملطويات وامللصقات، وقد واكب 

ذلك، تدشن معالي وزير احلج والعمرة الدكتور 

“مؤسسة حجاج إيران”..

تفعيل مناخ متميز ألداء النسك وتطوير 
الخدمات المقدمة للحجاج 

مكة المكرمة: الرفادة
أعدت المؤسس�ة األهلية لمط�وف�ي حجاج إيران، 
ح�ج  لموس�م  التش�غيلية  خطته�ا  عم�ل  برام�ج 
ع�ام )1439ه��(، وعق�دت ع�دة اجتماع�ات لبحث 
مقترح�ات وآراء وتص�ورات تطوي�ر الخدمات التي 
تتش�رف بتقديمه�ا لضي�وف الرحم�ن م�ن حج�اج 
جمي�ع  وتوفي�ر  اإليراني�ة  اإلس�المية  الجمهوري�ة 
م�ن  كثي�رًا  ش�هدت  والت�ي  له�م،  التس�هيالت 
المستجدات الخدمية، منها صدور تأشيراتهم ألداء 
مناسك حج هذا العام إلكترونيًا، من خالل مكاتب 
الخدمة الميدانية، باإلضاف�ة إلى مكتب لخدمات 
الشركات السياحية مركزيًا بهذه المؤسسة، التي 
تضم كوادر بشرية مدربة ومؤهلة من المطوفين 
والمطوفات، وقد انطلقت االستعدادات المبكرة 
الع�ام، باإلع�الن لعم�وم منس�وبيها م�ن  له�ذا 
مطوفين وأبناء مطوفين عن فتح باب التس�جيل 
الموس�م،  أعم�ال  ف�ي  بالمش�اركة  للراغبي�ن 
والذي�ن تتواف�ر فيه�م ش�روط المش�اركة وبن�ود 
الالئح�ة التنظيمي�ة الجديدة المعتم�دة من وزارة 
الح�ج والعم�رة، للتس�جيل آلي�ًا بواس�طة موق�ع 
المؤسس�ة، وعن طري�ق أجهزة الهوات�ف الذكية، 
وأجه�زة الحاس�ب اآلل�ي المكتبي�ة والمحمولة، 

وعبر البريد اإللكتروني.
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التسجيل لاللتحاق بالعمل آليًا 
بواسطة موقع المؤسسة وعن طريق 

أجهزة الهواتف الذكية والحاسب 
اآللي المكتبية والمحمولة وعبر البريد 

اإللكتروني

“أرقام” مؤسسة حجاج إيران
متيــزت املؤسســة فى هذا العام فى جنــاح خطة تفويج اجلمرات والنقل الترددي، وبشــكل الفت هذا العام بنجــاح خطة تفويج اجلمرات 
وإلــزام مكتب شــئون احلج اإليرانى مبواعيد تفويــج اجلمرات املعتمدة من قبل مقام وزارة احلج والعمرة ومســار الذهاب جلســر اجلمرات 

)اخليام املطورة(، مت استبدال اخليام  القدمية باخليام األملانية املطورة لكامل مساحة مشعر عرفات
اآلليــات املســتخدمة لتنفيذ املهــام واملتضمنة املتطلبات البشــرية والفنيــة للتنفيذ والتي يتــم تنفيذها من خــالل القطاعات املركزية 

باملؤسسة، مجموعة متنوعة من البروشورات واملطبوعات

محم����د صالح بن طاه����ر بننت، املبنى اجلديد للمؤسس����ة إبان 

زيارة معالي����ه األخيرة ملقرها بحي “احلم����راء” مبكة املكرمة، 

بتاريخ 06 ذو القعدة 1439ه�، والتي ناقش خاللها برامج عمل 

خطة املؤسس����ة التشغيلية، واطلع على آليات العمل، وإجنازات 

مختلف القطاعات واألقسام ومنها احلاسب اآللي الذي مت دعمه 

وتطويره وتزويده بالعديد من األجهزة والبرامج التقنية احلديثة.

وحرص����ت “املؤسس����ة” حرصًا كبي����رًا على جان����ب التأهيل 

والتدري����ب وأولته عناية قصوى، فبع����د أن اعتمد مركز تدريب 

سيارة

  استاند توعية 

محطة ثابت

خزان صابون 
)120( لتر

سيارة جولف

آالت تصوير

  برادات وسخانات

عربات عجزة 

جهاز برافو

  ثالجة كبيرة 

مكيف فريون 
وإسبيلت 
)دوالب( 

هواتف مع الربط 
اآللي

  فريزر

مكيف صحراوي  

كاميرات تصوير

  شنطة إسعاف 

سجادة 

رسيفرات 

صديري 

حاسب آلي 

  شاشات 

  سطل نفايات 

طابعة 

مولد كهربائي 
)10,000( واط 

  زيي مرشدين 

السلكي يدوي

  خزان ديزل 
)5,000( لتر 

  لوحة إرشادية

40

25

5

100

2

10

50

150

150

200

3000

9

150

2000

3

20

50000

10

700

50

10

250

50

30

750

43

60

524

بــتــاريــخ 1403/09/14هــــــــــ، صـــدر الــقــرار 
المؤسسة  بإنشاء   ،363 رقــم  ـــوزاري  ال

األهلية لمطوفي حجاج إيران
87.301

أعداد الحجاج
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أبرز المستجدات
  تاليف الســلبيات التي طرأت يف املوســم املنصرم، وتطوير اإليجابيات يف جميع القطاعات وتكريســها، وذلك بتنظيم وإقامة ورش العمل للمســار اإللكتروني جلميع 
العاملني، ســواء يف اإلســكان أو تقنية املعلومات باملؤسسة، ومجموعات اخلدمة امليدانيـة، والتنسيق املستمر مع املسؤولني يف هذا الشأن، وتطبيق املسار اإللكتروني يف 

جميع مجاالتها علـى مكتب شؤون حجاج إيران، وحجاج الشركات السياحية املنظمة.
  حث مكتب شؤون حجاج إيران، على أهمية تسجيل املعلومات اخلاصة بعقود اإلسكان واإلعاشة آليًا، ومتابعة ذلك.

  تطوير وتفعيل عملية مشــاركة املؤسســة يف إرشــاد احلجاج باحلرم املكي الشــريف، يف املواقع املخصصة لعمليات إرشــاد احلجاج، وذلك بالتنســيق مـع وزارة احلج 
والعمرة، وتعيني الكوادر الالزمـة لذلك حسب توجيهات “الوزارة”. 

  حضور ورش العمل وتكثيف البرامج والتنسيق يف ذلك مـع مسؤولي وزارة احلـج والعمرة يف تبادل املعلومات بقطاعات املؤسسة.
  االســتمرار على نهج تطوير اخلدمات اإلضافية املقدمة للشــركات الســياحية ومكتب شؤون حجاج إيران، وتطبيق ذلك على أرض الواقع مـن خالل بعض اخلدمات 

واإلمكانات املتاحة لدى املؤسسة، من واقع اخليام املطورة والتكييف: )مكيفات فريون، وإضاءة، وسجاد، وثلج  إضايف، وغيرها(.
  تطوير خدمة النظافة ما بعد التغذية يف املشاعر املقدسة، وذلك استكمااًل ملا حتقق يف املوسم املنصرم، والتي نالت استحسان اجلميع، خاصة اجلهات املعنية.

  وضــع خطــة خاصة للطــوارئ يف احلاالت الطارئة غير املتوقعة، وهذا ما حدث فعــاًل يوم الثامن من ذي احلجة إثر األمطار الغزيرة والعاصفة الهوائية الشــديدة، 
حيث لم تتأثر اخليام املعدة إلســكان احلجاج جراء ذلك وهلل احلمد واملنة والفضل، كما اســتعدت املؤسســة بتشــغيل جميع أجهزة اإلضاءة واملكيفات، وإصالح جميع 
األعطال التي طرأت جراء ذلك، وذلك بتأمني جميع قطع الغيار واملكيفات اجلديدة واإلضاءة، واســتغالل أوقات قطع التيار ـ بتعليمات الدفاع املدني ـ إلصالح ما هو 
تالف يف مدة زمنية قصيرة جدًا، كما مت استمرار صيانة الكهرباء وتأمني وإحضار قطع الغيار الالزمـة يف مدة وجيزة، واستبدالها بتلك التي تأثرت من بقايا األمطار.

  التنســيق املســتمر واالجتماعات املتتالية مـع مســؤولي مكتب شــؤون احلج اإليراني، لضمان تطبيق وتنفيذ التوجيهات والتعليمات يف مجاالت اخلدمات املقدمة 
لضيوف الرحمن، ولضمان تعاون املكتب يف هذا الشأن.

  تطبيق آلية التفويج املســبق وتســجيل بيانات الوصول أواًل بأول لكل مرحلة، والتأكد من جاهزية املســاكن قبل وصول احلجاج، كذلك تركيــب شاشــات إلكترونية 
مبقـار مجموعات اخلدمة امليدانية، وربطها باآللية وحتديث البيانات مباشــرة وأواًل بأول، يف عمليتي االســتقبال والترحيل بعد احلج، كما مت تأمني: )أجهزة تابلت، 

وأجهزة ذكية(، ملناديب املجموعات عند مقار السكن، تسهياًل ملهمة تسجيل البيانات يف وقتها الصحيح، عند وصول احلافالت إلى مقار السكن.
  تطوير عملية تسخني الوجبات مسبقة التحضير بطرق سليمة، نالت إشادة واستحسـان اجلميع، خاصة احلجاج أنفسهم.

القيام بتطبيق مشروع النقل الترددي على أكمل وجـه، وإعداد اخلطط الالزمة إلجناح هذا املشروع، وذلك بالتنسيق مـع مسؤولي وزارة احلج والعمرة.
  بتوجيهــات وزارة احلـــج والعمرة، طبقت املؤسســة التعليمـــات والتوجيهــات اخلاصة بعمليات تفويج احلجاج ملنشــأة اجلمرات، ووفقًا للجــداول الزمنية ومواعيد 
احلظر، وقامت بكل االســتعدادات، وحشــدت جميع اإلمكانات البشرية والتقنية لتطبيق خطط التفويج يف مراحلها املتعددة، والتي متت وهلل احلمد بنجاح منقطع 

النظير.
  قيام املؤسسة بتوزيع وجبات جافة للحجاج يف املشاعر املقدسة: )منى، وعرفات، ومزدلفة(.  

العامل����ن في احل����ج والعمرة، التاب����ع لوزارة 

احل����ج والعمرة على جدولة اخلط����ط التدريبية 

ملنس����وبي مؤسس����ات أرباب الطوائ����ف للعام 

التدريب����ي 1439ه�، والتي انطلق����ت اعتبارًا 

من بداية شهر جمادى األولى واستمرت حتى 

نهاية شهر شعبان من العام نفسه، عملت على 

إحلاق كوادرها بهذه البرامج التدريبية، والتي 

منها برنامج تدريبي جدي��د، استحدثته وزارة 

احل�ج والعمرة، مبسمى: )برنامج اإلسعافات 

األولي����ة واإلنعاش الرئ����وي(، مت عقده مبدينة 

امللك عبدالله الطبية، وبغيره من برامج تدريبية 

وتأهيلية متميزة.
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“مؤسسة 
مطوفي حجاج 

جنوب آسيا”..

 )12(
محورًا 
لتقديم 
أفضل 

الخدمات 
لـ )540( 
ألف حاج

حرصت المؤسس�ة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا، على إعداد خطة تشغيلية متطورة، ذات طابع تكاملي 
مناس�ب لموس�م حج عام )1439ه�(، لتواكب تطوراته ومس�تجداته الخدمية، وتتفاعل معه بما يحقق الهدف النبيل 
الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه، وهو توفير أرقى وأفضل الخدمات مع تنوعها لحجاج بيت اهلل الحرام المنضوين 
تح�ت مظل�ة خدماتها من دول القارة الصفراء، وم�ن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أن تش�تمل خطتها على 
اثن�ي عش�ر محورًا، وه�ي: )مضامين عام�ة، المهام واالختصاص�ات والمس�ؤوليات المناطة، برامج العم�ل، األهداف 
المراد تحقيقها، مؤش�رات األداء: )المدة الزمنية(، برامج العمل المستجدة والمستحدثة، األهداف المراد تحقيقها من 
المهام، ربط األهداف المراد تحقيقها بكل قطاع، ربط مهام: )القطاع/ اإلدارة( ببرامج العمل، تحديد إجمالي الكوادر 
البشرية واألجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ المهام، المتطلبات المالية للخطة التنفيذية للمهام، وإعداد برامج العمل 

لتحقيق المهام ومؤشرات األداء: )بطاقة األداء المتوازن(.

مكة المكرمة: الرفادة
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دأب���ت »املؤسس���ة« ومنذ ع���دة س���نوات، على 

إتباع أس���لوب منهجي مقنن في إعداد خططها 

التش���غيلية لبرامج خدماتها، مس���تندة في ذلك 

بش���كل أس���اس على النم���اذج املع���دة من قبل 

وزارة احل���ج والعمرة، وقد س���لكت املؤسس���ة 

لوضع خطتها هذه، العديد من الوسائل الفعالة، 

والتزم���ت باملنهج الذي رس���مه صاحب املعالي 

وزي���ر احلج والعمرة ألرب���اب الطوائف، املنطلق 

م���ن رغبة ال���وزارة في تطوي���ر صياغة اخلطط 

التشغيلية التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف 

� ش���كاًل ومضمونًا � عالوة على إتباع التعليمات 

املنظمة للحج ملوس���م حج ع���ام 1439ه�، حيث 

مت التركيز بشكل أساس���ي على النماذج املعدة 

من قبل ال���وزارة، التي توض���ح كيفية توصيف 

مفردات آليات تنفيذ برامج العمل بأسلوب دقيق 

وواضح، ومبا يس���هل عمليات متابع���ة التنفيذ، 

ومنها اعتماد »املؤسس���ة« على أس���لوب األداء 

واملمارس���ة على منهج العمل اجلماعي املشترك، 

وذلك حرصًا من مجلس إدارتها على مش���اركة 

أكب���ر عدد ممكن من املطوف���ن وأبناء املطوفن، 

ومتكينه���م من احلصول على ح���ق امتياز إدارة 

مكات���ب اخلدمة امليدانية، من خ���الل تطبيق آلية 

ومعايير التق���دم للحصول على حق امتياز إدارة 

مكتب خدم���ة ميدانية، اعتبارًا من موس���م حج 

1438ه� وحتى موسم حج العام 1441ه�، وذلك 

بعد صدور موافقة معال���ي وزير احلج والعمرة، 

مب���ا يحقق توجيه���ات والة األم���ر حفظهم الله، 

وتطلعاته���م الرامية إلى تقدمي اخلدمات املتكاملة 

للحجاج طيلة فترة وجودهم في الديار املقدس���ة، 

وتوفير كام���ل الرعاية واالهتمام بهم. كما نفذت 

»املؤسس���ة« � وللعام السادس عشر على التوالي 

� فعالي���ات برنامج: »التطويف املركزي« لتطويف 

احلجاج الذين تتش���رف بخدمتهم، وذلك لتوثيق 

العالق���ة احلميمي���ة والرواب���ط اإلس���المية بن 

املط���وف واحلاج، وه���ذا البرنامج ب���دأ تنفيذه 

ف���ي عام 1423ه� وأخذ ف���ي التصاعد والتطور 

املستمر نحو األفضل، باإلضافة إلى استخدامها 

لنح���و 15% من الوجبات املعقم���ة اجلاهزة التي 

تناس���ب احلاج الذي تتش���رف بخدمت���ه، والتي 

طبقت في جميع مؤسس���ات الطوافة في موسم 

حج 1439ه�.

خطة تشغيلية 
متطورة ذات طابع 

تكاملي تواكب 
المستجدات 

الخدمية

 المستجدات الخدمية
ـ أئتمة جميع اإلجراءات يف كل مجاالت اخلدمات التي تتشرف املؤسسة بتقدميها حلجاجها الكرام.

ـ إدراج جميع اخلدمات التي تتشرف املؤسسة بتقدميها لضيوف الرحمن يف نظام املسار اإللكتروني، متشيًا 
مع توجيهات مقام وزارة احلج والعمرة، وتيسيرًا على احلجاج وممثليهم من مسؤولي مكاتب شؤون احلجاج 
ومنظمي الشــركات الســياحية، يف حتديــد اخلدمات التي يرغبــون فيها من بالدهم، وقبــل قدومهم إلى 

اململكة.
ـ زيادة أعداد مراكز متابعة اخلدمات يف مشعر منى، التي تتولى مسؤولية متابعتها جلان اإلشراف واملتابعة 

الذاتية والشؤون العامة.
ـ وضــع خطة طموحة لتطوير »التقنية«، وذلك باالســتعانة بشــركة متخصصــة جديدة يف مجال تقنية 

املعلومات، وذلك من أجل املزيد من التطوير واالرتقاء بجميع اإلجراءات التقنية باملؤسسة، حيث مت:
  تغيير املوقع اإلعالمي والبوابة اإللكترونية للمؤسســة، حيث ســيتم تغيير تصميم املوقع، وآلية عمل 

األنظمة لتتواكب مع أحدث تقنيات العصر، مع تطوير املوقع بصورة شاملة. 
 تدشني البوابة اإللكترونية املوحدة ملطويف حجاج املؤسسة ومطوفاتها، للتواصل بينهم وبني »املؤسسة«، 
ونشر البيانات اخلاصة باملطوفني واملطوفات من دورات وخبرات وأعداد األسهم، وغير ذلك من األمور التي 

تهمهم. 
 جتهيز مركز للمعلومات، إلعداد تقارير شــاملة عن بيانات احلجاج ومكاتب شــؤون احلجاج والشــركات 

السياحية لألعوام السابقة ومقارنتها. 
  إنشــاء موقع للمؤسســة علــى الهواتف املتنقلة، واســتخدام خدمــة التنبيهات وتســجيل اإلحداثيات 

وتصوير احلاالت، عن طريق استخدام تقنية التعرف على وجه احلاج.
 وضع آلية لتنظيم العمل يف تقنية املعلومات، وذلك من خالل إجراءات ومعايير يتم فيها عمل املشــاريع 
التقنيــة، وفق آلية مقننة تبدأ بتســجيل طلب العميل، وعمل الدراســة، ثم املوافقة مــن قبل إدارة تقنية 

املعلومات، عقب ذلك يتم عمل خطة لتنفيذ املشروع املطلوب متابعته حتى يتم تسليمه.
 تكثيــف اللقاءات مع رؤســاء ونواب وأعضاء مكاتب اخلدمــة امليدانية وجميع مســؤولي اللجان املركزية 
باملؤسســة، قبل بداية موســم احلج بوقــت مبكر من أجل تعزيــز النجاحات واإلجنــازات التي حتققت يف 
املوســم املاضــي، والعمل علــى تطويرهــا واالرتقاء بها، ودراســة املالحظات والســلبيات املرصــودة وحتليل 

مسبباتها والعمل على تالفيها.
 تعزيز النجاحات التي حتققت يف موســم حج العام املاضي يف مجال توصيل احلجاج إلى مقار ســكنهم يف 

مكة املكرمة، من خالل متابعة عناوين مساكن احلجاج لتسهيل إيصال احلجاج إليها.
 التنســيق مــع وزارة احلج والعمرة، لتثبيت مواقــع مخيمات مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسســة 

مبشعر منى، األمر الذي سيسهم يف جتويد اخلدمات التي تقدمها املكاتب للحجاج الكرام.
  التنســيق مع وزارة احلج والعمرة يف إصدار تصاريح اســتخدام عربات )الغولف(، يف وســط مشــعر منى: 

)شارع اجلوهرة وشارع سوق العرب(، من أجل إرشاد احلجاج التائهني، ونقل احلجاج املرضى واملتوفني.
 إعداد برنامج حتفيزي وتشــجيعي ملكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسسة يف مجال إدارة املخيمات، 

يتم من خالله تكرمي املكاتب امليدانية املتميزة بجوائز عينية ومعنوية.

وضمن إطار استعدادات املؤسسة املبكرة ملوسم 

احل���ج، نظم���ت العديد م���ن ورش العمل، ومنها 

ورشة عمل ملنسوبي مكاتب مجموعات اخلدمات 

امليدانية التابعة لها، لشرح أهم املستجدات التي 

ط���رأت على نظ���ام املس���ار اإللكتروني حلجاج 

اخلارج ب���وزارة احل���ج والعم���رة، وآليات عمل 

تس���جيل احلجاج وإج���راءات التفوي���ج، وكذلك 

املغادرة النهائية للحجاج، وكيفية التنس���يق مع 

النقابة العامة للسيارات وشركات نقل احلجاج، 

وآلي���ة الربط بن »الوزارة« و«املؤسس���ة«. كذلك 

قيامها بإعداد عدة مناذج محاكاة الس���تعراض 

مستجدات خدماتها التي أعدتها للموسم، ومنها 

من���وذج محاكاة لُنزل احلج���اج وجتهيزات جلنة 

الطوارئ والسالمة، وكذلك منوذج محاكاة الطالع 

مس���ؤولي مكاتب ش���ؤون احلجاج والش���ركات 

الس���ياحية واحلجاج على مشروع حتسن بيئة 

ة ذات الدورين(، حيث  س���كن احلجاج: )األس���رَّ

يعد هذا املشروع من أهم مستجدات »املؤسسة« 

اخلدمي���ة التي طبقته���ا خالل موس���م حج عام 

51   العدد العشرون - صفر  1440هـ  



تأسست المؤسسة 
لمطوفي  األهــلــيــة 
جــنــوب  دول  حــجــاج 
آســــــيــــــا، بــــالــــقــــرار 
رقــم 377،  ــــوزاري  ال
الـــــــصـــــــادر بـــتـــاريـــخ 

1403/09/25هـ

1439ه�، حيث قامت بتنفيذ جتربة ألس���ّرة ذات 

دوري���ن يتوافر به���ا عنصري األمن والس���المة 

وتتوافق مع اش���تراطات الدف���اع املدني، وتوفر 

مس���احة أكبر للحاج: )70 س���م × 170 س���م(، 

ألداء الصلوات وللجلس���ات واالجتماعات وتناول 

الطع���ام، وممرات طولية وعرضي���ة في املخيمات 

تس���مح بحركة ضي���وف الرحم���ن وراحتهم، مع 

احل���رص عل���ى احملافظة على بيئ���ة صحية أكثر 

داخ���ل املخيم، وقد س���بق أن قامت »املؤسس���ة« 

بتطبيق هذه التجربة اجلديدة مع حجاج »الُبهرة« 

من الهن���د للس���نوات األربع الس���ابقة، كما قام 

مكتب متخصص في السالمة بتصميم املخططات 

التفصيلية لهذا املشروع احلديث.

إجمالي عدد الموظفين 
والعمال )الموسميين( 
العاملين في قطاعات 

المؤسسة

عدد )المطوفات( العامالت 
في المؤسسة

أعداد الحجاج الذين 
قامت المؤسسة 

بخدمتهم في موسم 
حّج هذا العاّم : 

)1439هـ(

أعداد الحجاج التابعين 
للشركات السياحية 

والفرادى الذين قامت 
المؤسسة بخدمتهم 

في الموسم 

أعداد مكاتب 
ة الخدمة الميدانيِّ

عدد الدول التي وفد 
منها الحجاج

إجمالي عدد العاملين 
في مجموعات الخدمة 

ة الميدانيِّ

أعداد المساهمين عدد القارات 
والمساهمات :               

)عدد الذكور 1011(      
)عدد اإلناث 1043(

إجمالي عدد الموظفين 
والعمال )الرسميين( 

العاملين في قطاعات 
المؤسسة

)أجهزة حاسب آلي 
مكتبي مع الطابعات(

)محطات( 

)أجهزة حاسب آلي 
محمول(

)كاميرات تصوير 
فيديو( 

)أجهزة برافو(

)ماسح ضوئي 
Scanner(

)كاميرات تصوير 
فوتوغرافي(

أجهزة السلكي بنظام: 
)Digital Model Radio(

)قارئ ضوئي(

)سيارات خدمات 
مساندة(

)أجهزة وشرائح )أجهزة تابلت(
هاتف جّوال(

)طابعات بطاقات(

)سيارات إسعاف 
ونقل مرضى(

)طابعات باركود(

)حافالت(

)أجهزة فاكس(

)آالت تصوير(

)دبابات نارية(

)سيارات طوارئ(

)شاشات تلفزيونية(

352

544,683271,361

140

10

7902

6

18

2054

55

360170

16

10

13

22

10

255

30

5

10

4

5

2

18

10

8

6

64

4

5

11

“أرقام” مؤسسة جنوب آسيا

أهم تجهيزات المؤسسة من :

أجهزة السلكي 
يدوي

أجهزة السلكي 
ثابت
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“مؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية”..

التقنية ركيزة أساسية لخدمة أكثر
 من )160( ألف حاج من )47( دولة

انطالقاً من رؤيتها: )نس�عى لرضا اهلل عز وجل بتقديم خدمات عالمية إلس�عاد الحاج(، ورس�التها: )االرتقاء بمنظومة 
الخدمات، في بيئة محفزة وشراكة مجتمعية لتلبية احتياجات الحاج، وفقًا لقيمنا اإلسالمية السامية بمعايير عالمية(، 
ومجموع�ة م�ن القيم الت�ي تتلخص في: )تحقي�ق الحج المب�رور والمتعة للح�اج، والمعاملة الحس�نة، وتحقيق بيئة 
عمل جذابة وخالقة، واس�تدامة التطوير والتحس�ين، وجمال الموجودات، وإكس�اب المهارات، وتغيير االتجاه، واإلثراء 
المعرف�ي، والمش�اركة والتمكين، وتحقيق رؤية المس�اهمين، وبعض التوجهات اإلس�تراتيجية(، نفذت المؤسس�ة 
األهلية لمطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، برامج عمل خطتها التش�غيلية لموسم حج عام 1439ه�، والتي 
جعلت من التقنية ركيزة أساسية من ركائزها، وعّولت عليها كثيرًا، وجعلتها العمود الفقري لخدماتها التي تشرفت 
بتقديمه�ا ألكث�ر من )160( ألف حاج، وفدوا م�ن )47( دولة، وعملت على تنفيذ المهام واأله�داف بطرق مبتكرة، منها 

تطبيق نظام تقني لتطوير إجراءات التفويج للمساكن وتسهيلها.

مكة المكرمة: الرفادة
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تطبيق إلكتروني 
على األجهزة الذكية 

لمتابعة الخدمات 
لتعزيز أداء مكاتب 
الخدمة الميدانية 

وتنفيذ خطة البرنامج 
وفق المهام 

والمسؤوليات 
واإلطار الزمني 

المحدد

فرق متخصصة
التطبيق امليداني لبرامج عمل اخلطة، بدأ في غرة 

ذي القعدة من العام 1439ه� واستمر حتى 15 

محرم 1440ه�، بواس���طة عدد مقدر من كوادر 

“املؤسس���ة”، منهم 824 كادرًا متخصصًا في 
اإلشراف واملراقبة واملتابعة امليدانية، ومن بينهم 

130 موظفًا موسميًا، مزودين بأجهزة اتصاالت 

الس���لكية ذات تقنية عالية لتولي مهام الزيارات 

واجل���والت امليداني���ة، ورف���ع التقاري���ر اليومية 

املتعلقة بس���ير العمل واملهمات املنجزة، وغيرها 

من املالحظات وط���رق معاجلتها آنيًا لتالفي أي 

قص���ور في النواح���ي اخلدمية. وتش���كيل فريق 

متخصص في أنظمة الس���المة والطوارئ، ضم 

نح���و 40 مراقب���ًا لتولي مهام األمن والس���المة 

في مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة، فضاًل عن 

التكامل والتنس���يق م���ع خطط الدف���اع املدني 

وإدارة املرور واجلهات املعنية األخرى، والتعاقد 

مع بيت خبرة ملتابعة صحة وسالمة الغذاء املقدم 

حلجاج املؤسس���ة، وإح���الل الوجب���ات املعقمة 

مس���بقة التجهيز كحل بديل للوجبات املطبوخة، 

وقي���ام 50 موظفًا بالتأكد م���ن جاهزية متعهدي 

التغذية وإصدار تقارير مفصلة وشاملة إلى جلان 

التغذي���ة، ومتابعة اخلدمات عبر تطبيق إلكتروني 

يعمل على األجهزة الذكية ويسهم في تعزيز أداء 

مكاتب اخلدمة امليداني���ة، وتنفيذ خطة البرنامج 

وفق املهام واملسؤوليات واإلطار الزمني احملدد، 

واحلرص على التوس���ع في استخدام “التقنية”، 

حيث إن من أبرز مه���ام مركز املعلومات، أمتتة 

المستجدات الخدمية
مستجدات )تقنية املعلومات( يف موسم حج 1439هـ:

  أمتتة عمليات اخلدمات اإلضافية، وربطها باملسار االلكتروني.
  تطوير نظام تفويج احلجاج لرمي اجلمرات، وتصميم استمارة إلكترونية خلطة التفويج.

مستجدات )اخلدمات اإلضافية( خالل املوسم:
  العمل على متابعة العمل مبكاتب اخلدمة امليدانية وفق تطبيق إلكتروني.

  استخدام التقنية من خالل تطبيق يعمل على األجهزة الذكية.

مستجدات )جلنة التغذية(:
  التعاقد مع بيت خبرة ملتابعة صحة وسالمة الغذاء املقدم حلجاج املؤسسة.

  إحالل الوجبات املعقمة مسبقة التجهيز كحل بديل للوجبات املطبوخة.

مستجدات )جلنة املشاعر( خالل موسم احلج:
  العمل على إيصال خدمة الكهرباء للمواقع املخصصة للمؤسسة بعرفات.

  اإلشراف على أعمال إنشاء اخليام املطورة بعرفات مبكرًا، ابتداء من شهر رجب.
  التنسيق مع مؤسسة مطويف حجاج تركيا الستالم مربعات ضمن املساحات املخصصة لهم مبشعر منى.

  التنسيق مع جلنة النقل وجلنة اجلمرات قبل تخصيص املواقع على مكاتب اخلدمة.

مستجدات )تنظيم احلجاج والنقل(، خالل موسم احلج: 
  العمل على برنامج ضيف.

مستجدات )جلنة الشؤون العامة(:
  العمــل بجانــب جلنة الصحــة الوقائية وعمــل توأمة بني جلنة الشــؤون العامة وجلنــة الصحة الوقائيــة وتزويدهم 
بإسعافات، والتنسيق معهم فيما يخص احلاالت املرضية العارضة والتي تستلزم النقل للمستشفيات يف املشاعر املقدسة.

  إعــداد برنامــج خــاص مبتابعة احلاالت املرضيــة للحجاج وحركة دخولهــا وخروجها، وكذلك متابعــة تقارير املرضى 
واملنومني عن طريق برنامج حاسوبي خاص.

  تأمني سيارات إسعاف وسيارات تائهني جديدة وضمها لألسطول.

مستجدات )اللجنة النسائية(:
  تصميم عرض مرئي ومسموع بلغات مختلفة يقدم للحجاج، موضحًا فيه بعض اخلدمات اجلوهرية املادية والبشرية 

التي تقدمها بعض قطاعات الدولة والقطاع األهلي، لضمان أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن.

مستجدات برنامج عمل: )العالقات العامة واإلعالم(:
  القيام بلقاءات مرئية مع رؤساء مكاتب شؤون احلج.

  تطوير آلية النشر اإلعالمي عبر وسائل التواصل االجتماعي.
  إنتاج نشرة إخبارية تلفزيونية عبر قناة “اليوتيوب” خاصة بأخبار املؤسسة.

  إعداد تقرير أسبوعي مرئي عن إجنازات املؤسسة.

التفويج للمس���اكن بنس���بة 90% وتدريب جميع 

العاملن بنسبة %100.

وارتك���ز تنفيذ األهداف التش���غيلية للخطة على 

تطبيق أنظمة تقنية تسهم في: )تطوير وتسهيل 

إج���راءات خدم���ة التفويج للمس���اكن، وتطوير 

وتس���هيل إجراءات وقوع���ات احلجاج، وتطوير 

وتسهيل إجراءات وسياسات التفويج للمشاعر 

املقدس���ة(، وتطوير خبرات ودورات املساهمن 

لهدف التحول التقني للنظام خاص بهم، وتطبيق 

نظ���ام إداري لالتص���االت اإلدارية يس���هم في 

التحول إلى املعام���الت اإللكترونية وتطويرها، 

وتطبي���ق نظ���ام مراقب���ة وتنظي���م للممتلكات 

احملفوظة داخ���ل املس���تودعات، وتطبيق نظام 

تقني لإلدارة املالية، يس���هم في حتسن وتطوير 

اإلج���راءات املالية والتقارير الس���نوية املتعلقة 

بها، وآخر مالي يقوم باحتس���اب قوائم الدخل 

واملصروفات وامليزانية السنوية والتدفقات املالية 

والتكالي���ف املتعلقة بها، وتطوير نظام يس���مح 

ملكات���ب اخلدمة امليدانية بوض���ع خطة التفويج 

للجمرات، وتطوير نظام يس���مح بإبرام العقود 

ف���ي النظام، وفوت���رة العقود حلس���اب املنظم. 

وروعي في هذه اخلطة، توفير وس���ائل السالمة 
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أعداد المساهمين 
والمساهمات :              

)عدد الذكور 395(      
)عدد اإلناث 443(

عدد القارات  أعداد الحجاج الذين 
قامت المؤسسة 

بخدمتهم في موسم 
حّج هذا العاّم : )1439هـ(

أعداد الحجاج التابعين 
للشركات السياحية 

الذين قامت المؤسسة 
بخدمتهم في الموسم 

إجمالي عدد الموظفين 
والعمال)الرسميين( 

العاملين في قطاعات 
المؤسسة

إجمالي عدد الموظفين 
والعمال)الموسميين( 
العاملين في قطاعات 

المؤسسة

عدد )المطوفات( 
العامالت في 

المؤسسة 
)موسميًا(

أعداد الحجاج 
الفرادى الذين قامت 
المؤسسة بخدمتهم 

في الموسم 

إجمالي عدد العاملين 
في مجموعات الخدمة 

ة الميدانيِّ

أعداد حجاج المجاملة 
والمجاملة مستضاف 

الذين قامت المؤسسة 
بخدمتهم في الموسم

عدد الدول التي وفد 
منها الحجاج

أعداد مكاتب الخدمة 
ة الميدانيِّ

)أجهزة حاسب آلي 
مكتبي مع الطابعات(

)محطات( 

)أجهزة حاسب آلي 
محمول(

)كاميرات تصوير 
فيديو( 

)أجهزة برافو(

)ماسح ضوئي 
Scanner(

)كاميرات تصوير 
فوتوغرافي(

)قارئ ضوئي(

)سيارات خدمات 
مساندة(

)أجهزة هاتف جّوال()أجهزة تابلت(

)طابعات بطاقات(

)سيارات إسعاف 
ونقل مرضى(

)طابعات باركود(

)عربات جولف()حافالت(

)شرائح هاتف )أجهزة هاتف ثابت()أجهزة فاكس(
جّوال(

)آالت تصوير(

)سيارات طوارئ()سيارات طوارئ()دبابات نارية(

)شاشات تلفزيونية(
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“أرقام” مؤسسة إفريقيا غير العربية

أهم تجهيزات المؤسسة من :

أجهزة السلكي 
يدوي

)مودم إنترنت(

ــــوزاري  صـــدر الـــقـــرار ال
ـــخ  ـــاري وت  ،124 رقـــــم 
1404/05/03هـــــــــــــــــــ، 
بـــإنـــشـــاء الــمــؤســســة 
األهـــلـــيـــة لــمــطــوفــي 
حـــــــــجـــــــــاج الـــــــــــــدول 
اإلفريقية غير العربية

العامة والرعاية املتكاملة واملتابعة في جميع مراحل 

تنق���الت ضيوف الرحم���ن مبكة املكرمة واملش���اعر 

املقدسة، واملش���اركة الفاعلة في توعيتهم، وضرورة 

تقيدهم بالتعليمات واإلرشادات املقدمة لهم للحفاظ 

على أمنهم وسالمتهم، واحلرص على التحول التقني 

في اإلج���راءات املتكامل���ة مع املس���ار اإللكتروني 

بنسبة 100%، ومتابعة التجهيزات املطلوبة ملساكن 

احلجاج واالشتراطات النظامية وفق خطة زيارات 

ميداني����ة مجدولة، وجتهي����ز مخيمات منى وعرفات 

بجميع املستلزمات قبل وصول احلجاج.
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“مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا”..

مستجدات خدمية وبرامج عمل متطورة 
لخدمة حجاج “القارة الصفراء”

رفع�ت إدارة المؤسس�ة األهلي�ة لمطوفي حجاج دول جنوب ش�رق آس�يا، جاهزية مجال�س »المؤسس�ة« التنفيذية األربعة: 
)المجلس التنفيذي لحجاج إندونيس�يا والفرادى، والمجلس التنفيذي لحجاج ماليزيا وسنغافورة، والمجلس التنفيذي لحجاج 
الصين وتايالند والفلبين، والمجلس التنفيذي لحجاج الخدمات الخاصة(، وقطاعاتها الخمسة: )قطاع تفويج الحجاج لمنشأة 
الجمرات، وقطاع إس�كان الحجاج بالمشاعر المقدس�ة، وقطاع إدارة تنظيم الحجاج واالستقبال والتفويج، وقطاع التغذية، 
وقط�اع التخطي�ط والتطوي�ر والتدريب(، وكذلك اس�تعدادات لجانها الس�بع: )لجنة المتابع�ة والمراقب�ة، ولجنة الخدمات 
الصحية، ولجنة إرش�اد الحجاج التائهين، ولجنة توعية الحجاج وإرشادهم، ولجنة الطوارئ والسالمة، ولجنة العالقات العامة 
واإلعالم، واللجنة النس�ائية(، لتقديم أفضل التس�هيالت والتيس�يرات للحجاج الذين تتشرف بتقديم خدماتها لهم من دول 
القارة الصفراء: )جنوب شرق آسيا(، والذين بلغ عددهم أكثر من )300( ألف حاج في موسم حج عام )1439ه�(، بواسطة )105( 

مكاتب خدمة ميدانية معتمدة، عمل بها نحو )1260( مطوفًا وابن مطوف. 

مكة المكرمة: الرفادة

حيث طبقت حلجاج كل من ماليزيا وإندونيس���يا 

الذين تقوم »املؤسس���ة« بتق���دمي خدماتها لهم، 

والتي حتظى برعاية القيادة الرش���يدة ودعمها، 

وتعد انطالقة كب���رى لالرتقاء باخلدمات املقدمة 

للحجاج. وكذلك إعداد برنامج للربط اإللكتروني 

لقط���اع تنظيم احلجاج واالس���تقبال واملغادرة، 

عالي���ة، باإلضافة إلى إس���هام »املؤسس���ة« في 

تعزيز التنمية الس���ياحية الوطنية وتنميتها، وفي 

تفعيل برامج اجلذب السياحي، وتعريف ضيوف 

الرحم���ن بالت���راث الوطني األصي���ل، وقيامها 

بتدشن مهام وأعمال اللجنة النسائية في مقرها 

األول بح���ي »الرصيفة«، والذي ش���هد توظيف 

مشروع لتتبع مرشدي التفويج ملنشأة اجلمرات، 

وتدشن مشروع جتهيز مخيمات حجاج ماليزيا 

ف���ي عرف���ات بوح���دات التكيي���ف � ألول مرة � 

واس���تكمال مش���روع فرش مقر ن���زول حجاج 

»املؤسس���ة« مبش���عر مزدلفة بالكام���ل، وتنفيذ 

مش���روع لبرادات املياه في املش���اعر املقدسة، 

مشروعات جديدة 
أبرز مستجدات »املؤسسة« اخلدمية ومشروعاتها 

اجلدي���دة الت���ي نفذتها في موس���م ح���ج العام 

)1439ه����(، وطبقتها على أرض الواقع، متثلت 

في املس���اهمة الفعالة في تطبيق جتربة )طريق 

مكة(، الت���ي تخدم بعض حجاج »املؤسس���ة«، 

والتعاقد مع إحدى الش���ركات لتنفيذ مش���روع 

تطوير مخيماتها مبش���عر عرفات، لتستفيد منه 

جميع مكاتب شؤون احلجاج التابعة للمؤسسة، 

وال���ذي يعد خطوة كبيرة لتطوي���ر خيام حجاج 

املؤسس���ة، بجانب تنفيذ عدد من املش���روعات 

التقنية احلديثة لضم���ان تقدمي اخلدمات بجودة 

نح���و )150( مطوف���ة للمس���اهمة في تس���هيل 

أوضاع احلاّجات من دول جنوب ش���رق آسيا، 

هذا بجانب العديد من املس���تجدات التي حفلت 

بها خطة املؤسس���ة التش���غيلية، ومنها إنش���اء 

مرك���ز متكامل لضربات الش���مس في مش���عر 

عرفة، ضم أكثر م���ن 30 طبيبًا وطبيبة، وتنفيذ 
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وتوفي���ر املياه املبردة للحجاج، وذلك بتأمن نحو 

2000 ب���رادة مياه، وإتاحة الف���رص للكفاءات 

الش���ابة خلدمة احلجاج، وتفعيل إش���راك املرأة 

الس���عودية املطوفة في خدمتهم من خالل بعض 

األعمال امليداني���ة واإلدارية، وبذل جهود مقدرة 

لعقد املزيد م���ن ورش العمل قبل انطالق أعمال 

موس���م احلج، ومنها ورشة عمل »برنامج سفراء 

التوعية الصحية ملوسم حج 1439ه�«، بالتعاون 

م���ع وزارة الصح���ة، والتي اس���تهدفت تدريب 

وتثقيف وتأهيل أكثر من )130( شابًا وفتاة من 

أبناء »املؤسس���ة« بالطرق الوقائية الصحية من 

األمراض الش���ائعة في احلج ل���دى حجاج بيت 

الله احلرام، وحمل لقب س���فير التوعية الصحية 

مساهمة فعالة في 
تنفيذ تجربة )طريق 

مكة( التي تخدم حجاج 
»المؤسسة« والتي 

طبقت في هذا العام 
لحجاج كل من ماليزيا 

وإندونيسيا

خدمات صحية متكاملة لضي���وف الرحمن، مع 

مكاتب شؤون احلجاج، مبا ينسجم مع ما تقدمه 

حكومة اململكة � ممثلة ف���ي وزارة الصحة � من 

خدمات طبية ورعاي���ة صحية متكاملة للحجاج، 

وذل���ك بع���د أن قامت »املؤسس���ة« بوضع خطة 

تشغيلية متكاملة لتقدمي أفضل اخلدمات الصحية 

للحجاج في املشاعر املقدسة، من خالل الوقوف 

عل���ى حاالت املرضى املنومن واملتحس���نن من 

احلجاج في مستش���فيات مكة املكرمة واملشاعر 

املقدس���ة، إضافًة ملتابعة حالتهم الصحية لتقدمي 

أفضل اخلدم���ات الصحية لهم، وقد واكبت هذه 

اجلهود، قيام اللجنة النس���ائية في »املؤسسة«، 

لضيوف الرحمن، والتي توجت مبش���اركة أكثر 

من )30( طبيبًا وطبيبة مع املؤسسة، باإلضافة 

للفرق الصحية باملؤسس���ة في أعمال املوس���م، 

باإلضاف���ة إلى بح���ث العديد م���ن املوضوعات 

املتعلقة بتنس���يق األعمال اخلاص���ة باخلدمات 

الطبية املقدمة للح���اج ومجاالت التعاون لتوفير 

أهم المستجدات
   تنفيذ: )برنامج االســتقبال املســبق يف مرحلة القدوم(، واخلاص مبتابعة مشــروع تســهيل دخول احلجاج املاليزيني 

واإلندونيسيني مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة دون املرور بإدارة اجلوازات واجلمارك.
   فتح قنوات جديدة للتعاون مع وزارة احلج والعمرة، وذلك من خالل املشــاركة يف تفعيل مشــروع مدى رضا احلجاج عن 

اخلدمات املقدمة لهم، والذي تطبقه “الوزارة” وتوليه اهتمامًا كبيرًا.
   إعداد برنامج تتبع “تقني” لتفويج احلجاج بواسطة القطار من منطقة الظل إلى منشأة اجلمرات.

   ترقية أجهزة “اخلوادم” وتطويرها ملالءمة متطلبات العمل.
.)27001 ISO( :تطبيق سياسات أمن املعلومات   

   تأهيل الكوادر البشرية الالزمة إلدارة وصيانة األجهزة والشبكات وقواعد املعلومات، وتأسيس غرف خاصة بالعمليات 
وجتهيزها باألجهزة املطلوبة، وتقدمي االقتراحات الالزمة لتعديل أو تطوير األنظمة.

  تنفيذ مشروع وضع مسار مشاة من مزدلفة إلى منشأة اجلمرات.
   تثبيــت شاشــة املوقــع اإللكتروني، خاصــة بتحديث معلومات نقــل أفواج احلجــاج القادمني واملغادريــن مكة املكرمة، 
وتأكيد مواقع سكنهم، وذلك بالتنسيق مع مكتب الوكالء املوحد بجدة، ومؤسسة األدالء باملدينة املنورة، ومكاتب شؤون 

احلجاج.
   تركيب كاميرات لرصد حركة املشــاة والســيارات يف تقاطع منى الوادي وكذلك نقطة فرز مشــاة مؤسسة حجاج تركيا 

يف منطقة الظل اخلاصة بهم جوار مقر الدفاع املدني رقم 512. 
   التواصل مع احلجاج التابعني للمؤسسة بوسائل التواصل واالتصال احلديثة، وتقدمي املساعدة لهم.

   تشكيل جلنة نسائية تبحث حتقيق رغبة احلاج، واحلرص على نيل رضاه.
   إنتاج مقاطع فيديو خاصة بالنساء للتوعية واإلرشاد والتثقيف، وعرضها عليهن يف املشاعر املقدسة.

   تزويد املركبات بوسائل السالمة الالزمة.
   مساندة قطاع تفويج حجاج “املؤسسة” ملنشأة اجلمرات أثناء احلظر ال سمح اهلل.

   تزويد مواقع العمائر ببرنامج اخلرائط، لالنتقال السريع ملوقع احلدث.
   القيــام مبراقبــة ومتابعة آليات اللجــان من حيث جاهزيتها وصالحيتها للعمل، وتعيني وحتديد مســؤوليات العاملني 

بكل جلنة؛ كل فريق على حدة.
   متابعة إعداد إحصائية باملرضى واملنومني واملتحسنني واملتوفني يوميًا.

   عقــد وتنظيــم املزيد من ورش العمل املســتجدة، والتي تســهم مســاهمة فعالــة يف زيادة خبرات وقــدرات امللتحق بها 
مــن مكتــب اخلدمة امليدانيــة، نظرًا ألنها تتعلــق بخدمات املكتب وكيفيــة تقدميها للحاج بأســلوب راق متميز يدل على 

االحترافية.
   تنفيذ برنامج تكثيف ورش العمل ألعضاء التفويج واملشرفني.

   تنفيذ برنامج مشروع احلصى لرمي اجلمرات، وتنفيذ برنامج آخر لتجديد العهد الالزمة لتفويج اجلمرات.
   إعــداد تقييــم جديــد هذا العام ملكاتب اخلدمة امليدانية، يغطي مســاحة واســعة من اخلدمات التــي يقدمها املكتب، 

بداية من وصول احلجاج وحتى مغادرتهم بسالمة اهلل إلى بالدهم. 
   تنفيذ برامج التطوير املهني للعاملني يف قطار املشاعر املقدسة.

   مساندة قطاع تفويج احلجاج ملنشأة اجلمرات، والتأكد من سير عمل املكتب.
   القيام بتحليل املخاطر احملتملة.

   تنفيذ برنامج لالستعالم النهائي ملعسكرات املكاتب باملشاعر املقدسة.
   تطبيق: )القيادة والتحكم والسيطرة(.

   إعداد برامج عمل إلدارة األزمات.
   متابعة إصدار شهادات الوفاة مع إدارة األحوال املدنية.

   تطبيق توصيات ورش العمل التي عقدت بوزارة احلج والعمرة وتطبيق آلية تنفيذها.
   اعتماد تثبيت تصعيد يوم عرفة عن طريق جسر امللك فيصل بوابة املجازر ومدخل )ص(.

   اعتماد تثبيت صعود “التبة” بالشعيب بااللتفاف من بعد الدفاع املدني.
   تنفيذ برامج إعادة تصميم بوابات خيام مشعر عرفات، ومبا يتناسب مع األحوال اجلوية. 

   تطبيق برامج مشروع الطاقة الداعمة ملواقع املؤسسة مبشعر “عرفات”.
   وضع آلية جديدة خاصة بالتعاون مع قطاع املراقبة واملتابعة تبدأ مبجرد فتح مكاتب اخلدمة أبوابها.

   إعــداد تقريــر يومي عن نشــاطات جلنة الشــؤون العامة، ورفعه لرئيســها، الــذي يقوم بدوره برفعــه لرئيس مجلس 
اإلدارة ولنائبه.
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بتنظي���م دورة تدريبي���ة ف���ي اإلنع���اش القلبي 

)CPR( لعضوات اللجن���ة، وذلك بالتعاون مع 

مركز التدريب والتعليم مبستش���فى امللك فيصل 

مبكة املكرمة، والتي هدف���ت لتدريب العضوات 

وإعدادهن لتقدمي اإلس���عافات األولية لضيوف 

الرحم���ن من النس���اء خالل موس���م احلج، في 

حال���ة ح���دوث أي طارئ � ال قدر الل���ه � والتي 

تنس���جم مع تأكيدات مجلس إدارة “املؤسسة” 

على أهمية تضافر اجلهود وحش���د كل الطاقات 

وتس���خير جميع اإلمكان���ات املادي���ة والتقنية، 

وتق���دمي خدمات رفيعة ومش���رفة، تعكس حجم 

الرعاي���ة الكبي���رة الت���ي توليه���ا حكومة خادم 

احلرمن الش���ريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل س���عود، وس���مو ولي عهده األمن، بضيوف 

الرحم���ن، وتوجيهاتهما حفظهم���ا الله، بتقدمي 

أقصى اخلدمات والتسهيالت لهم.

صــــدر الـــقـــرار الــــــوزاري 
ــــاريــــخ  وت  ،125 رقــــــم 
1404/05/03هـ، بإنشاء 
ــيــة  الــمــؤســســة األهــل
جنوب  حجاج  لمطوفي 

شرق آسيا

عدد )المطوفات( 
العامالت في المؤسسة

أعداد مكاتب الخدمة 
الميدانية

أعداد الحجاج الذين 
قامت المؤسسة 

بخدمتهم في موسم 
حج هذا العام )1439هـ(

أعداد حجاج الشركات 
السياحية والفرادى 

الذين قامت المؤسسة 
بخدمتهم هذا الموسم

عدد الدول التي وفد 
منها الحجاج

أعداد المساهمين عدد القارات
والمساهمات

عدد الوظائف الموسمية

سيارات

أجهزة “برافو”

سيارات إليصال 
التائهين

أجهزة “آيباد”

طابعات بطاقات

سيارات الخدمات 
المساندة

مودم )إنترنت(

سيارات نقل 
المرضى

شرائح )إنترنت(

دراجات ناريةطابعات باركود

سيارات نقل 
المتوفين

آالت تصوير

سيارات إسعاف

عدد الجوالت 
الميدانية لفريق 

قطاع التغذية

عدد الطباخين 
والمساعدين 

والعمال

عدد الوجبات 
المقدمة لحجاج 

المؤسسة

أجهزة حاسب آلي طابعات
)محمول(

أجهزة حاسب آلي 
)مكتبي(

سيارات “جيب” 
طوارئ

عدد غرف تجميد 
الطعام

عدد الطهاة المختصين 
في الوجبات 
اإلندونيسية

كاميرا تصوير 
)فيديو(

كاميرا تصوير 
)فوتوغرافي(

عربات )جولف(

142

105 300,30728,00091

8,800

3,750
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23839
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383 02

25

200

05 02

04

108

438

07

217
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131
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18

01 30 902 3,000 3,000230,000

01

“أرقام” مؤسسة جنوب شرق آسيا

أهم تجهيزات المؤسسة من :

أجهزة السلكي 
ثابت

أجهزة السلكي 
يدوي
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“مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية”..

)5( قطاعات و)143( 
مكتبًا ميدانيًا لخدمة 360 

ألف حاج من )19( دولة
مكة المكرمة: الرفادة

)5( قطاعات جغرافية، تشمل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، هي: 
)قط�اع مص�ر، وقطاع ش�مال الجزيرة العربي�ة، وقطاع س�احل البحر األحمر، 
وقط�اع ش�مال إفريقيا، ووح�دة عرب الخلي�ج(، جندتهم المؤسس�ة األهلية 
لحج�اج الدول العربي�ة، لخدمة نحو 360 ألف حاج، جاؤوا م�ن )19( دولة عربية، 
ليش�هدوا مناف�ع لهم ويذكروا اس�م اهلل ف�ي أيام معلومات خالل موس�م 
ح�ج ع�ام )1439ه��(، وق�ام باس�تقبال ه�ؤالء الحج�اج والعمل عل�ى تلبية 
طلباته�م، )143( مكتبًا ميدانيًا، عمل فيها أكثر من )1700( مطوف، واعتمدت 
»المؤسسة« في تقديم خدماتها لهم، على خطط وبرامج تراعي تعليمات 
وزارة الح�ج والعم�رة والجه�ات ذات العالق�ة، م�ع تنفيذ برام�ج عمل »خطة 
تشغيلية«، تجسد خبرات كوادر »المؤسسة« التراكمية وقدراتها وإمكاناتها 
المعرفي�ة، وتتضم�ن آلي�ات تنفي�ذ وتقوي�م ونطاق�ًا زماني�ًا ومكاني�ًا، م�ع 
توظيف أرقى الوسائل التقنية، واستقطاب أفضل الكفاءات، التي قامت 
بأدوار محورية في العديد من القطاعات واإلدارات واألقس�ام، وفي مختلف 

االختصاصات ومجاالت العمل.



المستجدات الخدمية
  االستمرار يف تطبيق برنامج )بطاقة األداء املتوازن( ألعمال املؤسسة.

  تكثيــف وزيــادة آليــات العمل وفــرق املتابعــة امليدانية وتزويدهــم بأحدث التقنيــات احلديثة من 
أجهزة “التابلت” وغيرها، وتطوير أداء جلان املتابعة املشــرفة على تقدمي اخلدمات لضيوف الرحمن، 
ووضــع منهجية واضحة لقياس مدى فعالية جلنة املتابعة من خالل وضع مؤشــرات تســاعد يف قياس 
أدائها، وتفعيل جميع البرامج التقنية اخلاصة بذلك، ملتابعة أداء مكاتب اخلدمة امليدانية يف مختلف 

قطاعات املؤسسة وإمكانية حتقيقها.
  حتديــث برامــج التواصــل اإللكترونــي مــع املطوفــني واملطوفــات، وتعزيــز اجلوانــب االجتماعية، 

واالهتمام بالتدريب والتأهيل.
  تطوير برامج احلاسب اآللي والربط مع اجلهات ذات العالقة وتبادل املعلومات مبا يتناسب مع املسار 

اإللكتروني وسهولة تبادل املعلومات.
  تطوير موقع املؤسسة اإللكتروني على “اإلنترنت”.

  تعزيــز ودعــم وحتديث مراكز التوجيه: )طريق مكة املكرمة – املدينة املنورة الســريع، وطريق مكة 
املكرمــة - جــدة الســريع، وحجاج البــر بطريق الليــث( بأفضل األجهــزة واملعــدات وجتهيزها بجميع 

وسائل التقنية.
  زيــادة أعداد الكوادر البشــرية املؤهلة، وانتقاء ذوي اخلبرة للعمــل مبراكز التوجيه، وذلك ملواجهة 

الزيادة الطارئة يف أعداد احلجاج.
  تكثيف اجلهود ومضاعفة األعمال حيال األخذ بنتائج قياس رضا العمالء ملوسم حج عام 1438هـ.
  التأكيد على جودة اخلدمة وحتســني املســتوى ورفع الكفاءة واإلنتاجية يف جميع قطاعات وإدارات 

وأقسام املؤسسة، من أجل خدمة احلجاج وتوفير جميع سبل الراحة لهم .
  التأكيد على مكاتب اخلدمة امليدانية بضرورة وضع خطة عمل لالستعداد )املسبق( لتقدمي جميع 
اخلدمات للحجاج يف جميع مراحل نســك احلــج، وأن تكون اخلطة جاهزة للتنفيذ الفعلي قبل وصول 
احلجاج بـــ )24( ســاعة يف منفذ القــدوم، والتأكد من جاهزية تلك اخلدمات التي ســتقدم للحجاج: 
)االســتقبال، اإلسكان، النقل، املخيمات باملشــاعر... إلخ(، األمر الذي سيؤخذ يف االعتبار عند قيام 

املؤسسة ووزارة احلج والعمرة بتقييم مكاتب اخلدمة امليدانية.
  إتاحــة الفرصــة ألبنــاء املطوفات وأزواجهن للعمل يف موســم احلــج كموظفــني ويف مكاتب اخلدمة 

وتقدمي طلباتهم آليًا.
  االســتمرار يف آلية تشــكيل مكاتب اخلدمة امليدانيــة عن طريق التواصــل اإللكتروني عن بعد، مع 
مراعاة تطبيق ما مت اعتماده يف مجلس اإلدارة، واملبني على توصيات معالي وزير احلج والعمرة للعمل 
بنظام املناقصات، وترســية عملية توصيف اخلدمات التي تقدم للحجاج باملشاعر املقدسة على أحد 

املكاتب االستشارية املتخصصة .
  دعــم املطوفــني واملطوفــات وأبنائهم مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، ودعم وتطويــر آلية خدمة 
احلجاج من ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك بتوفير دورات مياه خاصة لهم وكراسي متحركة لنقلهم.
  إشــراك املطوفــني واملطوفات يف رســم اخلطط املســتقبلية التطويرية، وذلك من خــالل فرق عمل 

متخصصة يف مجاالت مختلفة.
  تطوير مقار مكاتب اخلدمة امليدانية مبا يعكس الوجه املشرف خلدمة احلاج، ومبا يتناسب مع آلية 

العمل اجلديدة: )املناقصات(.
  تعزيز ودعم آلية املتابعة التلفزيونية مبشعر منى، وذلك من خالل زيادة كاميرات املراقبة.

  تثبيــت مبــادرة تركيب مراوح إضافية لزيادة كفاءة املكيفات مبشــعر عرفــات ومنى، وذلك ملا القته 
هذه التجربة من جناح واستحسان خالل موسم حج العام 1438هــ .

  االســتفادة من “اإلســورة” والبطاقة اإللكترونية يف حصر احلجاج باملشاعر املقدسة، والتأكيد على 
مكاتب اخلدمة امليدانية بتوفير قارئ ضوئي “باركود”، لقراءة األســاور اإللكترونية ملعرفة حجاج كل 

مكتب عند الدخول للمخيمات.
  تعزيز ودعم أعمال وحدة متابعة برامج التفويج باملؤسسة، وذلك مبيكنة أعمال التفويج.

  االســتفادة من نفرة احلجاج يف الرد الواحد يف وقت مبكر، وذلك لضمان دخولهم إلى مشــعر “منى” 
مبكرًا. 

  التأكيــد علــى مكاتــب اخلدمــة امليدانية بتوفيــر حقيبة صغيرة لــكل حاج، حتتوي علــى: )وجبة 
وماء بارد وســجادة وفرشــاة أسنان(، على أن تســلم له داخل احلافلة يف عرفات حني نفرته إلى مشعر 

مزدلفة، وذلك لضمان راحة احلجاج وتسهيل مناسك حجهم.
  التأكيد على أهمية خروج احلجاج من مشعر مزدلفة قبل الفجر مباشرة.

  التأكيــد علــى مكاتــب اخلدمــة امليدانية مبراعــاة أوقات احلظر عنــد تفويج احلجاج إلــى املدينة 
املنورة، وكذلك احلرص على عدم تأخر تفويج احلجاج إلى مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة.

  نظرًا لنجاح برنامج االســتعانة بفريق الكشافة العربية الســعودية، ومساعدته يف برنامج مرافقة 
احلجاج لرمي اجلمرات، فقد مت دعم هذا املشــروع والتوســع يف هذا املجال، ومتابعة نفرة احلجاج من 

مشعر عرفات إلى مزدلفة، وأيضًا متابعتهم من مزدلفة إلى مشعر منى.

برامج جديدة
حفلت برامج عمل »اخلطة التشغيلية« التي طبقتها »املؤسسة« 

في موس���م حج 1439ه�، بالعديد من املس���تجدات اخلدمية، 

ومنها إعداد برنامج جديد لتشكيل مجموعات اخلدمة امليدانية 

والترش���يح للعمل املوسمي، يواكب طبيعة وتطلعات املؤسسة، 

ويتماش���ى مع توجيه���ات وزارة احل���ج والعم���رة واألنظمة 

واللوائح املعدة لذلك، واالس���تمرار في التوسع في استخدام 

»التقنية«، وفي عمليات تطوير برامج احلاس���ب اآللي والربط 

مع اجله���ات ذات العالقة وتبادل املعلومات مبا يتناس���ب مع 

املس���ار اإللكتروني حلجاج اخلارج، وإعداد كامل التجهيزات 

الالزمة الس���تقبال ضيوف بيت الله احلرام، بكل بشاشة وود 

وحفاوة، وتوفير اللوازم الت���ي يحتاجها احلاج في رحلة أداء 

فريضته، مع االهتمام باجلوانب اإلرشادية، وذلك بتوفير نسخ 

من املصحف الش���ريف، وكتب األدعي���ة واألذكار، وعدد من 

الكتب الدينية، إضافة إلى التوعية املباشرة بكل ما يلزم احلاج 

إلمتام نس���كه بيسر وس���هولة، والتأكيد على أهمية األسورة 

اإللكتروني���ة لكونه���ا حتمل كل ما يتعلق باحل���اج من بيانات 

ومعلومات. 

وضمن اس���تعداداتها املبكرة، نظمت »املؤسسة« � قبل انطالق 

أعمال املوس���م � لقاًء مفتوًحا مع مكاتب اخلدمة امليدانية لشرح 

اخلطط واخلدمات اخلاصة مبوس���م حج العام 1439ه�، جرى 

فيه استعراض آليات متابعة مؤشرات األداء، التي تتواكب مع 

رؤية اململكة 2030، ويتم متابعتها من خالل مركز املتابعة اآللي 

الذي عمل به مجموعة من املطوفات واملوظفات املوس���ميات من 

الكوادر الوطنية، وكذلك التعريف مبش���روع التطويف املركزي، 

الذي يهدف إلى تس���هيل تفويج احلجاج للمسجد احلرام حتى 

نهاية يوم 8 ذي احلجة، وذلك من خالل 4 مراكز بش���رية داخل 

املس���جد احلرام، وببرنامج التفويج الش���امل ملنشأة اجلمرات 

للمكاتب امليدانية، والذي يتكون من 12 مرحلة، كما نظمت إدارة 

املشاعر املقدسة باملؤسس���ة، ورشة عمل تثقيفية ل� 52 مراقبًا 

ومشرفًا ميدانيًا على تشييد وتنفيذ متطلبات السالمة باملخيمات 

التوسع في »التقنية« 
وتطوير برامج الحاسب 

اآللي والربط مع الجهات 
ذات العالقة وتبادل 

المعلومات بما يتناسب 
مع المسار اإللكتروني 

لحجاج الخارج
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تم تأسيس المؤسسة 
ـــة لــمــطــوفــي  ـــي األهـــل
العربية،  الـــدول  حجاج 
بـــــالـــــقـــــرار الــــــــــــوزاري 
وتــــاريــــخ   ،325 رقــــــم 

1405/08/05هـ.

مبشعر »عرفات«، بناًء على تعليمات الدفاع املدني 

واملكتب الهندس���ي، وورش���ة عمل أخرى لشرح 

خطط التفويج وإدارة احلش���ود، وأخرى نظمتها 

إدارة املش���اعر املقدسة حتت عنوان: »االستجابة 

للحاالت الطارئة«، لش���رح خطط وسائل السالمة 

ال���الزم إتباعها في مناطق مس���اكن احلجاج في 

مكة املكرمة وفي مخيماتهم في املشاعر املقدسة، 

مع مشاركة مطوفات »املؤسسة« حيث نفذ القسم 

النس���ائي )9( مهمات خالل موسم احلج، بكادر 

يزيد على )50( مطوفة من املؤهالت علمًيا وذوات 

اخلب���رة، والالتي ش���اركن في برامج اس���تقبال 

مكاتب اخلدمة امليداني���ة للحجاج، وذلك لتكريس 

ال���دور التاريخ���ي للمطوفة في اإلس���هام بإكرام 

وضياف���ة حجاج بيت الله احلرام، وذلك من خالل 

توزي���ع ال���ورود والتمر وامل���اء والفواكه واحللوى 

املكية، ومجموعة من الهدايا التي قدمت لضيوف 

الرحم���ن، ابتهاج���ًا بقدومهم ملك���ة املكرمة، ومن 

خالل عملهن ف���ي غرفة متابعة مؤش���رات األداء 

ملتابع���ة مكاتب اخلدمة امليدانية، والتي دش���نتها 

»املؤسس���ة« في جتربة تعد األولى من نوعها في 

موسم حج عام )1439ه�(، والتي عمل فيها كادر 

نسائي س���عودي بنس���بة 100%، مكون من )4( 

قياديات، قمن باإلش���راف على )12( موظفة، مت 

اختياره���ن وفقًا خلبراتهن العملية في احلاس���ب 

اآلل���ي، لتتولى هذه الغرفة )3( مهام رئيس���ة، مت 

م���ن خاللها متابع���ة مؤش���رات أداء املكاتب عبر 

اس���تمارات، وذلك من���ذ افتتاح املكت���ب وصواًل 

إلى حركة اس���تقبال احلاف���الت، وباقي اخلدمات 

املقدمة من قبل املكاتب حلجاج املؤسسة، كما قام 

الكادر بإعداد تقارير يومية مفصلة ملا مت إجنازه، 

والتدقي���ق عل���ى كل البالغات التي يتم إرس���الها 

عن طريق الرس���ائل النصية:)SMS(  وبواسطة 

“اإلمييل” واالتصال الهاتفي. 
وعقب قي���ام حجاجها بأداء مناس���ك حجهم بكل 

على  يسر وطمأنينة وسالم، حرصت “املؤسسة” 

تنظيم حفالت توديع للحجاج في مس���اكنهم وفي 

مراك���ز التفويج مبش���اركة املطوف���ات وأبنائهن، 

قدم���ت خاللها الهداي���ا والورد وم���اء زمزم، في 

أج���واء حميمية رائعة انعكس���ت على حجاج بيت 

بالله احلرام بالرضا، وعلى كوادر املؤسسة التي 

تفخ���ر وتعتز كثي���رًا على حصولها على ش���هادة 

اآليزو 1001 في التميز في مجال خدمة العمالء.

عدد الدول التي تخدمها 
المؤسسة

عدد الموظفين 
الدائمين بالمؤسسة

عدد الموظفين 
الموسميين

عدد مكاتب الخدمة عدد حجاج المؤسسة
الميدانية

عدد المطوفين 
العاملين في مكاتب 

الخدمة الميدانية

عدد أجهزة البرافو 
التي تم صرفها

عدد المواقع التي 
تم تجهيزها

عدد السيارات التي 
تم تسليمها

عدد الدراجات 
النارية التي تم 

تسليمها

عدد األجهزة 
الالسلكية اليدوية 

التي تم تسليمها

عدد أجهزة المحطات 
الالسلكية التي تم 

تسليمها

عدد أجهزة التابلتات 
التي تم صرفها

عدد اجهزة قارئ 
الجوازات التي تم 

تسليمها

19 8519003583621431716

3152955653603275
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أهم تجهيزات المؤسسة من :
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“المؤسسة األهلية لألدالء”..

أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار 
المسجد النبوي الشريف

حمل القرار الوزاري رقم 324 قم، ودّون تاريخ 1405/08/05ه�، إنشاء »المؤسسة األهلية لألدالء« في المدينة المنورة، ليتحول 
العم�ل الف�ردي إلى عم�ل جماعي يواكب النهضة الش�املة التي تعيش�ها المملكة، ويحقق ما يهدف إلي�ه والة أمر هذه 
البالد المباركة � أيدهم اهلل � من رفع مستوى أداء الخدمات التي تقدم لجميع ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، 
حيث تس�خر »المؤسس�ة« جل طاقاتها وجميع إمكاناتها لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجه�ا الحاج منذ وصوله للمدينة 
المنورة، وذلك من خالل حس�ن االستقبال والترحيب به وتزويده بالمعلومات الوافية المتصلة بالزيارة واإلسكان واإلشراف 
على راحته طيلة إقامته فيها، وذلك من خالل مراكزها التوجيهية، وهي مركز الهجرة ومركز مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 
الدولي، بالقيام بالتنسيق مع مكتب إرشاد الحافالت الصطحاب الحجاج مع أمتعتهم إلى المساكن المخصصة بعد إنهاء 

إجراءات استقبالهم من قبل مكتب الوكالء الموحد وتصعيد الحجاج إلى الحافالت. 

المدينة المنورة: الرفادة
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تعمل كوادر املؤسسة في مركز حجاج البر، الذي 

يقوم بتوجي���ه حافالت احلجاج م���ع أمتعتهم إلى 

املس���اكن املخصصة لهم، وكذلك اإلش���راف على 

مساكن احلجاج، والتعاون مع املسؤولن عن توعية 

احلجاج إلرش���ادهم إلى أمور دينهم عند زيارتهم 

للمس���جد النبوي الشريف، والتنس���يق مع النقابة 

العامة للس���يارات وش���ركات نقل احلجاج لتوفير 

احتياجاته���ا من احلافالت، باإلضافة إلى تس���ليم 

كل حاج بطاقة مطبوع عليها معلوماته األساسية.

وتش���مل خدم���ات »املؤسس���ة«، تفق���د أحوال 

احلجاج بصفة مس���تمرة وإعانته���م على إنهاء 

أبرز المستجدات 
ومن أبرز مستجدات “املؤسسة” التي نفذتها يف موسم حج )1439هـ(:

 تقليص املدة الزمنية وإنهاء إجراءات تسليم جوازات احلجاج القادمني عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 
باملدينة املنورة، مباشرة إلى مكاتب اخلدمة امليدانية.

 التوسع يف توظيف الكادر النسائي، وتوجيهه خلدمات الرعاية الصحية ومركز استقبال املطار.
اســتحداث مركز ملتابعة عمليات االســتعداد املســبق، وتدريب ممثلي مكاتب شــؤون احلجاج على آليات إدخال البيانات، 

عبر املسار اإللكتروني املوحد حلجاج اخلارج.

 تطوير تطبيق آلي على األجهزة الذكية، ملتابعة األعمال امليدانية.

المؤسسة  تأسست 
في  لــأدالء  األهلية 
ــنــة الــمــنــورة،  الــمــدي
بموجب القرار الوزاري 
وتـــاريـــخ   ،324 رقــــم 

1405/08/05هـ.
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“أرقام” المؤسسة األهلية لأدالء

أعداد الحجاج 
الذين قامت 
المؤسسة 

بخدمتهم في 
الموسم األّول 

لحّج 1439 ه

أعداد الحجاج 
الذين قامت 
المؤسسة 

بخدمتهم في 
الموسم الثاني 

لحّج 1439 ه

عدد الدليالت 
العامالت موسميًا 
في مكاتب الخدمة 

المساندة

أعداد األدالء 
والدليالت:

عدد الذكور 1810 
عدد اإلناث 2054

إجمالي عدد 
العاملين الموسميين 
العاملين في مكاتب 

الخدمة الميدانية 
والمكاتب المساندة 

والمؤسسة

أعداد مراكز 
االستقبال

إجمالي أعداد 
األدالء العاملين 

في مكاتب 
الخدمة الميدانية 

والمكاتب 
المساندة

أعداد مكاتب 
الخدمة الميدانية

إجمالي أعداد 
األدالء ووكالئهم 

العاملين في 
إدارات المؤسسة 

وأقسامها

أعداد مكاتب 
مسانده

لجان موسمية

أعداد وكالء 
الدليالت العاملين 
في مكاتب الخدمة 
الميدانية والمكاتب 

المساندة

أجهزة حاسب آلي 
مكتبي

آالت تصوير شاشات تلفزيونية

طابعة 

مودم إنترنت

أجهزة وشرائح 
هاتف جّوال

أجهزة حاسب آلي 
محمول

أجهزة السلكي 
يدوي

أجهزة هاتف 
وفاكس

ماسح ضوئي
Scanner

أجهزة السلكي 
ثابت

سيارات قولف جهاز سيرفر وحدة تخزين تطبيق الكتروني

أجهزة برافو

قارئ ضوئي

أجهزة السلكي 
سيارة

دراجات نارية

طابعات بطاقات

محطات

سيارات

أجهزة آيباد

طابعة باراكود

كاميرات تصوير 
فيديو وفوتوغرافي

كاميرات مراقبة

أجهزة تابلت

847032400141

18

3864

3345

3

540

18

19

16

17

10

436

--108

187

----

--

----

213

8

----

----

4 27 2 38

497

63

----

14

2

59

168

---

----

10138

49

معامالته����م لدى الدوائر احلكومية، وإرش����اد 

احلج����اج التائهن إلى مقر س����كنهم، ومتابعة 

ح����االت احلجاج املنومن باملستش����فيات، مع 

قيام مكات����ب اخلدم����ة امليداني����ة التابعة لها 

بتوريد ملصق����ات اإلركاب إلى النقابة العامة 

للس����يارات، وإصدار االعتم����اد آليًا، وحتديد 

أع����داد احلافالت قبل مغ����ادرة احلجاج بوقت 

كاٍف، وكتابة عناوين وهواتف جلان الشكاوى 

والضائعات واإلرش����ادات الصحية والتوعوية 

وموق����ع مكت����ب املفق����ودات في مقار س����كن 

احلج����اج، إلى جانب التنس����يق م����ع البعثات 

والش����ركات والتأكيد على حث حجاجهم بعدم 

افتراش الش����وارع وامليادي����ن وغيرها، وعلى 

ض����رورة االلتزام والتقيد بتنفيذ اش����تراطات 

الدفاع املدني بخصوص متطلبات السالمة. 

أهم التجهيزات
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“مكتب الوكالء الموحد”..

تخطيط وتوجيه وتقييم مستمر لتطوير 
آليات العمل

يمث�ل  الموح�د،  ال�وكالء  مكت�ب 
الواجهة المشرفة لمؤسسات أرباب 
الطوائ�ف، وذل�ك بوصف�ه أول من 
يس�تقبل الحجاج وآخر من يودعهم، 
ويق�وم بخدمته�م وتقدي�م جمي�ع 
التس�هيالت له�م، عب�ر )16( منف�ًذا 
جوي�ًا وبري�ًا وبحري�ًا، منه�ا )3( منافذ 
الس�تقبال حج�اج بي�ت اهلل الح�رام 
ووداعه�م ع�ن طري�ق الج�و خ�الل 
موس�م ح�ج )1439ه�(، وه�ي مطار 
بج�دة،  الدول�ي  عبدالعزي�ز  المل�ك 
ومط�ار األمي�ر محم�د ب�ن عبدالعزيز 
بالمدين�ة المن�ورة، ومط�ار المل�ك 
إضاف�ة  بالدم�ام،  الدول�ي  فه�د 
إل�ى منفذي�ن بحريي�ن هم�ا مين�اء 
ينب�ع،  ومين�اء  اإلس�المي،  ج�دة 
والمناف�ذ البري�ة ه�ي: )حال�ة عمار، 
وجديدة عرعر، والط�وال، والرقعي، 
والخضراء، والبطحاء، وجسر الملك 
فه�د، والحديثة، والبديع�ة، وعلب(، 
أع�د »المكت�ب« برامج عم�ل خطته 
م�ن  مبك�ر  وق�ت  من�ذ  التش�غيلية 
انط�الق أعم�ال الموس�م، لتقديم 
أرقى الخدمات للحجاج وزوار المسجد 

النبوي الشريف.

جدة: الرفادة

خطوات تطويرية 
ح���رص مكتب ال���وكالء املوحد عل���ى االرتقاء 

باألداء وتطوير آلياته، انطالقًا من أن االنطباع 

األول للحاج القادم ألداء مناس���ك احلج، يترك 

أث���رًا، ولن تكون إال نتاجًا ملا يتم اس���تقباله به 

وم���ا ُيقدم له من خدمات وتس���هيالت يحوطها 

الترحاب واالحترام، جلميع قاصدي األراضي 

املقدس���ة من مختل���ف بقاع املعم���ورة، الذين 

ينتمون إلى أكثر من )185( جنسية، قدموا من 

)183( بل���دًا، و)500( مدينة من جميع أرجاء 

العال���م، ومن أه���م هذه اإلج���راءات تخفيض 

م���دة بقاء احلجاج في املناف���ذ البرية والبحرية 

واجلوية بشكل كبير. وفي سبيل تطوير األداء، 

يجند »املكت���ب« كوادر مؤهل���ة ومدربة، ويقوم 

بتجهيز مراكز اخلدمة ومجموعاتها، لتس���هيل 

إجراءات استقبال ومغادرة احلجاج، مع حرص 

مجل���س إدارته عل���ى القيام بإج���راءات كبيرة 

لتطوير أدائه بإنشاء ش���بكة معلومات متطورة 

باس���تخدام أجهزة احلاسب اآللي، خاصة وأنه 

يعد م���ن أوائل اجلهات املبادرة في هذا املجال 

التقني، حيث كانت بداية العمل باحلاسب اآللي 

فيه في عام 1404ه�، وتوفير اآلليات واملعدات 

والقاطرات الكهربائية والرافعات اآللية الالزمة، 

س���عيًا للتيس���ير على احلجاج، حيث إن عملية 
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تبنى مقترحات 
أثبتت الدراسة 

الميدانية فاعليتها 
وترجمتها إلى 

واقع وإدراجها 
في دليل إجراءات 

العمل

نق���ل أمتعة احلجاج في منافذ القدوم لها أهمية 

خاصة، ومن ثم ق���ام املكتب بتطوير آلية للرفع 

الي���دوي ألمتعة احلجاج عل���ى احلافالت املقلة 

له���م من جدة إلى مكة املكرم���ة واملدينة املنورة 

وذلك باستخدام الرافعات اآللية بداًل من النظام 

اليدوي، وف���ي خطوة تطويرية أخ���رى ملواكبة 

أهم المستجدات
  تغيير )هوية( املكتب يف موســم حج )1439هـ( وجتديدها، وذلك باستبدال جميع )الكاونترات( مبجمع صاالت احلج 
والعمــرة مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة بكاونترات جديدة، وتصميم زي جديد خاص بالعاملني، وكذلك تصميم 
شــعار جديد للمكتب يحمل العديد من الدالالت واملعاني، وكذلك مطبوعات املكتب وأوراقه الرســمية، ومبا يوافق رؤية 

اململكة 2030.
  اشــتراك »املكتــب« يف شــبكة االتصــال الالســلكي اخلاصة بفــرع وزارة احلج والعمــرة مبحافظة جــدة ألول مرة، وذلك 

بالتعاون مع شركة »تسهيل«، األمر الذي أدى لرفع مستوى نقل املعلومات وتناولها وحتقيق سرعتها.
  تطويــر عمليــات االســتعداد املســبق يف النظام اخلــاص بوزارة احلــج والعمرة، وذلك بإنشــاء غرف معلومــات حديثة 
ومجهــزة بأفضل األجهــزة واملعدات، لتوفير املعلومات املســبقة لرحالت احلجاج، وقبل وصولهم إلــى منافذ القدوم، وهو 
مــا يعــرف ببرنامــج: )االســتعداد املبكر( الــذي مت تطويره، للتمكن مــن احلصول علــى معلومات الرحــالت قبل وصولها 
إلى املطارات بأربع وعشــرين ســاعة وحتديثها تباعًا قبل وبعد وصول احلجاج، ليتســنى معرفة أماكن ســكنهم، ويســهل 
تفويجهــم حســب وجهتهم، وذلك لتاليف تكدســهم وحتقيق االنســيابية املطلوبة يف مرحلتي القــدوم، وكذلك احلصول 
على معلومات احلجاج مبكرًا يف مرحلة املغادرة، لتوزيعهم على املواقع املتاحة يف وســط الســاحات، وخدمتهم طوال فترة 

بقائهم، وحتى دخولهم إلى الصاالت املخصصة ملغادرتهم.
  القيــام بتصميــم حواجز لفرز احلجاج، وتنفيذ مشــروع لتغيير احلركة اللوجســتية للعربات املخصصــة لنقل أمتعة 
احلجاج، مما أدى الختصار الزمن، وتوفير العمالة والوقت واجلهد واآلليات واملعدات املســتخدمة يف هذه العملية، وذلك 

مبجمع صاالت احلج والعمرة مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة.
  تنفيذ مقترح: )القطاع الطولي(، وذلك بتوجيه احلجاج مباشرة فور خروجهم يف مسار طولي من صاالت القدوم إلى 
أماكــن االنتظــار القريبة منهــا يف منطقة »البالزا«، ومن املواقــف املخصصة للحافالت املقلة لهم، وقــد حقق هذا املقترح 

النتائج املرجوة واملنشودة منه.
  اســتمرار )تطويــر آليات العمل(، وخلــق بيئة عمل ذكية تســهم يف حتقيق األهداف املوضوعة من قبــل الوزارة، لرفع 

مستوى األداء، وزيادة فعالية العاملني، واالستخدام األفضل للموارد.
  جــذب واســتقطاب املزيد من أبناء الوطــن، وأبناء طائفة الوكالء للمشــاركة يف خدمة احلجــاج، وتأهيلهم وتدريبهم 
على كيفية التعامل معهم، وإعطائهم االنطباع احلسن واجليد عن اململكة، وما توليه من اهتمام وعناية بالوافد الكرمي.
  )إعــادة هيكلــة إدارة التفويــج(، بدمج الوظائف املتشــابهة وإلغاء املســتويات اإلدارية املتعددة، مبا يســاعد يف اتخاذ 
القرار املناســب وســرعة تنفيذه، وكذلك إعادة توزيع املوارد على األنشــطة، للتأكد من كفايتها لألغراض املخصصة من 

أجله.
  تنفيذ خدمة: )املسار املميز والسريع(، بتخصيص فرق عمل مؤهلة ومدربة إلجناز هذه املهمة، ويف أقل وقت ممكن.

التقني���ات احلديثة، قام باس���تخدام القاطرات 

الكهربائي���ة لقطر عربات نقل األمتعة خصوصًا 

في ظل الكثافة العددية ألعداد احلجاج القادمن 

خالل فترات الذروة.

ولتحقي���ق املزي���د م���ن اخلط���وات التطويرية، 

راعى »املكتب« زيادة أعداد القاطرات بنس���بة 

120% ووضع اخلط���ط الكفيلة بزيادة كفاءتها 

وفعاليتها واالس���تفادة القص���وى من طاقاتها 

لتعمي���م تطبيقها لتش���مل جمي���ع مراحل نقل 

األمتعة في مرحلتي القدوم واملغادرة، وإنش���اء 

شبكة اتصال الس���لكية وتعميمها مبطار امللك 

عبدالعزي���ز بج���دة، لتحقي���ق س���هولة اتصال 

املس���ؤولن والعاملن باملكتب وسرعة التنسيق 

فيم���ا بينهم مبا يكفل حتقي���ق أقصى معدالت 

األداء واإلجناز إلجراءات احلجاج، ويتم تطوير 

هذه الش���بكة على الدوام وزيادة أعداد أجهزة 

االتصال لتحقيق االستفادة القصوى منها أثناء 

املوسم.

ورغ���م أن احلج من األعمال املوس���مية، إال أن 

مكتب ال���وكالء املوحد يظل يعم���ل طيلة العام 

من أجل حتقيق التميز والتطوير املستمر ألداء 

العم���ل، ويعنى املكت���ب مبح���اور إدارية ثالثة 

لتمكينه من حتقي���ق العديد من خطوط التميز، 

حيث يتم العمل ضمن متواليات هي:

� التخطي���ط: تبن���ي املقترح���ات الت���ي أثبتت 

الدراس���ة امليداني���ة فاعليته���ا، وترجمتها إلى 

واقع عن طريق إدراجه���ا واعتمادها في دليل 

إجراءات العمل، وفي اخلطط التشغيلية ملوسم 

حج العام القادم.

� التوجي���ه: يت���م وض���ع برام���ج خلطط احلج 
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وتــــاريــــخ   ،265 رقـــــم  ــــــــــوزاري  ال الـــــقـــــرار  صـــــدر 
العليا  الحج  لجنة  لقرار  تنفيًذا  1395/08/07هـــــ، 
رقــم 60 وتــاريــخ 1395/04/15هـــــــ، الــذي يقضي 
الموحد«  الوكالء  »مكتب  باسم:  مكتب  بإنشاء 
ويمكنهم  »الــوكــالء«  طائفة  شمل  ليلم  بجدة، 
يؤديها  كــان  التي  نفسها  بالخدمات  القيام  من 

أفراد الطائفة متفرقين.

ابت���داء من ش���هر رج���ب من كل ع���ام، ويقوم 

املسؤولون التنفيذيون بوضع اخلطط التشغيلية 

وإخضاعها للدراس���ة املستفيضة، ثم يتم البدء 

بتعين املوظف���ن وتدريبهم وتوفير احتياجاتهم 

من معدات وآليات لتنفيذ العمل.

� التقيي���م: كثمرة لعمليات الرقابة وتقييم األداء 

اليومي، ومع انتهاء موس���م حج كل عام، يقوم 

مكت���ب ال���وكالء املوح���د بإقام���ة ورش العمل 

التي تش���ارك فيها إدارات البحوث والعمليات 

واإلدارات األخ���رى، والتي يت���م خاللها تقييم 

أداء موسم احلج املنصرم بإيجابياته وسلبياته، 

وجتمي���ع االقتراح���ات اخلاصة بتحس���ن أداء 

العمل، ثم تبدأ حينه���ا دورة أخرى جديدة من 

أعم���ال التخطيط والتوجيه والتقييم لتحس���ن 

اخلدم���ات التي يتش���رف »املكت���ب« بتقدميها 

حلجاج بيت الله احلرام بشكل مطرد، وحتقيق 

رغبة القيادة الرش���يدة أيدها الله، في تيس���ير 

أداء احلجاج ملناسكهم.

“أرقام” مكتب الوكالء الموحد

إجمالي عدد 
المساهمين 

والمساهمات  :         
عدد الذكور:  
)515(      عدد 
اإلناث: )539(  

عدد الموظفين 
)الرسميين( في 

المكتب

عدد الموظفون 
)الموسميين( 

عدد العاملون 
)الموسميين( 

إجمالي عدد 
الموظفين 
والعمال 

الموسميين

إجمالي عدد 
الموظفين الرسميين 

والموسميين 
والعمال الموسميين

عدد الوكالء وأبنائهم 
العاملين في 

الموسم

سيارات

مزلقانات دراجات نارية

عربات “جولف”

جهاز “آيباد”

أجهزة حاسب آلي

عربات صغيرة لنقل 
األمتعة

جهاز “تابلت”

طابعات

عربات كبيرة ووسط 
لنقل األمتعة

ماسح ضوئي

طابعات محمولة 

عربات صغيرة 
)نيكل(

أجهزة “زيبرا”

قاطرات كهربائية

أجهزة هاتف 
محمول

رافعات آلية

جهاز السلكي يدوي

1,054311,7002,8004,5004,531128

45

175197

110

30

90

2,150

50

127

600

253

259

250

90

74

29

223

174

أهم تجهيزات المكتب من:
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“مكتب الزمازمة الموحد”.. خطط محكمة 
لخدمة أكثر من مليوني حاج 

جه�ود كبي�رة يقوم بها مكت�ب الزمازمة الموحد بمك�ة المكرمة، لخدمة نح�و 2758032 حاجاً، وتوزيع أكثر م�ن 5280000 عبوة 
بالس�تيكية س�عة )200( مل�ل، على الحجاج في المش�اعر المقدس�ة والخدم�ات اإلضافية، حي�ث أعّد خطة تش�غيلية متكاملة 
الجوان�ب، ترك�ز على إيصال م�اء زمزم بعبوات مختلف�ة األحجام لحجاج بي�ت اهلل الحرام عند وصولهم إلى مراكز االس�تقبال 
والتوجي�ه، الواقع�ة في طري�ق مكة المكرم�ة – المدينة المن�ورة الس�ريع: )الجموم(، وطريق مك�ة المكرمة – جدة الس�ريع: 
)الشميس�ي( وفي مس�اكنهم المنتش�رة في مختلف أحياء العاصمة المقدس�ة، وف�ي مراكز التفويج، عن�د مغادرتهم إلى 
أوطانهم سالمين غانمين، بعد أن يمن اهلل عليهم بأداء الركن الخامس من أركان اإلسالم، بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا 

الرشيدة من عناية كاملة واهتمام بالغ بضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وأمان.

مكة المكرمة: الرفادة

برامج عمل 
خطة “املكتب” التش���غيلية التي قام بتنفيذها في 

موس���م ح���ج )1439ه�(، ارتك���زت على تضافر 

اجلهود للخ���روج بنتائج ومع���دالت أداء متميزة 

خلدمة احلجاج الذي���ن وفدوا إلى هذه البالد من 

مختلف أصقاع املعمورة، وذل���ك بالصورة التي 

تالمس تطلعات القيادة الرشيدة وتنفذ توجيهاتها 

حفظها الله، وتشمل )3( برامج عمل رئيسة، ليتم 

من خالله���ا توزي���ع )35940000( لتر من ماء 

زمزم تقريبًا على احلجاج، ليتم التوزيع من خالل 

)7( مجموعات خدمة ميدانية تابعة للمكتب. 

البرنامج األول ب���دأ في مركزي التوجيه بطريقي 

مكة املكرمة - جدة الس���ريع، ومك���ة املكرمة – 

املدينة املنورة الس���ريع، حيث جن���د لتنفيذ هذه 

املهم���ة 134 عام���اًل وجتهي���ز 4 غ���رف للتبريد 
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توزيع أكثر من 7 ماليين عبوة زمزم على حجاج 
بيت هلل الحرام

ومظالت حلماية كراتني املاء، عالوة على رافعتني 

ش���وكية لتوزيع ما مقداره 3336000 عبوة ماء 

زمزم س���عة 200 ملل، فيما ب���دأ عمل البرنامج 

الثان���ي في مك���ة املكرم���ة بتوزيع عب���وات ماء 

زمزم س���عة 20 لترًا على احلجاج في مساكنهم 

مبكة املكرم���ة من خالل جتني���د 770 عاماًل و7 

مجموع���ات خدمي���ة ميدانية و99 س���يارة، ومت 

توزي���ع 1665000 عب���وة طيل���ة موس���م احلج، 

بينم���ا انطلقت أعمال البرنام���ج الثالث في نهاية 

املوسم مبركزي التفويج، وذلك بتوزيع ما مقداره 

2400000 عب���وة ماء زمزم س���عة 200 ملل من 

خ���الل جتنيد 134 عاماًل وتوفي���ر 4 غرف تبريد 

ومظ���الت حلماية كراتني املاء ورافعتني ش���وكية، 

علمًا بأن “املكتب” ينت���ج عبواته مبصنع التعبئة 

اآللية لتعبئة مياه زمزم الواقع مبخطط “الوسيق” 

مبكة املكرمة، ويقام على مساحة )10( آالف متر 

مربع، ويتكون من خطي إنتاج وتعبئة عبوات ماء 

زمزم سعة 20 لتًرا، بطاقة إنتاجية تقدر ب�2000 

عبوة في الس���اعة لكل خط، وخ���ط إنتاج حديث 

انض���م إلى خطوط إنت���اج املكتب في هذا العام، 

ينتج عبواته بس���عة: )200 / 330/ 600( ملل، 

وعب���وات اللتر ونصف اللتر، بطاقة إنتاجية تقدر 

ب� 10800 عبوة في الساعة، وقد صممت منطقة 

التخزي���ن واخلدمات واملراف���ق واملختبر اخلاصة 

به، وف���ق أعلى املواصفات الفني���ة واملعتمدة من 

مركز أبحاث “زمزم” بهيئة املساحة اجليولوجية 

السعودية.

واملكتب يقدم خدمة سقيا حجاج بيت الله احلرام 

يومًي���ا مبس���اكنهم مبكة املكرمة، وف���ق منظومة 

متكامل���ة من األي���دي العاملة ووس���ائل التوزيع 

والنق���ل احلديثة، التي يش���ارك فيها أبناء املهنة، 

باإلضافة إلى عدة مبادرات مصاحبة مع اجلهات 

ذات العالق���ة، ويعمل على تطبي���ق أعلى معايير 

اجلودة لتوزيع مياه زم���زم وفق املقرر لكل حاج 

عن طريق املكاتب امليدانية التابعة له، في مساكن 

احلجاج والتأكد من تس���ليمها لهم بالتنسيق مع 

جل���ان املتابعة باملكت���ب وفرق املراقب���ة امليدانية 

بالوزارة، ووضع آلية لتقيي���م األداء وفق معايير 

عالية م���ن خالل جلان املتابع���ة واملراقبة الذاتية 

واإللكتروني���ة، للتأكد من ج���ودة اخلدمات التي 

يقدمه���ا املكت���ب وحتقيق رضا املس���تفيدين من 

حجاج بيت الله احلرام، حيث يأخذ “املكتب” على 

عاتقه، االهتمام بتحسني جتربة احلاج واالرتقاء 
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في مكة المكرمة.
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أبرز المستجدات
 استكمال خط انتاج عبوات: )200- 330- 600- 1500( ملل، يف مركز التعبئة اآللية اململوك للمكتب.
 اس��تكمال طلبات التوظيف املوس��مي عبر البواب��ة اإللكترونية على موقع املكت��ب، وذلك اعتبارًا من 

تاريخ 1439/7/10ه� وإرفاق املستندات املطلوبة آليًا.
 متابع��ة تطوير آلية اس��تخدام املس��ار اإللكتروني، بحيث يت��م تزويد مجموع��ات اخلدمة امليدانية 

بشكل يومي بتاريخ وصول ومغادرة احلجاج التابعني للمجموعة، وأعدادهم ومقر إقامتهم.
 استخدام التقنية اإللكترونية يف مراكز استقبال وتفويج احلجاج.

 تعبئة مناذج مؤشرات األداء ملجموعات اخلدمة امليدانية من احلاسب اآللي.
 حتديث وتطوير موقع وأنظمة املكتب، ومركز البيانات واملعلومات.

 صيانة غرف التبريد مبراكز التوجيه والتفويج.
 تعبئة عبوات بالستيكية سعة: )200( ملل، مبراكز التعبئة التابعة للمكتب.

 تصنيع 205,000 كرتون، سعة 200 ملل ملوسم حج 1439ه�.
 البحث عن متعهد للس��يارات الدينات بص��ورة: )الثالجات اجلافة(، وذلك كنقلة نوعية يف اخلدمات 

لتوصيل زمزم ملساكن احلجاج.
 العمل على الناحية الدعائية والتوعية مبراكز التوجيه والتفويج.

أعداد الحجاج 
الذين قام 
المكتب 

بخدمتهم في 
موسم حّج هذا 
العاّم: )1439هـ(

إجمالي ما تم 
توزيعه من لترات 
من ماء”زمزم” 

على الحجاج في 
هذا الموسم

أعداد 
المساهمين 

والمساهمات:              
)عدد الذكور 579(    

)عدد اإلناث 581(

إجمالي ما تم 
توزيعه من 

عبوات بالستيكية 
سعة )20( لترًا

مجموعات  أعداد 
ة الخدمة الميدانيِّ

إجمالي ما تم 
توزيعه من عبوات 
بالستيكية سعة 
)200( ملل بمراكز 
التوجيه والتفويج 

إجمالي أعداد 
)أبناء المساهمين 

والمساهمات( 
العاملين في 

المكتب

خطوط اإلنتاج 

إجمالي أعداد 
)المساهمات( 

العامالت 
موسميًا في 

المكتب

الطاقة اإلنتاجية 

إجمالي عدد 
العاملين)الرسميون( 

في المكتب

إجمالي عدد 
العاملين 

)الموسميون( في 
مجموعات الخدمة 

الميدانية، وفي 
المكتب

إجمالي ما تم توزيعه 
من عبوات بالستيكية 
سعة )200( ملل في 
المشاعر المقدسة 

والخدمات اإلضافية 

)أجهزة حاسب آلي 
مكتبي مع الطابعات(

)أجهزة السلكي )محطات(  
ثابت(

)أجهزة حاسب آلي 
محمول(

)كاميرات تصوير 
فيديو( 

)أجهزة السلكي 
يدوي(

)ماسح ضوئي 
Scanner(

)كاميرات تصوير 
فوتوغرافي(

)مودم إنترنت(

)قارئ ضوئي(

)سيارات ديانا(

)خزانات “صهاريج 
استانليس استيل”(

)أجهزة آيباد(

)طابعات بطاقات(

)رافعات شوكية(

)حاويات للكراتين 
الفارغة(

)طابعات باركود(

)حافالت(

)مظالت واقية(

)أجهزة فاكس(

)آالت تصوير(

)غرف تبريد()دبابات نارية(

)شاشات تلفزيونية(

1.800.000

2,820,182

1,180

6 ماليين

7

3,013,810

59

3

7

14,800

11

5,280,000

362

32

22

13

1

67

8

1

6

4

135

7

7

3

5

8

4

6

6

1

5

34

5

“أرقام” مكتب الزمازمة الموّحد

أهم تجهيزات المكتب من:

مبس���توى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، من خالل إيصال 

مياه زمزم في عبوات معقمة إلى مقار سكنهم وعن طريق الفرق 

امليدانية في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.

ومن أبرز إجنازات “املكتب” التي جتس���دت على أرض الواقع 

في موس���م حج 1439ه�، قيامه بتوزي���ع أكثر من 5280000 

عب���وة من مي���اه زمزم املب���ردة على حجاج بي���ت الله احلرام، 

مبش���عري عرفات ومزدلفة، وذلك بالش���راكة مع جمعية هدية 

احلاج واملعتمر، ومشروع عناية إجناز.
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منصة إلكترونية بإشراف الهيئة والنقابة العامة للسيارات

مكة المكرمة: الرفادة
طبق مكتب إرش�اد الحافالت الناقلة للحجاج، والذي يعمل بإش�راف الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرباب الطوائف، وبمش�اركة 
النقابة العامة للس�يارات، وتحت مظلة وزارة الحج والعمرة وبإش�رافها، في موسم حج عام )1439ه�( منصة نظام تقني حديث 
بمس�مى: “أرش�دني”، في كل من مك�ة المكرمة والمدينة المنورة، وال�ذي يعد مكماًل لمنظومة “المكت�ب” اإللكترونية التي 
يق�وم بتس�خيرها لخدمة ضيوف الرحمن، لتوجيه وإرش�اد الحافالت المقلة له�م من مراكز اس�تقبالهم وتفويجهم إلى مواقع 
مكات�ب الخدم�ة الميدانية التابعة لمؤسس�ات الطواف�ة، ومن ثم لمقرات س�كنهم، ليتكامل مع المس�ار اإللكتروني الموحد 
لحجاج الخارج، ويعمل على استيفاء بيانات الرحالت ومعلوماتها، وتوجيه حافالت ضيوف الرحمن إلى مواقع مكاتب مجموعات 

الخدمة الميدانية، ومقرات سكن الحجاج، بأسلوب مهني واحترافي، وبطريقة ذكية وميسرة.

“أرشدني”.. تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

تقنية
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أوض����ح رئيس الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات 

أرب����اب الطوائف، أن تطبيق أرش����دني � الذي 

دشنه نائب وزير احلج والعمرة معالي الدكتور 

عبدالفتاح بن س����ليمان مش����اط � يهدف إلى 

تنفي����ذ األعمال بصورة ذكي����ة وأكثر احترافية 

وجعل رحلة احلج سلسة وميسرة، وتقدمي كل 

التس����هيالت والتيس����يرات لضيوف الرحمن، 

وذلك من����ذ وصولهم إلى األراضي املقدس����ة، 

وحتى استقرارهم في مقار سكنهم.

ومن جه����ة أخرى، قال رئي����س النقابة العامة 

للس����يارات إن املكتب دش����ن نظام����ه التقني 

بحض����ور نائب وزير احل����ج والعمرة وعدٍد من 

رؤس����اء مؤسس����ات الطوافة واألم����ن العام 

للهيئة التنسيقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف، 

حيث مت ش����رح آلية استخدام التقنية ومهامها 

في تس����هيل العمل على املرشدين في إيصال 

حافالت احلجيج إلى مقار س����كنهم إلكترونًيا 

عب����ر األجهزة اللوحية الذكي����ة، باإلضافة إلى 

مترير جميع البالغات التي حترر عبر التطبيق 

وتسديدها أيًضا إلكترونًيا في فترة وجيزة.

بدوره، بننّ املدير العام ملكتب إرشاد احلافالت 

مبكة املكرمة واملدين����ة املنورة، أن هذه التقنية 

س����هلت العمل كثي����ًرا على مس����تخدميها من 

اإلداري����ن في تتبع حرك����ة احلافالت وضمان 

وصولها في الوقت احملدد، مشيًرا إلى أن هذه 

اخلطوة تأتي حتقيًق����ا لتطلعات حكومة خادم 

احلرمن الشريفن في خدمة ضيوف الرحمن، 

ومواكبة لتحقيق رؤية اململكة 2030.

وأض���اف أن املكتب يس���عى دائًم���ا إلى تطوير 

األعم���ال وجعلها أكثر تقدًما في س���بيل حتقيق 

تنفيذ األعمال 
بصورة ذكية وأكثر 
احترافية لضيوف 

الرحمن وجعل 
رحلة حجهم سلسة 

وميسرة

اإلجن���ازات خلدمة ضي���وف الرحم���ن وتنفيذًا 

لتوجيهات والة األمر حفظهم الله، بتوفير أقصى 

سبل الراحة والتيس���ير خلدمة ضيوف الرحمن، 

وبتوجيه���ات م���ن معال���ي وزير احل���ج والعمرة 

الدكت���ور محمد صالح بن طاه���ر بننت، ومتابعة 

نائب���ه معالي الدكت���ور عبدالفتاح بن س���ليمان 

مش���اط، وبدعم من الهيئة التنس���يقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف، والنقابة العامة للسيارات.

إجناز تقني 
جدير بالذكر أن ه����ذا اإلجناز التقني، يأتي 

حتقيق����ًا لتطلع����ات حكومة خ����ادم احلرمن 

الشريفن، في تسخير جميع وسائل وأساليب 

التقني����ة خلدمة ضي����وف الرحم����ن، وتقدمي 

أقصى اخلدمات والتيس����يرات والتسهيالت 

له����م، ومواكبًا ألهداف حتقي����ق رؤية اململكة 

2030 الطموح����ة، حيث مل����س حجاج البيت 

العتيق الذين وفدوا لألراضي املقدس����ة ألداء 

مناسك حج عام )1439ه�(، أثر هذا التطبيق 

في تس����هيل تنقالتهم وس����رعة وصولهم إلى 

مقرات س����كنهم، كما وقفوا عل����ى كثير من 

جوان����ب التطور في املش����روعات والصروح 

اإلنشائية واخلدمات اللوجستية، التي وفرتها 

لهم الدولة أيدها الله، في كل من مكة املكرمة 

واملدينة املنورة واملش����اعر املقدس����ة، خاصة 

وأن اململكة العربية السعودية تستقبل مالين 

ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار 

سنويًا ألداء مناسك احلج وشعيرة العمرة من 

مختلف أنحاء العالم، باختالف جنس����ياتهم 

ولغاته����م وأعراقهم ومذاهبهم وس����حناتهم، 

وتس����تعد اململكة ب����كل كوادره����ا وطاقاتها 

البش����رية الس����تقبالهم وتأم����ن س����المتهم 

وتس����هيل مهمته����م، وتقوم في كل موس����م 

بابتكار وتطوير وس����ائل حديثة من ش����أنها 

تيس����ير رحلة حجهم، ومنه����ا حرصها على  

حتسن مس����توى اخلدمات من خالل وضع 

رؤية 2030 لتش����مل تطوير جميع اخلدمات 

اللوجستية، معتمدًة على الله سبحانه وتعالى 

أواًل وأخيرًا، وعلى تطبيق أحدث الوس����ائل 

التقنية التي من ش����أنها تسهيل مهمتهم منذ 

حلظة وصولهم إلى األراضي املقدسة، وحتى 

مغادرتهم لها.

وقد أولى مجلس الهيئة التنسيقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف، عملية تنقالت احلافالت املقلة 
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وامله����م، والتي منه����ا هذا النظ����ام التقني: 

)أرشدني(، الذي مت تطبيقه مؤخرًا، ليشكل 

إضافة مهمة ملا يطبقه "املكتب" من وس����ائل 

تقني����ة حديثة، وملا يضمه م����ن كوادر وطنية 

مدرب����ة ومؤهل����ة ومرش����دين ميداني����ن، مت 

تدريبهم وتأهيلهم خلدم����ة ضيوف الرحمن، 

وتزويده����م مب����ا يلزم م����ن تقني����ات حديثة 

متطورة، وذلك لتحقي����ق التطلعات في تقدمي 

أقص����ى اخلدمات حلج����اج البي����ت العتيق، 

وذلك منذ وصولهم األراضي املقدسة وحتى 

مغادرتهم بعد أداء مناسك احلج، بكل سهولة 

ويسر، والتي على رأس����ها تسهيل وصولهم 

إلى مس����اكنهم باس����تخدام أفضل التقنيات 

احلديث����ة، مواكبة لبرنام����ج التحول الوطني، 

ورؤي����ة اململكة 2030 والس����عي في حتقيق 

أهدافها من خالل االرتقاء باخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن.

للحجاج من مركزي االستقبال والتفويج في 

كل من طريق مك����ة املكرمة – املدينة املنورة 

السريع، وطريق مكة املكرمة – جدة السريع، 

وص����واًل إلى مقرات س����كنهم املنتش����رة في 

أحياء مكة املكرمة، وكذلك في املدينة املنورة 

في أوقات قياس����ية، عناية قصوى، فأنش����أ: 

)مشروع إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(، 

بإش����راف وزارة احلج والعمرة، بالتعاون مع 

النقابة العامة للس����يارات، والذي حتول في 

خطوة تطويرية إلى: )مكتب إرشاد احلافالت 

الناقل����ة للحج����اج(، وفي بداي����ة األمر كان 

االعتماد مقصورًا على )املرشدين( املدربن 

واملؤهلن في إرش����اد وإيصال احلافالت إلى 

مكات����ب مجموعات اخلدم����ة امليدانية التابعة 

ملؤسس����ات الطوافة، وعم����ل مجلس "الهيئة" 

على تطوير منظومة اإلرشاد، وذلك بالتوسع 

في استخدام التقنية في هذا املجال احليوي 

شكل )أرشدني( 
إضافة مهمة لما 
يطبقه “المكتب” 
من وسائل تقنية 

وكوادر وطنية 
مدربة

استفاد منه حجاج 
عام 1439هـ في 

تسهيل تنقالتهم 
وسرعة وصولهم 

إلى مقرات 
سكنهم

إيصال الحافالت 
إلكترونًيا عبر األجهزة 

اللوحية الذكية 
وتمرير البالغات عبر 

التطبيق
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منصة عطاء

تقتض�ي رحلة الحج تس�خير جمي�ع اإلمكانات بهدف تيس�ير وتس�هيل أم�ور ضيوف 
الرحم�ن بمج�رد أن تط�أ أقدامه�م أرض المملك�ة ألداء النس�ك، من خ�ال تكاتف 
الجه�ود المبذول�ة وتوحيده�ا في إطار م�ن التعاون الت�ام والتنس�يق اإليجابي بما 
يحق�ق تطلع�ات والة األم�ر، ويأتي مكت�ب إرش�اد الحاف�ات الناقلة للحج�اج كأحد 
الجه�ات المهم�ة والمرتبطة باس�تقبال الحجاج وذلك بإش�راف الهيئة التنس�يقية 
لمؤسس�ات أرباب الطوائف ومش�اركة النقابة العامة للس�يارات تح�ت مظلة وزارة 

الحج والعمرة، التي ال تألو جهدًا في سبيل دعم وتطوير جميع أعمال الحج..

بإشراف الهيئة التنسيقية والنقابة العامة للسيارات

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج.. 
خطط متطورة وبرامج فاعلة

برنامج تدريبي 
وتأهيلي للقادة 

واإلداريين 
ومرشدي الحافالت
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يسودها روح الفريق الواحد.

ويس���عى املكتب إلى حتقيق الهدف الرئيسي 

واملتمثل في إرش���اد وإيص���ال حافالت نقل 

احلجاج إلى مواقع س���كنهم بأمن وطمأنينة 

وخ���الل زمن مس���تهدف يتناس���ب مع خطة 

الس���ير، إضافة إلى توفير املعلومات الدقيقة 

والس���ريعة عن بيانات احلاف���الت واحلجاج 

إرشاد وإيصال 
حافالت نقل 

الحجاج إلى مواقع 
سكنهم بأمن 

وطمأنينة

الرؤية 
أن تتأص����ل مهمة العمل اإلرش����ادي حلافالت 

نق����ل احلجاج بروح الفري����ق الواحد، وتتكامل 

خطط العمل التش����غيلية لدى كاف����ة قطاعات 

خدمة ضيوف الرحمن..

الرسالة
إن مرحلة اس���تقبال ضيوف الرحمن في منافذ 

الوصول تعد الواجهة األولى ومتثل أولى سلسلة 

اخلدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وأيًا كان 

مستوى هذه اخلدمة، فإن االنطباع األول يدوم..

ملؤسسات الطوافة والنقابة العامة للسيارات 

وأية جهة أخرى، ويتفرع منه أهداف قياسية 

أخرى تعمل لتحقيق الهدف الرئيس���ي، ولعل 

الدليل التنظيمي الذي نفذه املكتب في موسم 

حج العام املاضي خطوة أخرى من اخلطوات 

التي نفذها املكتب، حيث يسلط األضواء على 

مه���ام اإلدارات واألقس���ام العاملة باملكتب، 

فضاًل عن مس���ؤولي املكت���ب، وذلك من أجل 

أداء العم���ل برؤي���ة محددة وف���ي اجتاهات 

متعددة بفرض متابع���ة جميع أعمال املكتب 

عبر مختلف محطاته ومساراته ومواقعه.

قــرار مجلس الــوزارة رقم )251( وتاريــخ 1422/9/11هـ القاضي مبا يلي: على مؤسســات الطوافة وشــركات نقل احلجاج 
توفير مرشد سعودي ال يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا مع كل سائق، ليدله على الطرق يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 
واملشاعر املقدسة والطرق بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وتزويده باخلرائط اإلرشادية الالزمة، وال يجوز أن يكون غير 
ســعودي إال يف حالــة الضرورة القصوى التــي يقدرها وزير احلج، ويجــب أن يبرم عقد عمل مع املرشــد يتضمن ما له من 

حقوق وما يترتب عليه من التزامات وجزاءات يف حالة إخالله بهذا العقد.
تقــوم وزارة املواصــالت ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة كل فيما يخصه بزيادة عــدد اللوحات اإلرشــادية الدالة على 

الطرق يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، على أن تكون هذه اللوحات بأكثر من لغة.
يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزارة رقم )186( وتاريخ 1419/10/15هـ.

صدر ق���رار مجل���س ال���وزراء املوق���ر رقم 

251 ف���ي 1422/9/11ه���� بإق���رار ه���ذا 

املش���روع واملع���دل بق���رار رق���م 291 في 

1425/11/22ه� ليكون في مقدمة اجلهات 

اخلدمية في املوسم، وقد دخل في موسم حج 

العام املاضي 1439ه� عامه الثالث عش���ر، 

بخطط متطورة وبرامج هادفة ليحقق أهدافه 

املنش���ودة، إذ يهتم املكتب بتوفير مرش���دين 

مرافق���ن للحافالت التي تنق���ل احلجاج من 

منافذ الدخول إلى مجموعات اخلدمة امليدانية 

في مرحلة الق���دوم فقط، من خالل فرق عمل 
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توفير املعلومات الدقيقة والس���ريعة عن بيانات 

احلافالت واحلجاج ملؤسسات الطوافة والنقابة 

العامة للسيارات وأي جهات أخرى مستفيدة«.

تدريب وتأهيل
وحرص���ًا م���ن إدارة مكتب إرش���اد احلافالت 

الناقل���ة للحجاج على تطوي���ر القادة واإلداريني 

واملرش���دين من خالل دورة تدريبي���ة وتأهيلية 

باجلانب النظري والتدريب امليداني للمرش���دين 

اجل���دد، وألهمي���ة ه���ذه ال���دورات وتأثيره���ا 

اإليجاب���ي في حتس���ني العالقات اإلنس���انية، 

والذي يساهم في تطور العمل لتحقيق الفاعلية 

والكف���اءة املطلوبة لرفع ج���ودة وموثوقية األداء 

لدى العاملني باملكتب وش���رح اخلطة التشغيلية 

إلجراءات العمل، حيث يأتي التطوير في مقدمة 

اهتمامات إدارة مكتب إرشاد احلافالت الناقلة 

للحجاج لتقدمي اخلدمة املتميزة حلجاج بيت الله 

احلرام، ومن هذا املنطلق يقوم قس���م التدريب 

والدراس���ات واجلودة مبكتب إرشاد احلافالت 

الناقلة للحجاج بإع���داد االحتياجات التدريبية 

القيم
 تق����دمي أفض����ل اخلدمات حلج����اج بيت الله 

احلرام..

 تطبيق العمل بروح الفريق الواحد..

 تطبي����ق التكام����ل ف����ي األعمال ف����ي جميع 

قطاعات املكتب..

 االبتكار في عمليات التطوير..

املهام األساسية
 توفي����ر مرش����د مؤه����ل ذو خب����رة بالطرق 

واالجتاه����ات وم����زود باخلرائط اإلرش����ادية 

الالزمة إلرشاد احلافالت الناقلة للحجاج خالل 

مرحلة القدوم من مراكز االستقبال إلى سكن 

احلجاج بكل يسر وسهولة وخالل زمن وجيز.

 القي����ام بخدمة ضيوف الرحم����ن منذ حلظة 

وصولهم إلى اململكة وذلك من خالل املساهمة 

في اخلدمات التي تقدمها الدولة ومؤسس����ات 

أرب����اب الطوائف والنقاب����ة واجلهات األخرى 

املعنية بخدمة ضي����وف الرحمن، ومبا يضمن 

أداءهم ملناسكهم بكل يسر وسهولة.

 توفير البيانات الدقيقة واملوثقة عن احلافالت 

إل����ى كل م����ن مؤسس����ات أرب����اب الطوائف 

والنقاب����ة واألجهزة احلكومي����ة األخرى ذات 

الصل����ة بخدم����ة احلج����اج، وذلك م����ن خالل 

تطوي����ر اإلجراءات وتوثيق معلومات احلافالت 

باستخدام احلاسب اآللي.

 املساهمة في تنفيذ برامج الدولة لتنمية املوارد 

البش���رية وتطويره���ا من خ���الل توفير وظائف 

موسمية للش���باب السعودي وتأهيلهم وتدريبهم 

للعمل في املكتب.

الهدف
يتمثل الهدف الرئيس���ي للمكتب في: “إرش���اد 

وإيص���ال حاف���الت نق���ل احلجاج إل���ى مواقع 

س���كنهم بأمن وطمأنينة وخالل زمن مستهدف 

يتناس���ب مع خط���ة الس���ير، باإلضاف���ة إلى 

تقديم أفضل 
الخدمات لحجاج 
بيت هلل الحرام 

والعمل بروح 
الفريق الواحد

قرار مجلس الوزارة رقم )291( وتاريخ 
1425/11/22هـ القاضي مبا يلي:

تعديــل الفقــرة الثالثة من قــرار مجلس الــوزارة رقم 
)251( وتاريــخ 1422/9/11هـــ ليكون نصهــا كما يلي: 
علــى مؤسســات الطوافــة وشــركات نقــل احلجــاج أن 
توفر مع كل ســائق مرشد مزودًا باخلرائط اإلرشادية 
الالزمة ال يقل عمره عن 18 عامًا، ليدل الســائق على 
الطريــق يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة واملشــاعر 
املقدســة، وذلك ملسارات مرحلة القدوم فقط، بحسب 
اخلطة التشــغيلية إلرشــاد احلافالت التــي تعتمدها 
وزارة احلج لكل موسم، وال يجوز أن يكون غير سعودي 
إلــى يف حالــة الضــرورة القصــوى التي يقدرهــا وزير 
احلج، ويجب أن يبرم عقد عمل مع املرشد يتضمن ما 
له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات واجلزاءات 

املترتبة على اإلخالل بهذا العقد.
التأكيــد علــى ما نصــت عليه مــن الفقرة )العاشــرة( 
مــن القرار املذكور مــن أن تقوم وزارة الشــؤون البلدية 
والقروية ووزارة النقل ـ كل وزارة فيما يخصها ـ بزيادة 
عدد اللوحات اإلرشــادية الدالة علــى الطرق يف مكة 
املكرمة واملشــاعر املقدســة، والطريق بني مكة املكرمة 
واملدينة املنورة، على أن تكون اللوحات بأكثر من لغة.
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للق���ادة واإلدارين ومرش���دي احلافالت الناقلة 

للحجاج س���نويًا من خ���الل اخلط���ة التدريبية 

لتنفيذها بالتعاون مع مراكز تدريب متخصصة 

وفق امليزانية املعتمدة، حيث مت في موس���م حج 

1439ه� االس���تفادة من نتائ���ج تطبيق معيار 

العاملن ومعيار نتائ���ج العاملن ضمن معايير 

التميز املؤسس���ي EFQM واس���تبيان قياس 

انطباع���ات العاملن مبكتب إرش���اد احلافالت 

الناقل���ة للحجاج. ومت حتديد االحتياج التدريبي 

للعام 1439ه� بعنوان: االتصال الفعال مبفهوم 

ديس���ك العامليDiSC ، وهي إدارة قياس فهم 

السلوك اإلنساني.

أهداف وغايات
اإلط���ار العام للبرنام���ج التدريب���ي موجه إلى 

جميع املوظفن مبختلف مس���توياتهم الوظيفية 

لإلملام ببعض قضايا فهم الس���لوك اإلنس���اني 

املرتبطة بس���ير العمل مبكتب إرشاد احلافالت 

الناقلة للحجاج، ويشتمل على التعريف مبفهوم 

ديسك DiSC، والتعريف بفوائد ديسك للفرد، 

للتحديات قبل وقوعها واملبادرة باتخاذ القرارات 

اجليدة عند التعامل مع اآلخرين.

األساليب التدريبية للبرنامج
يقوم قسم التدريب والدراسات واجلودة مبكتب 

إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج بالتعاون مع 

مركز الصدارة للتدريب والتطوير اإلقليمي على 

اختيار خبراء التدري���ب القادرين على توصيل 

املعلومات ونقل املهارات جلميع املش���اركن في 

ال���دورات التدريبية من خالل اختيار األس���لوب 

التدريبي األمثل لكل موقف من املواقف العملية 

التدريبية، وكذلك أمناط املشاركن في كل دورة، 

ومن هذه األساليب:

 املناقش���ات اجلماعية املفتوحة بن املشاركن 

وتشجيع احلضور على املشاركة.

 دراسة احلالة املالئمة ملجموعة املشاركن، حيث 

يتم تقس���يم املجموعات الكبيرة إلى مجموعات 

صغي���رة ملناقش���ة احلالة من خ���الل املجموعة 

الصغي���رة جماعيًا، حيث يتم اخل���روج بالبنية 

الفكرية الهادفة لتطوير مهارات املشاركن.

 متثيل األدوار حسب املوقف املطلوب.

 التمارين املختارة تناسب البرنامج التدريبي.

 اس���تطاعات مقننة فردية وجماعية تهدف إلى 

بناء املفاهيم أو تثبت مفاهيم مت دراستها.

نتائج البرنامج التدريبي
بنهاي���ة البرنامج التدريب���ي الذي حقق مبتغاه، 

فقد متكن املشاركون من:

 اإلملام ببعض قضايا فهم السلوك اإلنساني.

 تنظيم االنفعاالت السلوكية. 

 إيجاد مساحة أكبر لتقبل اآلخرين.

فوائد الديسك 
ـ إذا أردت أن تكــون قائــدًا ناجحــًا فعليك أواًل فهم نفســك وشــخصيتك وما هي نقــاط قوتك التي متيــزك عن اآلخرين 

وجتعلك جنمًا بارزًا، وما هي نقاط ضعفك التي قد حتد من جناحاتك والتي حتتاج إلى تطوير.
ـ الديســك يحســن االتصال بني الرئيس واملرؤوس والزمالء يف العمل، وذلك مبعرفة أســلوب الفرد بأســلوبه يف التواصل 

وإيضاحه لآلخرين مما يسهل إيصال الرسالة واملعلومة من الطرف اآلخر له بالطريقة التي يستمتع بها.
ـ لكــي تديــر موظفيــك بفاعلية حتتاج ملعرفــة أولوياتهم فتوظفها ملصلحــة املنظمة مما يجعلهم يــؤدون أعمالهم بهمة 

ونشاط وإبداع، وحتفز كل موظف بأسلوبه وإال قد يكون التحفيز له تأثير سلبي إذا لم تتفق مع توقعات املوظف.
ال تقوم املنظمات اال بوجود قيادة حكيمة وإدارة منظمة، والديســك يســاهم يف تطوير املهارات الالزمة لكل قائد ومدير 

لكي يحقق أهداف املنظمة، وكذلك يساهم يف رفع مستوى الذكاء العاطفي والتي هي ركيزة أساسية يف أي قائد ناجح.

 بداية التغير ألي س���لوك ترغب في تعزيزه أو 

حتسينه.

 التنبؤ بسلوك اآلخرين. 

 القدرة عل���ى التعرف على األمن���اط املختلفة 

للحج���اج والس���ائقن ورج���ال األم���ن وكيفية 

التعامل معهم، كاًل حسب منطه.

 التع���رف على أن���واع الرؤس���اء وكيفية بناء 

اتصال فعال معهم.

ورغ����م أهمي����ة كل ما تق����دم فالقائد واملوظف 

اإلداري واملرش����د الناجح هو عنصر أساسي 

في جن����اح الدور األساس����ي ملكتب إرش����اد 

احلاف����الت الناقل����ة للحجاج، ولذل����ك عليه أن 

يتذك����ر دائمًا أن خبرته ومعلوماته املكتس����بة 

عل����ى أهميتها قد ال تكون كافي����ة، لذلك يجب 

أن يتوقع كل املفاجآت اجلديدة باستمرار وأن 

يكون على اس����تعداد دائم للتصرف السريع، 

وأن يعمل باس����تمرار للتغير ومراقبة الشعور 

العام والعمل كفريق عمل واحد لتحقيق الهدف 

ليتمكن حجاج بيت الله احلرام من أداء فريضة 

احلج بكل يسر وسهولة.

والتعري���ف بفوائد ديس���ك للمنظمة، وتبس���يط 

ديسك )األمناط الس���لوكية � الصفات � امليول � 

طريقة التعامل مع النمط السلوكي(، والتعريف 

باألمناط السلوكية وبيئة العمل املناسبة، إضافة 

إلى التعريف بطريقة التحفيز، وحتسن قدرات 

االتص���ال الفعال وتطبيق مه���ارات التعامل مع 

األمناط املختلفة، وإكس���اب مه���ارات التعامل 

اإليجاب���ي مع احلج���اج والس���ائقن واجلهات 

األخرى، وش���حذ القدرات واخلب���رات العملية 

في أس���اليب التعام���ل الفعال في مؤسس���ات 

أرباب الطوائف، وغرس روح املبادرة للتصدي 
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مكة المكرمة: الرفادة
تزاي�د أع�داد الحجاج عامًا بع�د عام، دع�ا وزارة الحج والعم�رة، إلعداد برنامج خ�اص ب� )التطوي�ف المركزي(، 
تش�رف عليه الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرباب الطوائف، بغرض التس�هيل على حجاج بيت اهلل الحرام، 
وتمكينهم من أداء طواف القدوم، وفق تنظيم يتماشى مع قدسية المكان والزمان، وفق آلية عمل عالية 

الدقة، تحفظ سالمة الحجاج وتنظم تفويجهم، حتى يؤدوا مناسكهم في أمن وأمان.

“التطويف المركزي”.. 
آلية محكمة لسالمة الحجاج

برامج

نفذته الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
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ثالثة مراكز داخل 
المسجد الحرام 

وتعيين مشرفين 
وعدد من 

المطوفين للقيام 
بخدمة ضيوف 

الرحمن

التزام مكاتب 
الخدمة الميدانية 

بالواجبات المطلوبة 
ساهم في نجاح 

المشروع

حجاج ومعتمرين. 

ومتثل����ت بدايات برنام����ج )التطويف املركزي( 

في قيام املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول 

العربية، واملؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حجاج 

الدول اإلفريقية غير العربية، في عام 1435ه�، 

باقت����راح مش����روع إنش����اء مراك����ز لتطويف 

احلج����اج حت����ت إش����راف الهيئة التنس����يقية 

ملؤسس����ات أرباب الطوائف، وه����و ما دعمته 

بالتشجيع واملوافقة كل من: )املؤسسة األهلية 

ملطوف����ي حجاج ال����دول العربية، واملؤسس����ة 

األهلي����ة ملطوفي حجاج ال����دول اإلفريقية غير 

العربية، واملؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حجاج 

جنوب شرق آس����يا، ومؤسسة مطوفي حجاج 

تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا(. 

وقد تضمن املقت����رح أن تعطى األولوية للعمل 

به����ذه املراك����ز للمطوف����ن وأبنائه����م وأبناء 

املطوف����ات، وط����اب اجلامع����ات، وكانت مدة 

التنفيذ قرابة الش����هر )من 1435/11/1ه�، 

حت����ى 1435/12/6ه�(. وبنجاح التجربة، مت 

برنامج التطويف املركزي الذي تنفذه مؤسسات 

الطوافة كان ثمرة مباركة من ثمار توقيع مذكرة 

تفاهم ب����ن وزارة احلج والعمرة، والرئاس����ة 

العام����ة لش����ؤون املس����جد احلرام واملس����جد 

النبوي، تهدف إلى الرق����ي في األداء، وتقدمي 

اخلدم����ات كافة لقاصدي احلرمن الش����ريفن 

م����ن احلجاج واملعتمرين، حيث كان الثالث من 

جم����ادى اآلخرة 1435ه� املواف����ق للثالث من 

أبريل 2014م، موعدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بن 

وزارة احلج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي، والتي تشمل 

املجاالت اإلدارية والفنية واخلدمية بن اجلهتن 

فيما يحقق مصلحة احلجاج والُعّمار والزوار، 

وتوعيتهم وإرش����ادهم من خ����ال اإلصدارات 

العلمي����ة والكتيبات اإلرش����ادية التي تصدرها 

ال����وزارة والرئاس����ة، وذلك بهدف التنس����يق 

والتعاون وتضافر اجله����ود لتحقيق توجيهات 

القي����ادة الرش����يدة بتقدمي أفض����ل اخلدمات 

والتس����هيات لقاصدي احلرمن الشريفن من 
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اختيار املرش����حن للعمل، ومن ث����م تدريبهم 

وتأهيله����م للحص����ول على رخص����ة تطويف 

من الرئاس����ة العامة لش����ؤون املسجد احلرام 

واملس����جد النبوي، ومت تطبيق املش����روع على 

ثاث مؤسس����ات، وه����ي: املؤسس����ة األهلية 

ملطوف����ي حجاج ال����دول العربية � املؤسس����ة 

األهلي����ة ملطوفي حجاج جنوب ش����رق آس����يا 

� املؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حج����اج الدول 

اإلفريقية غير العربية.

كما مت إعداد هيكلة إدارية وميزانية تقديرية 

لتنفي���ذ املش���روع، واختيار مدي���ر من قبل 

الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 

كما مت توزيع تكلفة املشروع على املؤسسات 

الث���اث وفقًا للعدد اإلجمال���ي لعدد حجاج 

كل مؤسس���ة، فكانت املوافقة املباركة، ومت 

تفويض رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات 

أرب���اب الطوائ���ف واألم���ن الع���ام للهيئة 

باس���تكمال كل م���ا يلزم حي���ال تنفيذ خطة 

تفويج احلج���اج ألداء ط���واف القدوم وفق 

الهيكل التنظيمي اخلاص باملشروع.

تنسيق وتعاون
وحرصت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب 

الطوائف في موسم حج 1439ه� من خال 

برنام����ج التطويف املركزي على تنفيذ خطة 

عمل محكمة مت إعدادها وتنفيذها بالتنسيق 

والتعاون مع املؤسس����ات األهلية املشاركة 

ومكات����ب خدماتها امليداني����ة، حيث تلتقي 

األهداف إلرشاد وتوجيه حجاج املؤسسات 

إل����ى الطريق����ة الش����رعية الصحيحة ألداء 

ش����عيرة طواف القدوم، وذلك ألداء نسكهم 

بكل يس����ر وس����هولة، إضافة إلى احلفاظ 

على س����امة احلجاج من التيه والضياع، 

وتف����ادي الزحام من خ����ال وجود مراقبن 

ومرش����دين ميداني����ن يعمل����ون على مدار 

األربعة والعشرين س����اعة، وذلك من خال 

إنشاء مراكز بشرية داخل املسجد احلرام، 

وتعين مش����رفن عليها وعدد من املطوفن 

املؤهلن للقيام بخدمة ضيوف الرحمن فيما 

يخص الطواف والس����عي، وذل����ك لقناعات 

القائمن على أمر “الهيئة التنسيقية” التامة 

ب����أن قيام مكاتب اخلدم����ة امليدانية بتعين 

مرش����دي تطويف الصطحاب احلجاج إلى 

املس����جد احلرام، هو أم����ر ملزم وضروري 

لتفادى حاالت ضياع احلجاج، وما يترتب 

عليها من مشكات ومتاعب ومعاناة لهم. 

وتتلخص آلي����ات التنفيذ في احلرص التام 

عل����ى ع����دم إرس����ال احلجاج إل����ى احلرم 

املك����ي ألداء الطواف قب����ل وبعد كل صاة 

بنحو س����اعة، وتوعية احلجاج وإرشادهم 

قبل البدء في إرس����الهم للمس����جد احلرام، 

والتأكد من تزويد جميع احلجاج باألساور، 

وتوعيتهم بأهمية السير على هيئة مجموعة 

واحدة، وعدم اخلروج عنها تافيًا للضياع 

وعدم التعرض لإلرهاق.

وفيم���ا يتعل���ق باإلع���داد والتجهيز، فقد 

قام���ت كل مؤسس���ة � وبالتنس���يق م���ع 

الرئاسة العامة لش���ؤون املسجد احلرام 

� بإنش���اء مراك���ز بش���رية موزع���ة على 

أبواب املس���جد احلرام، وهي: مركز باب 

املل���ك عبدالعزيز، مركز ب���اب امللك فهد، 
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املؤسسة األهلية 
ملطويف حجاج 

جنوب شرق أسيا
291202

٪39

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج  تركيا وأوربا وأمريكا 

وأستراليا
34785

٪4

املؤسسة األهلية 
ملطويف حجاج  
الدول العربية 

254364
٪34

املؤسسة األهلية ملطويف 
حجاج جنوب أفريقيا 

غير العربية
172428

٪23

ومركز باب الس���ام، وكذلك تأمني بعض 

اآلليات واألجه���زة، والتي تتمثل في: زي 

موحد جلمي���ع العاملني امليدانيني موضح 

عليه شعار مؤسس���ات الطوافة املميزة، 

إصدار بطاقة تعريفي���ة جلميع العاملني، 

وتأمني أجهزة “براف���و” جلميع العاملني 

واملشرفني واإلداريني في املراكز.

وهن����اك الكثير من العوامل التي مت تفعيلها 

إلجناح هذا املشروع، من أهمها:

 التنسيق ما بني املؤسسات املشاركة في 

البرنامج ومدير املشروع على عقد جلسات 

تعريفية بالبرنامج. 

 االجتم���اع مع رؤس���اء مكات���ب اخلدمة 

التطوي���ف،  طريق���ة  وش���رح  امليداني���ة، 

وأهميته���ا، م���ن أج���ل التأكد م���ن أداء 

احلجاج لط���واف القدوم باعتب���اره ركنًا 

م���ن أركان احلج، وتزويد رؤس���اء مكاتب 

اخلدمة امليدانية وفريق العمل بإحصائيات 

عن عدد احلجاج الذين سيتم تطويفهم في 

كل مرحلة.

وفيم����ا يخت����ص بالتخطيط ملوق����ع مركز 

التطوي����ف، فق����د مت اختي����ار موقع رئيس 

للمش����روع، روعي أن يكون بجوار احلرم 

املكي، وذلك بالتنس����يق مع أمانة العاصمة 

املقدس����ة، ويكون هدفه استقبال اتصاالت 

مكات����ب خدمات احلجاج والتنس����يق فيما 

بينها إلمت����ام عملي����ة التطويف بس����هولة 

ويس����ر، وقيام املرش����دين التابعني ملكاتب 

اخلدمة امليدانية بتجميع احلجاج الراغبني 

ف����ي الطواف من أج����ل التوج����ه بهم إلى 

مواقع التطويف داخل احل����رم، وتوعيتهم 

بأهمية الس����ير على هيئة مجموعة واحدة 

وعدم اخلروج عنه����ا تافيًا للضياع وعدم 

التعرض لإلرهاق. 

ولعل أهم النقاط التي س����اهمت في جناح 

برنامج التطويف املركزي في موس����م حج 

1439ه����� متثلت في التقي����د التام باخلطة 

تجنب إرسال 
الحجاج إلى الحرم 

المكي ألداء 
الطواف قبل 

وبعد كل صالة 
بنحو ساعة

التشغيلية وتنفيذها بكل دقة وسهولة ويسر، 

والتزام مكاتب اخلدمة امليدانية بالواجبات 

املطلوب����ة منه����م، إضاف����ة إل����ى التواصل 

الدائم والفوري املباش����ر فيم����ا بني إدارة 

املشروع ومكاتب اخلدمة امليدانية حلل أي 

ماحظات، والتزام العاملني في املش����روع 

بأوقات الدوام اليومي، والتعامل الرائع مع 

ضيوف بيت الله احل����رام وتقدمي يد العون 

لهم وتذليل الصعاب التي واجهتهم.
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النجاح يقود إلى نجاح
تتوالى جناحات احلج عامًا بعد آخر بفضل توفيق الله تعالى، ثم بفضل التوجيه السديد 

م���ن لدن قيادتنا احلكيمة من أجل توفير أقصى درج���ات الراحة لضيوف الرحمن، من 

احلجاج واملعتمرين، فالدعم والتوجيهات احلكيمة من قبل القيادة ينبغي أن تكون حافزًا 

ومعين���ًا لتحقيق املزيد م���ن النجاحات، واملزيد من املنج���زات، فالنجاح ينبغي أن يقود 

إل���ى املزيد م���ن النجاحات، إذا ما وضعنا في االعتبار أن ثم���ة إمكانية دائمًا لإلضافة 

والتحسني والتجويد ملا يقدم من خدمات..

واحلديث عن جناح موس���م احلج يصعب أن حتتضنه الكلمات، وهو حديث ال يستهدف 

التفاصي���ل بقدر ما يرص���د االهتمام الكبير ال���ذي توليه القيادة الرش���يدة ألمر احلج 

واحلجيج، وللقائمني على خدمتهم، كما يجس���د تناغم خطط التش���غيل وتوحيد األهداف 

بني اجلهات العاملة داخل الوزارة وخارجها، فسر النجاح كان في التناغم والتكامل بني 

مختلف اجلهات، وهو ما عبر عنه صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة 

مكة املكرمة بالقول: التنس���يق الذي وصل إلى حد التناغم في موسم احلج، لم يسبق له 

مثيل، وهو بال شك كان عنوان النجاح..

وهاه���ي صفحة جديدة تخطها )الرف���ادة(؛ املنبر اإلعالمي الرصني ملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف، الذي يعكس األداء املخلص والعطاء املضاعف والبذل الس���خي، وهي تطل 

على قرائها في عددها العشرين، الذي يأتي مواكبًا للمتغيرات، ملبيًا للطموحات، موثقًا 

لإلجن���ازات التي حققتها مؤسس���ات أرباب الطوائف التي اس���تفادت من مس���تجدات 

العص���ر التقنية، ذات العالق���ة مبجاالت أعمالها، فعملت عل���ى تطوير برامجها وجتويد 

خدماتها بتحفيز وتشجيع منسوبيها لاللتحاق بالدورات التأهيلية والتدريبية ذات الصلة، 

واإلفادة من أصحاب اخلبرة في مجال خدمات أرباب الطوائف من أس���اتذة اجلامعات 

واملتخصص���ني، فكان���ت احملصلة جناحًا ملوس���م احلج تناقلته وس���ائل اإلعالم احمللية 

والعاملية، وملس���ناه من احلجاج الذين ما فتئت ألس���نتهم تلهج بالشكر والثناء ملا وجدوه 

من حسن ضيافة واستقبال.

م. مروان بن حسني السليماني
مدير عام فرع وزارة 
احلج والعمرة بجدة

األخيرة




