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

مبناسبة جناح موسم حج عام 1440 هـ

إلى مقام خادم احلرمني الشريفني 

سائلني اهلل أن يدمي على وطننا الغالي نعمة األمن واألمان والعزة والتمكني حتت ظل قيادتنا الرشيدة

ولصاحب السمو  امللكي 

ولصاحب السمو  امللكي

ولصاحب السمو  امللكي

ولصاحب السمو  امللكي

ولصاحب السمو  امللكي

ولصاحب السمو  امللكي

ولصاحب املعالي وزير احلج والعمرة

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية
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وملعالي نائب وزير احلج والعمرة

نرفع خالص التهنئة ووافر التبريكات وصادق الوالء





الحج.. عبادة وسكينة
احلمد هلل الذي اختصنا بخدمة احلجاج واملعتمرين، وسخر لبالدنا قيادة 

جعل��ت يف قم��ة أولوياتها رعاية ضيوف الرحمن، فهيأت يف س��بيل ذلك كل 

إمكانات هذه البالد وطاقات أبنائها خلدمتهم، حتى يؤدوا مناس��ك حجهم 

يف راحة ويسر، فاستحقت الثناء واإلنصاف واإلشادة من جموع املسلمني. 

وها هي مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش��اعر املقدسة، يف كامل جاهزيتها، 

وهي حتتضن حجاج بيت اهلل احلرام يف هذه األيام املباركة، وقد أتوا من كل 

فج عميق، ليعيش��وا يف رحاب احلرمني الش��ريفني واملشاعر املقدسة أجواء 

من السكينة والطمأنينة واألمان، بعد أن هيأت لهم حكومة خادم احلرمني 

الش��ريفني، كل أسباب الراحة واليس��ر، التي ستعينهم إن شاء اهلل على أداء 

مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، وفق تنظيمات ومشروعات جديدة، لضمان 

تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات لهم وبأعلى املعايير، والتي س��تقود بإذن اهلل 

تعالى إلى إجناح موس��م ح��ج هذا الع��ام ليتواصل مع النجاحات الس��ابقة 

التي شهدتها األعوام املاضية.

إنها مسؤولية كل عام، التي تتشرف هذه البالد � قيادة وشعبًا � بأدائها، وهو 

ما يف��رض علينا مضاعفة اجله��ود لتحقيق اآلمال والتطلع��ات بأداء هذه 

األمان��ة العظيمة عل��ى أكمل وجه، فما يبذل س��نويًا إلجناح أعمال احلج، 

متمثلة يف توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 

وول��ي عه��ده األم��ني صاح��ب الس��مو امللك��ي األمير محم��د بن س��لمان بن 

عبدالعزي��ز يحفظهما اهلل، يش��كل منظومة متكاملة من احلوافز س��تقود 

بإذن اهلل تعالى لتحقيق النجاح يف موسم حج هذا العام.

وقب��ل أن اخت��م مقالي أهيب بحج��اج بي��ت اهلل احلرام التقي��د باألنظمة 

والتعليمات والبرامج الت��ي وضعتها اململكة لراحتهم وأمانهم، والتفرغ ألداء 

مناسك حجهم ومراعاة إخوانهم وخصوصية األماكن املقدسة وروحانيتها، 

واالبتعاد عن كل ما يعكر صفو احلج وس��كينته، فاحلج عبادة وس��كينة، ال 

مكان فيها للش��عارات السياس��ية واملذهبية والطائفية، يقول اهلل سبحانه 

وتعال��ى )احلج أش��هر معلومات فمن ف��رض فيهن احلج فال رفث وال فس��وق 

وال ج��دال يف احلج(، وأك��رر الترحيب بهم، داعي��ًا اهلل أن يتم فضله عليهم 

باحلج املبرور، والعودة املظفرة إلى أهلهم وديارهم � بعد أداء الفريضة � وهم 

ينعمون بأعظم املشاعر وأغلى الذكريات.

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 
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لقاءات

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير
 الحج والعمرة ومنسوبي أرباب الطوائف

مكة المكرمة: الرفادة
استقبل خادم الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
اهلل، ف�ي قص�ر الصفا بمك�ة المكرمة قب�ل مغرب ي�وم األحد 21 رمض�ان 1440ه� 
المواف�ق 26 ماي�و 2019م، معالي وزي�ر الحج والعم�رة الدكتور محم�د صالح بنتن 
ووكالء الوزارة ورؤس�اء مؤسس�ات أرباب الطوائف )المطوفون واألدالء والوكالء 

والزمازمة( والنقابة العامة للسيارات. 

6   العدد الثالث والعشرون - ذو احلجة 1440ه�  



اللقاء الس���امي الذي يخ���ص به خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، 

وزير احلج والعمرة ورؤس���اء مؤسسات أرباب 

الطوائ���ف والنقابة العامة للس���يارات، في كل 

عام بجوار بيت الله احلرام، يستمد منه اجلميع 

الثق���ة واإلصرار للمضي قدمًا بكل قوة واقتدار 

خلدم���ة ضيوف الرحمن، كما هي فرصة لتأكيد 

الوالء والوفاء، والس���مع والطاعة، فمؤسس���ات 

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

ه���ي اليوم في عمل متواص���ل طوال العام ومن 

دون انقطاع، تستمد من الله العون ومن القيادة 

الرش���يدة الدعم والتأييد املادي واملعنوي الذي 

ميكنها من القيام بالواجب واس���تمرار تطوره، 

س���ائلني الله أن يحفظ خادم احلرمني الشريفني 

ويدميه ذخرًا لإلسالم واملسلمني. 

كما أن اللقاء الس����نوي يأت����ي ليؤكد اهتمام 

القيادة بضي����وف الرحمن، فجهودها العظيمة 

وأعمالها اجلليلة، كل حاج ومعتمر بها شهود، 

فقد به����رت القادم����ني والزائري����ن واحلجاج 

واملعتمرين، فما تلك الرعاية الدائمة واخلدمات 

املتواصلة لإلسالم واملسلمني، بخافية على أحد 

وال تخطئها عني، فما زالت األيادي البيضاء، 

الت����ي ُجبلت عل����ى العطاء، تق����دم كل ما ينفع 

ويرفع، وم����ا زالت توجيهات املقام الس����امي 

السديدة ترمي خلدمة ضيوف الرحمن، بتنفيذ 

كل ما من ش����أنه أن يجعل نس����كهم س����هاًل 

ميس����رًا بإذن الله، وها ه����ي متتد إلى إجناز 

جديد وعمل مفيد، وال أدل على ذلك من تدشني 

خ����ادم احلرمني الش����ريفني امللك س����لمان بن 

عبدالعزيز يحفظه الله، برنامج خدمة ضيوف 

الرحمن، أح����د برامج رؤي����ة اململكة 2030، 

إضافة إلى نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج 

الذي يأتي ف����ي إطار التوّجه اإلس����تراتيجي 

لالنتقال بقطاع مؤسسات أرباب الطوائف من 

قطاع ي����دار بطريقة تقليدي����ة إلى قطاع رائد 

في تس����خير أفضل التقنيات خلدمة احلجاج 

واملعتمرين والزوار، ويسمح للشركات بإنشاء 

شركات فرعية تعمل في مجاالت مساندة لدعم 

املنافسة وضمان حتسني اخلدمات، مما يسهم 

في اس����تقبال األعداد املتزاي����دة من ضيوف 

الرحمن، وتعزيز جه����ود وزارة احلج والعمرة 

في مجال املس����ؤولية االجتماعية، إضافة إلى 

توسيع قاعدة املشاركة ألبناء الوطن في خدمة 

ضيوف الرحمن. 

وترف���ع الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف بأطيافها )مطوف���ني وأدالء ووكالء 

وزمازم���ة( للقي���ادة الرش���يدة ب���كل الفخ���ر 

واإلع���زاز، أس���مى آي���ات الش���كر والتقدير 

والعرفان، فبدعمهم تتقدم وتنجز، وبتوجيهاتهم 

تقهر الصعاب، وتطوع األس���باب، حرصًا على 

جتويد األداء، وترقية اخلدمات.
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برامج

مكة المكرمة: الرفادة

دش�ن خادم الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز آل 

سعود حفظه اهلل، مس�اء يوم الثالثاء 23 رمضان 1440ه� الموافق 

28 ماي�و 2019م، بحض�ور صاحب الس�مو الملكي األمي�ر محمد بن 

س�لمان بن عبدالعزي�ز، ولي العهد نائب رئيس مجل�س الوزراء وزير 

الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، 

خ�الل الحفل الذي رعاه أيده اهلل، بهذه المناس�بة ف�ي قصر الصفا 

بمكة المكرمة.

خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج 
خدمة ضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة: البرنامج يأتي امتدادًا 
وتطويرًا لجهود المملكة في خدمة 

ضيوف الرحمن

أكثر من 130 مبادرة إلحداث نقلة نوعية 
جديدة في خدمة ضيوف الرحمن
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خدم���ة ضي���وف الرحم���ن، أحد أه���م البرامج 

التنفيذية لرؤية اململك���ة 2030 لتترجمون أيدكم 

الل���ه، اهتمامك���م اجلل���ي والواضح باإلس���الم 

واملسلمني إلى واقع ملموس، ورعايتكم اخلاصة 

لهذا البرنامج الفريد لداللة واضحة على عنايتكم 

املس���تمرة بضيوف الرحمن، وذلك يقينًا بأن هذا 

الش���رف العظيم يتطلب منا العمل بكل ما أوتينا 

من ق���وة لتوفير مزي���د من الراح���ة والطمأنينة 

لضيوف الرحمن”.

وتابع معاليه قائاًل: “هذا البرنامج يأتي امتدادًا 

الكرمي، برنامج خدمة ضي���وف الرحمن، فاللهم 

لك احلمد على ما أنعمت به على بالدنا من شرف 

مسؤولية خدمة احلرمني الش���ريفني ورعايتهما، 

وخدمة ضيوف الرحمن هذا الشرف حمله ملوك 

هذه البالد على عاتقهم منذ عهد مؤسس���ها امللك 

عبدالعزيز رحمه الله، حتى عهدكم امليمون، وهو 

نهج سار عليه أبناء هذه البالد بكل فخر واعتزاز، 

ليتواصل العطاء ويس���تقر في ذهن األجيال دور 

اململكة الذي حملت شرف أدائه”.

وأضاف: “إنكم وإذ تدش���نون هذا اليوم برنامج 

مصدر فخر
بدئ احلفل اخلطابي املعد بهذه املناس���بة بتالوة 

آيات م���ن القرآن الكرمي، ثم ألق���ى معالي وزير 

احلج والعمرة رئيس جلنة برنامج خدمة ضيوف 

الرحم���ن الدكتور محمد صالح ب���ن طاهر بننت 

كلم���ة قال فيه���ا: “في هذه الليل���ة املباركة وفي 

هذه األرض الطاهرة حرصتم يا خادم احلرمني 

الش���ريفني على تدش���ني برنامج خدمة ضيوف 

الرحم���ن بج���وار بيت الله احل���رام، فاجتمع لنا 

ش���رف الزمان واملكان وش���رف تدشني مقامكم 

األهداف االستراتيجية للبرنامج
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في خدمة ضيوف الرحمن، ميكنهم ويس���اندهم 

في عملهم إخ���وة لهم في مكت���ب برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن، يس���تمدون طموحاتهم وآمالهم 

من عظم املس���ؤولية وثقة القيادة، غرس���ها بهم 

صاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن سلمان 

ب���ن عبدالعزيز، ولي العهد نائ���ب رئيس مجلس 

ال���وزراء، رئي���س مجلس الش���ؤون االقتصادية 

والتنمي���ة، الذي يتابع ويحرص على أن يش���رف 

بنفسه على كل ما من شأنه تسهيل وتسخير كل 

اإلمكانات خلدمة ضيوف الرحمن.

بعد ذلك تس���لم خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

س���لمان بن عبدالعزي���ز آل س���عود حفظه الله، 

وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل 

على أكثر من 130 مبادرة، ش���ارك في إعدادها 

أكث���ر من 30 جهة حكومي���ة، بهدف إحداث نقلة 

نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير 

اخلدمات الت���ي تعينهم على أداء املناس���ك بكل 

يس���ر وس���هولة، من خالل حتقيق ثالثة أهداف 

اس���تراتيجية، تتمثل في تيسير استضافة املزيد 

من املعتمرين وتس���هيل الوص���ول إلى احلرمني 

الش���ريفني، وتقدمي خدمات ذات ج���ودة للحاج 

تمكين أكبر عدد من 
ضيوف الرحمن من 

الوصول إلى الحرمين 
وتيسير مناسكهم 

جلهودكم أيدكم الله، في خدمة ضيوف الرحمن، 

إذ أنكم دائمًا تؤكدون بأن بذل الغالي والنفيس 

في س���بيل خدمة ضيوف الرحمن والسهر على 

راحتهم هو مصدر فخر لبالدنا منذ تأسيسها، 

وهو ما ش���كل بحمد الله إرث���ًا من اإلجنازات 

املتراكمة واملتتالية في خدمة ضيوف الرحمن، 

فم���ن خالل هذا البرنامج ال���ذي يأتي امتدادًا 

وتطوي���رًا جله���ود اململكة اجلب���ارة في خدمة 

ضيوف الرحمن نس���عى إلى تيس���ير وصولهم 

إلى احلرمني الش���ريفني وتسهيل كافة مراحل 

رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم وحتى 

عودتهم ساملني، من خالل جتهيز أحدث املنافذ 

واملرافق والتقنيات، كما يقوم البرنامج بالعمل 

عل���ى تقدمي كافة اخلدم���ات باجلودة التي تليق 

بضيوف الرحمن على جميع األصعدة في شتى 

املجاالت، كما يسعى البرنامج كذلك إلى إثراء 

جتربة ضيوف الرحمن من خالل تهيئة املواقع 

األثري���ة والثقافية التي تزخر بها بالدنا ليعيش 

ضي���ف الرحمن جتربة روحانية ودينية وثقافية 

عامرة باإلميان، مستمدة من أصالة هذه البالد 

وتاريخها العريق”.

وأوض���ح وزير احلج والعمرة أنه يش���ارك في 

تنفيذ طموح���ات ومبادرات ه���ذا البرنامج ما 

يزي���د على 32 جهة حكومي���ة، ومئات اجلهات 

م���ن القط���اع اخل���اص، يعملون ب���كل تفان 

وإخ���الص، ويضع���ون هذه املس���ؤولية نصب 

أعينهم، مستش���عرين لدورهم احملوري والهام 
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واملعتمر، وإثراء جتربتهم الدينية والثقافية.

وقد وقال خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله: “أكبر خدمة 

أن يأتي احل���اج واملعتمر آمن���ًا مطمئنًا، األمن 

من أهم األش���ياء من أقصاها إلى أقصاها ولله 

احلم���د، واس���أل الله عز وجل أن يرزقنا ش���كر 

نعمته، واحلمد لله على ما نحن فيه، واس���أل الله 

عز وجل أن ينفعنا مبا أنعم علينا، ونحن جميعًا 

من بالد احلرمني، وكلنا نخدم احلرمني”.

)10( ركائز 
ويتمحور دور برنامج خدمة ضيوف الرحمن ف��ي 

إحداث نقلة نوعية ف�����ي خدمة ضيوف الرحمن 

م��ن خالل تعزيز التكامل وتنسيق جه�ود منظومة 

العاملني ف���ي خدمتهم؛ من اجلهات احلكومية أو 

القطاع اخلاص أو األعمال الطوعية، وفتح آفاق 

واس���عة ملقدمي اخلدمات من األفراد واملنشآت، 

ويرتب���ط البرنامج بجميع نق���اط االتصال التي 

مير به���ا ضيوف الرحم���ن، ليش���مل إجراءات 

الق���دوم واملنافذ والطرق املوصل���ة إلى البق��اع 

املقدس���ة، فضاًل عن األماكن ذات اإلرث الثقافي 

والتاريخي خ���ارج مكة املكرمة واملدين��ة املنورة، 

والتي تس��هم ف��ي إث��راء الرحل��ة وحتقق أهداف 

البرنامج.

وينطلق البرنامج لتحقي��ق غاياته بدءًا من البني��ة 

التحتية ورفع ج���ودة اخلدمات وتنويع اخليارات 

تقديم خدمات ذات جودة 
عالية للحجاج والمعتمرين

من خ���الل متكني جمي���ع القطاع���ات في خدمة 

ضيوف الرحمن.

وتش���تمل خط���ة البرنامج على أكث���ر من 130 

مبادرة ش���ارك ف���ي إعدادها م���ا يزيد على 30 

جهة حكومي���ة، ومت توزيع املبادرات على األبعاد 

اإل�ستراتيجية الثالثة للبرنامج، وتتم مراقبة هذه 

املب���ادرات من قب��ل املرك���ز الوطني لقياس أداء 

األجهزة العامة )أداء(.

واعتمدت أبعاد البرنامج الثالثة � وهي استضافة 

العدد األمثل، وتقدمي أفضل جتربة بأعلى جودة، 

وحتقيق اس���تدامة القط���اع � عل���ى 10 ركائز 

أساس���ية، يت���م تقييمها من خالل 23 مؤش���رًا 

لقياس األداء، وذلك على النحو التالي:

البعد األول: استضافة العدد األمثل � يرتكز على: 

تس���هيل القدوم ألداء النسك، ويقاس األداء فيها 

من خالل:

� عدد القادمني بالتأشيرات املستحدثة.

� متوس���ط امل���دة الزمني���ة إلصدار التأش���يرة، 

وحتفيز ضيوف الرحمن م���ن املعتمرين للقدوم، 

ويقاس أداؤها باآلتي:
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1 � نس���بة االلتزام مبعايير السالمة في احلرمني 

واملشاعر املقدسة.

2 � نس���بة التزام املستشفيات واملراكز الصحية 

مبعايير اجلودة املعتمدة.

د � تطوير روح وثقافة الضيافة، وتقاس من خالل 

نسبة خدمات الفنادق املطابقة للمعايير.

ه� � إث���راء التجربة الوجدانية الثقافية والتراثية، 

وتقاس باآلتي:

1 � نسبة رضا ضيوف الرحمن عن جتربة زيارة 

احلرمني.

2 � نسبة رضا احلجاج عن جتربة زيارة املشاعر 

املقدسة.

3 � ع���دد املواقع التراثية املهيأة للزيارة واملزودة 

باخلدمات.

4 � نسبة رضا ضيوف الرحمن عن جتربة زيارة 

املواقع التراثية.

البعد الثالث: حتقيق استدامة القطاع

ل���ه ركيزتان؛ هم���ا تعزيز االس���تدامة التنموية، 

ويتمثل مؤش���ر أدائها بعدد ضيوف الرحمن من 

املعتمري���ن القادم���ني من خ���ارج اململكة موزعة 

خالل العام، وتعزيز االس���تدامة البشرية وتقاس 

من خالل عدد املؤهلني خلدمة ضيوف الرحمن.

عطاء يتواصل
وتعمل اململكة بشكل مستمر على التوسع في كل 

ما يجعل رحلة ضيوف الرحمن للمشاعر املقدسة 

رحلة مميزة وس���هلة وميسرة، وتتواصل اجلهود 

أ� االرتق���اء باخلدم���ات ألعلى معايي���ر اجلودة، 

وقياسها عن طريق: 

1 � نس���بة الت���زام مقدم���ي اإلعاش���ة باملعايير 

املطلوبة.

2 � نس���بة التزام مقدمي النقل الع���ام باملعايير 

املطلوبة.

3 � نسبة خدمة املطارات املطابقة للمعايير.

ب � تهيئة س���بل الراح���ة وتذلي���ل الصعوبات، 

ومؤشرات أدائها: 

1 � مؤش���ر رضا ضي���وف الرحمن م���ن عملية 

إصدار التأشيرة.

2 � متوس���ط فترة انتظار ضي���وف الرحمن في 

املطارات عند القدوم.

3� مؤشر رضا ضيوف الرحمن عن املطارات.

4 � مؤش���ر رضا ضيوف الرحم���ن عن خدمات 

السكن.

5 � مؤش���ر رض���ا ضيوف الرحمن ع���ن التنقل 

داخل املدن.

6 � متوس���ط املدة الزمنية الالزم���ة لالنتقال من 

أطراف مكة واملدينة إلى احلرمني.

ج � تعزيز الصحة واألمن والس���المة، ومؤشرات 

أدائه:

توفيــر خيارات تناسب كل 
الفئات وبمعايير عالمية 

تحظــى برضا ضيـوف 
الرحمن 

12

أسندت رؤية المملكة 2030 لبرنامج خدمة 
ضيوف الرحمن مهمة تحقيق ثالثة أهداف 

إستراتيجية تتمثل في اآلتي:
املعتمري��ن  م��ن  املزي��د  اس��تضافة  تيس��ير  أواًل: 
وتسهيل الوصول إلى احلرمني الشريفني، يتضمن 
ه��ذا اله�دف متك��ني أكبر عدد م��ن املعتمرين من 
الوص��ول إلى احلرم��ني وتيس����ير رحالته��م م��ن 
بالده��م حت��ى وصوله��م إل����ى اململك��ة، وتوفي�ر 
املعلوم��ات الكافية التي تهيئ لهم اتخاذ القرارات 
املناس��بة قب��ل االنط��الق يف رحلته��م، وم��ن ث��م 
اس��تقبالهم باحلف��اوة والترح��اب عن��د وصولهم 

لتكون رحلتهم س��هلة وآمنة.
عالي��ة  ج��ودة  ذات  خدم��ات  تق��دمي  ثاني��ًا: 
للحجاج واملعتمرين، ويش�مل هذا الهدف توفير 
جمي��ع اخلدمات الرئيس��ية م��ن سكن وإعاش��ة 
ومواص��الت وغيره��ا، بأس��لوب عص��ري يراعي 
توفي����ر خي��ارات متع��ددة تناس��ب كل الفئات، 
ومبعايير عاملية حتظ��ى برضا ضي�وف الرحمن 
ف����ي بيئ����ة آمن����ة تضم����ن س��المتهم للتف��رغ 

ألداء مناس��كهم بس��كينة وطمأنين��ة.
والثقافي��ة  الديني��ة  التجرب��ة  إث��راء  ثالث��ًا: 
للحج��اج واملعتمري��ن، ويش��مل ه����ذا اله����دف 
ورب����ط  الرحم����ن  ضي����وف  جترب����ة  إث����راء 
وجدانه����م مبعال��م الس����يرة النبوي��ة والتاريخ 
اإلسالمي عبر زيارة املواق��ع واملعالم التاريخية 
واعتزازه����م  اطالعه����م  م��ن  تزي����د  الت��ي 
إتاح��ة  إل��ى  إضاف��ة  اإلس����المي،  بتاريخه����م 
الثقافي��ة  الفعالي��ات  لزي��ارة  له��م  الفرص��ة 

واالجتماعية.

1� نسبة املعتمرين الدوليني املكررين.

2� نس���بة ضيوف الرحمن القادمني ألداء العمرة 

من مختلف الفئات.

والركيزة الثالثة توفير الطاقة االستيعابية املثلى، 

ويقاس األداء فيها عن طريق تقييم:

1� ع���دد ضيوف الرحمن من املعتمرين القادمني 

من خارج اململكة موزعًا خالل العام.

2� الطاقة االس���تيعابية الكلية لضيوف الرحمن 

من اخلارج.

3� الطاقة االس���تيعابية الكلية لضيوف الرحمن 

من اخلارج.

البع��د الثاني: تق���دمي أفضل جتربة بأعلى جودة، 

ويرتكز على:
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املبذول���ة لتحس���ني وتطوير وجتوي���د اخلدمات 

لضمان راحة احلجاج واملعتمرين والزوار، ومن 

هذه اجلهود:

أ � توس���عة احلرم���ني الش���ريفني )التوس���عة 

الس���عودية الثالثة للمسجد احلرام( والتي تعد 

من أهم وأكبر املش���اريع التي شهدها املسجد 

احلرام على مر العصور، حيث تهيئ املس���جد 

احل���رام الس���تيعاب قرابة مليون وس���بعمائة 

ألف مص���ٍل، وج���اءت التوس���عة املباركة من 

اجلهة الشمالية للمس���جد احلرام لتشمل ستة 

مكونات رئيسة وهي: مبنى التوسعة، الساحات 

اخلارجية، اجلس���ور، مبنى املصاطب، ممرات 

املشاة ومباني اخلدمات، وتصب هذه املكونات 

في إطار تكاملي لتكوين رؤية ش���املة عصرية 

مع اس���تخدام أحدث التجهي���زات والتقنيات، 

لتأم���ني راحة وس���المة احلج���اج واملعتمرين 

والزوار ومتكينهم من الوصول بيس���ر وسهولة 

إلى املسجد احلرام.

ب � املش���اعر املقدسة: مت إنشاء شركة حكومية 

مبس���مى )ش���ركة املش���اعر املقدس���ة للتنمية 

والتطوير( تتولى مهام تهيئة املشاعر للمعتمرين 

وال���زوار، وتطوير وإنش���اء وصيانة املنش���آت 

في من���ى، وتنظي���م وتقدمي اخلدم���ات للحجاج 

واملعتمرين والزوار مبا يحقق استدامة االستفادة 

من املش���اعر املقدسة وكفاءة اس���تخدامها في 

مواسم احلج.

ج � قطار احلرمني الشريفني: يعد قطار احلرمني 

الش���ريفني أحد أهم املش���اريع التي تسهم في 

حتقيق أهداف )رؤية اململكة 2030(، ويس���تمد 

أهميته من كونه وس���يلة نقل آمنة وسريعة تخدم 

احلجاج واملعتمري���ن والزوار ف���ي مكة املكرمة 

واملدينة املنورة مرورًا مبحافظة جدة ومدينة امللك 

عبدالله االقتصادية.

د � مبادرة طريق مك���ة: تهدف هذه املبادرة إلى 

رف���ع كفاءة وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من 

بل���د القدوم قبل الوصول إل���ى منافذ اململكة عن 

طريق تقدمي خدمات مختلفة من اجلهات العاملة 

ف���ي املناف���ذ )اجل���وازات، الصح���ة، اجلمارك، 

ووزارة احل���ج والعمرة(، ويتم التوس���ع في ذلك 

تدريجيًا في عدة دول.

ه���� � مش���روع رؤى احلرم: يعد مش���روع رؤى 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

ولصاح���ب الس���مو امللك���ي األمي���ر محمد بن 

س���لمان بن عبدالعزيز ول���ي العهد نائب رئيس 

مجل���س الوزراء وزير الدف���اع � حفظهما الله � 

مبناسبة تدشني برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

أحد برام���ج )رؤية اململك���ة 2030(، وقال في 

تصريح صحفي بهذه املناسبة: “لقد شّرف الله 

ع���ّز وجّل هذه البالد املبارك���ة بخدمة احلرمني 

الش���ريفني وقاصديهما من حجاج ومعتمرين، 

بعناي���ة واهتمام من خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، وسمو 

ولي عهده األمني � حفظهما الله � وامتدادًا لهذه 

اجلهود دّش���ن خادم احلرمني الشريفني � أّيده 

الله � برنام���ج خدمة ضيوف الرحمن ليتواصل 

العط���اء في خدم���ة ضيوف الرحمن وتيس���ير 

أدائهم املناس���ك في راحة واطمئنان”، مضيفًا 

أن البرنام���ج يعد امتدادًا إلجنازات هذه البالد 

املباركة منذ تأسيسها حتى العهد الزاهر خلادم 

احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود أّيده الله.

وبنّي معاليه أن البرنامج يس���هم في حتقيق أحد 

أهم أه���داف رؤية اململك���ة 2030، ويحمل130  

مبادرة ش���ارك في إعداده���ا وتنفيذها ما يزيد 

على 32 جهة حكومية ومئات اجلهات من القطاع 

اخلاص، يعملون جميعًا يدًا واحدة ولهدف واحد 

هو خدمة ضيوف الرحمن من خالل تهيئة البنية 

التحتي���ة واملراف���ق واخلدمات بأش���كالها كافة 

وتوظيف التقنية في هذه املجاالت.

إثــراء تجربــة ضيــوف 
الرحمــن وربــط وجدانهــم 
بمعالــم الســيرة النبوية 

والتاريخ اإلسالمي

احلرم ف���ي مكة املكرمة من املش���اريع العمالقة 

التي أطلقها صندوق االستثمارات العامة، لرفع 

الطاقة االستيعابية احلالية مبا يوازي 300 ألف 

ضيف في اليوم تتوزع على مستويات 3 أو 4 أو 

5 جنوم، كما س���يضيف بعض الوحدات للسكن 

الدائم جوار املسجد احلرام.

و � مش���روع رؤى املدينة: يس���عى مشروع رؤى 

املدين���ة لتطوي���ر عمراني متكامل ملنطقة ش���رق 

املسجد النبوي الش���ريف، مبساحة 1.3 مليون 

مت���ر مربع، ويوفر طاقة اس���تيعابية فندقية تقدر 

ب����240  ألف نزيل لليوم الواحد، مع مس���احات 

تخصص للصالة تتس���ع ألكثر م���ن 200  ألف 

مصل، ويعمل املشروع على تطوير وتهيئة املراكز 

واملتاح���ف لتعزيز التجربة الثقافي���ة والتاريخية 

للمدينة املنورة.

ويتجدد العطاء
وعلى صعيد ذي صلة رف���ع معالي وزير احلج 

والعمرة عض���و مجلس الش���ؤون االقتصادية 

والتنمي���ة رئي���س جلنة برنام���ج خدمة ضيوف 

الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، 

أس���مى آيات الش���كر والتقدير خلادم احلرمني 

13
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جدة: واس

رأس صاحب الس�مو الملكي األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر 

اإلمارة بجدة بتاريخ 19 ش�عبان 1440ه� الموافق 24 أبريل 2019م، اجتماعًا برؤس�اء مجالس إدارات مؤسس�ات 

أرب�اب الطوائف: )المطوف�ون، األدالء، ال�وكالء، الزمازمة( واألمين العام للهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات 

أرب�اب الطوائف، جرى خالله مناقش�ة خطط هذه المؤسس�ات واس�تعداداتها لموس�م ح�ج العام الحالي 

)1440ه�(، وذلك بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان مش�اط، وس�عادة 

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، وعدد من المسؤولين.

لقاء

نائب أمير مكة المكرمة يلتقي رؤساء 
مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف
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اس����تعرض االجتم����اع جاهزية مؤسس����ات 

أرباب الطوائف التس����ع، وهي: )مؤسس����ة 

مطوف����ي حج����اج تركي����ا ومس����لمي أوروبا 

وأمريكا وأستراليا، ومؤسسة مطوفي حجاج 

إيران، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول 

جنوب آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول 

اإلفريقية غي����ر العربية، ومؤسس����ة مطوفي 

حجاج دول جنوب ش����رق آس����يا، ومؤسسة 

مطوفي حج����اج الدول العربية، واملؤسس����ة 

األهلي����ة ل����أدالء، ومكتب ال����وكالء املوحد، 

ومكت����ب الزمازمة املوحد(، والتي تتش����رف 

بتقدمي خدماتها لنحو مليوني حاج، سيفدون 

من مختلف دول العالم ألداء مناسك حج هذا 

العام، وذل����ك منذ وصوله����م للمملكة وحتى 

عودته����م إلى أوطانهم س����املني غامنني بإذن 

الله تعالى. 

وناق���ش االجتم���اع اخلدم���ات األساس���ية 

واإلضافي���ة التي تقدمها مؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف ملن تق���وم بخدمتهم م���ن حجاج 

)االس���تقبال(،  تش���مل:  والت���ي  اخل���ارج، 

ويتضم���ن اس���تقبال احلج���اج ف���ي منافذ 

الق���دوم البري���ة واجلوية والبحري���ة، وكذلك 

ف���ي مراكز االس���تقبال والتوجيه في مداخل 

مك���ة املكرم���ة، والترحيب به���م وإيصالهم 

إلى مقرات س���كنهم. و)التطوي���ف(، بتنظيم 

خروج احلج���اج إلى احلرم املك���ي للطواف 

عند الق���دوم وعند املغادرة. و)إس���كان مكة 

املكرمة(، والذي يشمل متابعة سكن احلجاج 

وتوفير س���بل الراحة لهم طيلة فترة إقامتهم 

بالعاصمة املقدسة. و)النقل(، والذي يتضمن 

نقل احلجاج من منف���ذ الوصول إلى مقرات 

س���كنهم والنقل من وإلى املش���اعر املقدسة 

وإلى منفذ املغادرة بعد االنتهاء من املناسك. 

و)التفويج ملنش���أة اجلمرات(، بتنظيم خروج 

أفواج احلجاج إلى رمي اجلمرات منذ النفرة 

من مزدلفة وحتى أيام التش���ريق. و)إسكان 

املش���اعر املقدس���ة(، الذي يتضم���ن توفير 

السكن والتجهيزات لراحة احلجاج في مشعر 

منى ومشعر عرفات ومشعر مزدلفة. وكذلك: 

)خدمات اإلعاش���ة(، والتي تشمل تقدمي هذه 

اخلدمات مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة، مع 

املتابعة املستمرة ملس���توى الوجبات وطريقة 

تقدميها. و)التوديع(، بتنظيم مغادرة احلجاج 

من مكة املكرمة وتوديعهم في منفذ املغادرة. 

جدي����ر بالذك����ر أن هذه اخلدم����ات تتضمن 

اإلش����راف على راحة ضي����وف الرحمن من 

حج����اج اخلارج، وتفق����د أحوالهم طيلة فترة 

إقامته����م، وتخصي����ص الع����دد الكافي من 

العامل����ني لتطويفه����م وإرش����ادهم إلى أمور 

دينه����م ومعاونتهم عليها، كذل����ك تكليف من 

يصطحبه����م في الط����واف والس����عي وبقية 

مناس����ك احلج مبا ييس����ر للحاج أداء نسكه 

على الوجه الصحيح، والتعاون مع املسؤولني 

العاملني في منظومة احلج واجلهات املختصة 

وذات العالق����ة به����ا، مم����ا يس����اعدهم على 

ممارسة واجباتهم على أكمل وجه، وإرسال 

مندوبني إلى مكاتب إرش����اد التائهني التابعة 

ل����وزارة احل����ج والعمرة الس����تالم حجاجهم 

التائهني واملفقودين.

كما تتولى هذه املؤسس����ات إحضار وسائط 

النقل املقررة للحجاج في األوقات املناس����بة 

للنفرة إلى “منى”، ولصعودهم إلى “عرفات” 

وفق اخلط����ة العامة للحج، ونفرتهم منها إلى 

“مزدلف����ة” ثم إل����ى “منى” ومك����ة املكرمة، 
وإرشادهم إلى خيامهم املعدة لنزولهم مبنى 

وعرفات، وكذلك س����كنهم مبك����ة املكرمة بعد 

النزول، وعدم الس����ماح للحج����اج بافتراش 

الش����وارع وامليادين وغيرها، والتقيد بتنفيذ 

تعليمات اجلهات املختصة.

استعراض جاهزية 
مؤسسات أرباب الطوائف 

لموسم حج هذا العام

مناقشة الخدمات 
األساسية واإلضافية 

التي تقدمها مؤسسات 
أرباب الطوائف لحجاج 

بيت هلل الحرام
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معارض

المشاعر المقدسة: الرفادة
نيابة عن مستش�ار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو 
الملكي األمير خالد الفيصل، افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي األمير بدر بن سلطان، 
معرض: “مشاعر 1” الذي نظمته المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا بمقر مخيمات حجاجها بمشعر 
“من�ى”، وذلك بتاري�خ 1440/10/23ه�، بحضور معالي وزي�ر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح ب�ن طاهر بنتن، ونائبه 
الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان مش�اط، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، 
ووكالء وزارة الح�ج والعم�رة، ومجل�س الهيئ�ة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائف، ورؤس�اء مجال�س إدارات 
مؤسس�ات أرباب الطوائف، وعدد من المس�ؤولين في عدة قطاعات وجهات وأجهزة عامل�ة في الحج، بتوجيه من 
وزارة الحج والعمرة، والذي اس�تمر لمدة )4( أيام، خالل الفترة من 23 – 1440/10/26ه�، ويهدف لتحس�ين بيئة س�كن 
الحج�اج، وتجوي�د الخدم�ات المختلف�ة المقدمة لهم في المش�اعر المقدس�ة، بما يت�واءم مع توجيه�ات القيادة 

الرشيدة أيدها اهلل، بتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

برعاية “أمير مكة” وحضور “نائبه”

مؤسسة حجاج “جنوب آسيا” 
تنظم معرض “مشاعر 1”
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“بنتن”: شراكات للوزارة 
مع عدد من الجهات 
الحكومية واألهلية 

للتخطيط واالستعداد 
الستقبال الحجاج في 

جميع مناطق الحج

وزير الحج والعمرة: 
“مشاعر1” سيسهم 

في تحسين بيئة سكن 
الحجاج في المشاعر 

وتجويد الخدمات 
بعرض أحدث المنتجات 

والمستلزمات 

جتويد اخلدمات
وُب���دئ احلفل اخلطاب���ي املُعد لهذه املناس���بة، 

بتالوة آيات من الذك���ر احلكيم، ثم ألقى معالي 

وزي���ر احلج والعمرة الدكت���ور محمد صالح بن 

طاه���ر بننت، كلمة رحب فيها بصاحب الس���مو 

امللكي األمير بدر بن سلطان وباحلضور، وشكر 

س���موه على افتتاحه لهذا املع���رض الذي يأتي 

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل 

وأرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام، مبينًا 

أنه ومن خالل برنامج: “خدمة ضيوف الرحمن” 

الذي تفضل بإطالقه خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل شهر رمضان 

املاضي، تقوم وزارة احلج والعمرة بالش���راكة 

مع عدد من اجلهات احلكومية واألهلية واللجان 

على التخطيط واالس���تعداد الستقبال احلجاج 

في جميع مناطق احلج.

وفي معرض كلمته، قدم معاليه الش���كر والتقدير 

لصاح���ب الس���مو امللكي األمير خال���د الفيصل 

مستش���ار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 

مك���ة املكرمة رئي���س جلنة احل���ج املركزية، على 

رعايته الكرمية لهذه املناس���بة، ولصاحب السمو 

امللكي األمير بدر بن س���لطان نائب أمير منطقة 

مكة املكرمة على تش���ريفه لهذه املناسبة، مؤكًدا 

أن هذه الرعاية والتش���ريف تع���د امتدادًا لدعم 

إم���ارة منطقة مكة املكرمة ألنش���طة وزارة احلج 

والعمرة، وجميع القطاعات التي تسهم في خدمة 

ضيوف الرحمن.

وأكد معاليه أن “مشاعر1” سيسهم في حتسني 

بيئة الس���كن في مخيمات احلجاج في املش���اعر 

املقدس���ة وجتويد اخلدمات املقدمة لهم من خالل 

عرض أحدث املنتجات واملستلزمات املتطورة في 

هذا املجال.

خدمات متنوعة
فور وصول صاحب الس���مو امللك���ي األمير بدر 

بن س���لطان، قام بجولة على أقسام “املعرض” 

الذي تش���ارك فيه ع���دة جهات محلي���ة ودولية، 

تق���دم خدم���ات متنوع���ة للحجاج، م���ن أهمها: 

)تكييف وتوزي���ع الهواء ف���ي مخيمات احلجاج 

في املش���اعر املقدسة، واألس���ّرة ذات الدورين، 

والفرش واألث���اث واإلنارة وتقنياتها، عالوة على 

توفير وترشيد الطاقة، وتبريد مياه الشرب، إلى 

جان���ب تدوير النفايات والتخل���ص منها، وكذلك 

القواطع والعوازل، وخدم���ات ذوي االحتياجات 

اخلاصة، وك���ذا املخيم الذك���ي، وتأهيل دورات 

املي���اه واملطابخ، باإلضافة إل���ى تقدمي الوجبات 

املس���بقة الصنع، والهدايا، وغيرها من خدمات 

ومنتجات(.

كما اطلع س���موه على أه���م التغييرات واألفكار 

التي طرحتها مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب 

آسيا للمساهمة في النهوض واالرتقاء بخدماتها 

التي تتش���رف بتقدميها حلجاجه���ا، ووقف على 

حرصه���ا على حتقي���ق مبدأ التنمية املس���تدامة 

وفق املعايير الدولية املعتمدة، للوصول إلى أعلى 

مستويات العمل املؤسسي في مختلف املجاالت 

االقتصادية والتنموي���ة والتعليمية واالجتماعية، 

وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
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رئيس جلنة احلج املركزية، قد رفع شعار: “بناء 

اإلنس���ان وتنمية املكان في املنطقة”، وقد عملت 

املؤسسة بإشراف من وزارة احلج والعمرة على 

ترجم���ة هذا الش���عار عل���ى أرض الواقع، الفتًا 

النظر إلى أن املؤسس���ة تتش���رف خالل موسم 

حج هذا العام 1440ه���� بخدمة نحو 570 ألف 

حاج بواسطة 140 مكتبًا للخدمة امليدانية، تضم 

بني جنباته���ا 16659 مقدمًا للخدمة، مفيدًا بأن 

عدد حجاج املؤسسة املستهدفني بالنقل بواسطة 

احلافالت يبلغ أكثر من 400 ألف حاج، في حني 

يبلغ عدد احلجاج املس���تهدفني بالنقل بواس���طة 

قطار املش���اعر املقدس���ة نحو 140917 حاجًا، 

كما تتشرف املؤسسة بتقدمي 7800000 وجبة، 

منها 2300000 وجبة مس���بقة الطهي: “مجمدة 

ومعقم���ة”، متثل ما نس���بته 40% م���ن إجمالي 

الوجبات التي ُتقدم بواسطة 93 متعهدًا معتمدًا، 

باإلضاف���ة إل���ى تق���دمي 2282115 عبوة زمزم 

بحجم 200 ملم للحجاج التابعني للمؤسسة طيلة 

أيام املشاعر املقدسة.

مذكرات تفاهم 
عقب ذلك، شهد صاحب السمو امللكي األمير بدر 

بن س���لطان نائب أمير منطقة مكة املكرمة توقيع 

)4( مذكرات تفاهم بني مؤسسة مطوفي حجاج 

دول جنوب آس���يا، وعدد م���ن اجلهات املختصة 

واملهتم���ة بتوفي���ر خدم���ات اإلعاش���ة والتنمية 

املس���تدامة لقطاع احلج في املش���اعر املقدسة، 

وذل���ك لتعزيز مجاالت التع���اون فيما بينهم، مبا 

يحقق أه���داف وتوجهات رؤي���ة اململكة 2030، 

وتطوير خدمات ضيوف الرحمن، وهي: 

� األول���ى، مذك���رة تفاه���م م���ع ش���ركة متوين 

باخلدم���ات املقدمة لضي���وف بيت الل���ه العتيق 

وجتويدها وفق أس���س مهني���ة عالية، ومبا يتفق 

مع معايير اخلدمة العاملية لصناعة ضيافة احلاج 

الكرمي، موضحًا أنه بتوجيه من القيادة الرشيدة 

وصدور قرار مجلس الوزراء باملوافقة على نظام 

مقدمي خدمة حجاج اخلارج، نظمت وزارة احلج 

والعم���رة بالتعاون مع مؤسس���ة مطوفي حجاج 

دول جنوب آس���يا هذا املعرض من أجل حتسني 

وجتويد بيئة سكن احلجاج في املشاعر املقدسة 

ورفع مستوى جودتها.

وأبان املط���وف الدكتور رأفت ب���در أن صاحب 

الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل مستش���ار 

خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة 

د. رأفت بدر: عملت 
المؤسسة بإشراف 

“الوزارة” على ترجمة 
شعار الفيصل: “بناء 

اإلنسان وتنمية المكان” 
على أرض الواقع

االرتقاء بخدمات ضيوف 
الرحمن وتجويدها وفق 

أسس مهنية عالية وبما 
يتفق مع معايير الخدمة 
العالمية لصناعة الضيافة

ون���ّوه معال���ي الدكتور محمد صال���ح بننت، بأن 

وزارة احلج والعم���رة قد بدأت العمل على تنفيذ 

خططها التشغيلية التي مت إعدادها بدقة وعناية 

خلدم���ة حوال���ي مليوني ح���اج، س���تبدأ طالئع 

قدومه���م في األول م���ن ش���هر ذي القعدة لهذا 

العام 1440ه����، مؤكدًا أن “الوزارة” س���تقوم 

باإلش���راف واملتابع���ة امليدانية ل���كل اخلدمات 

املقدمة للحجاج، والتأكد من توافرها مبس���توى 

يليق بهم، بدًءا من اس���تقبالهم وإسكانهم وتلبية 

احتياجاتهم مبكة واملدينة واملش���اعر املقدس���ة، 

وتفويجهم وتصعيدهم ونفرتهم من وإلى املشاعر 

املقدس���ة، وحتى مغادرتهم إلى بالدهم س���املني 

غامنني، سائاًل الله عز وجل أن يوفق اجلميع في 

هذه البالد املباركة حكومة وش���عبًا، خلدمة وفود 

الرحمن وحتقيق راحتهم.

تطور مستمر
وفي كلمة لرئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي 

حجاج دول جنوب آس���يا، املطوف الدكتور رأفت 

بن إس���ماعيل بدر، أكد أن حكوم���ة هذه البالد 

املبارك���ة دأب���ت منذ تأسيس���ها على ي���د امللك 

عبدالعزيز طيب الله ث���راه، حتى عهدنا الزاهر، 

عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن 

عبدالعزيز وولي عهده األم���ني أيدهما الله، على 

خدمة وراحة ضي���وف الرحمن، الفتًا النظر إلى 

ما تش���هده اخلدمات املقدم���ة للحجاج في وقتنا 

احلاضر من تطور هائل، حيث أصبحت احلشود 

الهائل���ة من احلجيج تؤدي املناس���ك بكل يس���ر 

وسهولة وأمان.

وأف���اد بأن رؤية اململكة 2030 أولت قطاع احلج 

واحلج���اج عناية خاصة، وذلك من خالل االرتقاء 



19   العدد الثالث والعشرون - ذو احلجة 1440هـ  

اخلط���وط الس���عودية، وذل���ك لتطوير وتش���غيل 

املطاب���خ الكهربائي���ة املط���ورة، متهي���دًا لعقد 

شراكة إس���تراتيجية طويلة املدى، بشأن تقدمي 

الوجبات مس���بقة الصنع واآلمنة في املش���اعر 

املقدس���ة، وجلميع الفئات واجلنسيات التي تقوم 

“املؤسس���ة” بتقدمي خدماتها لها، مبا يتماش���ى 
مع أعلى معايير السالمة املعتمدة صحيًا.

� الثانية والثالث���ة، أبرمهما رئيس مجلس إدارة 

“املؤسس���ة” مع كل من جمعية البيئة السعودية 
غي���ر الربحية، وبي���ت اخلبرة واس���تدامة البيئة 

والتنمية املس���تدامة، أحد بي���وت اخلبرة التابعة 

جلامعة امللك عبدالعزيز بج���دة، مختصة بتقدمي 

اخلدمات االستشارية والبحثية والتعليمية، وذلك 

لتنفي���ذ مبادرة: “مخيم احل���ج األخضر”، ودعم 
العم���ل التطوعي في مجال احملافظة على البيئة، 

وذل���ك من خالل عق���د ورش عمل وتنظيم دورات 

تدريبي���ة وتطويرية مع اجلهات احمللية واإلقليمية 

والدولي���ة ذات االختصاص في مج���ال التأهيل 

البيئي، للوصول إلى إستراتيجية احلج األخضر، 

إضافة إلى تشجيع ثقافة التدوير وتطوير إدارتها 

في مكة املكرمة واملخيمات بشكل خاص.

� الرابع���ة، توقيع مذكرة تفاه���م مع معهد خادم 

احلرمني الش���ريفني ألبح���اث احل���ج والعمرة، 

ومتعهدي اإلعاش���ة للتحول إل���ى الغذاء اآلمن، 

مع رئيس طائفة متعهدي اإلعاش���ة مبكة املكرمة 

واملش���اعر املقدس���ة، لتطوير التعاون والتنسيق 

إلعداد األنش���طة والبرامج التطويرية التي تخدم 

القطاع، مبا يتماشى مع إس���تراتيجيات وزارة 

احلج والعمرة، كما تس���هم في تدريب منس���وبي 

املؤسس���ة في التعام���ل مع الوجب���ات، وتأهيل 

املطوفني املعنيني بخدمات اإلعاشة، ودراسة سبل 

وبهذه املناس���بة، أع���رب رئيس مجل���س إدارة 

“املؤسس���ة” املطوف الدكتور رأفت بن إسماعيل 
ب���در، في تصريح صحفي، عن ش���كره وتقديره 

لصاح���ب الس���مو امللكي األمي���ر عبدالعزيز بن 

س���عود بن نايف بن عبدالعزيز وزي���ر الداخلية 

رئيس جلنة احل���ج العليا، ملوافقته على توصيات 

اللجنة املش���كلة لتطبيق وتقييم جتربة األس���ّرة 

ذات الدورين في املخيمات مبش���عر “منى”، كما 

أجزل ش���كره وامتنانه لصاحب الس���مو امللكي 

األمير خالد الفيصل، مستش���ار خادم احلرمني 

الش���ريفني أمي���ر منطق���ة مكة املكرم���ة رئيس 

جلن���ة احلج املركزية، على رعايت���ه الكرمية لهذا 

املعرض، متوجًها بالشكر واالمتنان ملعالي وزير 

احل���ج والعمرة الدكتور محم���د صالح بن طاهر 

بننت، على دعمه واهتمامه للمؤسسة ومبادراتها 

التطويرية والتحس���ينية، وما تقدمه من خدمات 

ريادية للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم.

وأفاد أن “املعرض” يأتي انطالًقا من املبادرات 

التي تقدم بها مجلس إدارة “املؤسس���ة” لوزارة 

احلج والعمرة والهيئة امللكية لتطوير مكة املكرمة 

واملش���اعر املقدس���ة لتطوير اخلدم���ات املقدمة 

لضيوف الرحمن، من أجل إيجاد بيئة تنافس���ية 

بني مزودي اخلدمات املختلفة للحجاج، مما ُيسهم 

في الرقي مبستوى اخلدمات والرفع من كفاءتها، 

مؤكًدا أن احلاجة ملح���ة لهذا النوع من األفكار 

اإلبداعية في مثل هذه الفعاليات، للتعريف بالنقلة 

النوعي���ة الكبيرة التي حدث���ت في قطاع خدمات 

احلج والعمرة عبر املعرض برؤية فنية معاصرة، 

الفًت���ا النظ���ر إلى أن املعرض يس���هم في إبراز 

جهود اململكة على م���دى أعوام في تطوير احلج 

وم���ا تبذله من عطاء لتس���هيل اخلدمات للحجاج 

واملعتمرين وحرصها على تقدمي وجتويد اخلدمة 

مبا يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرش���يدة 

رعاها الله، في توفير الراحة والطمأنينة لضيوف 

الرحمن طيلة رحلتهم اإلميانية.

وأبان أن “املعرض” ال���ذي يواكب رؤية اململكة 

2030 وينس���جم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة 

حفظه���ا الله، من عناية فائق���ة بحجاج بيت الله 

احل���رام، وحرصه���ا ف���ي كل عام عل���ى تطوير 

اخلدمات املقدم���ة لهم واالرتقاء به���ا، ليتمكنوا 

م���ن أداء الرك���ن اخلامس من أركان اإلس���الم 

بكل يس���ر وس���هولة وأمان، تشارك فيه عدد من 

اجله���ات احمللي���ة والدولية التي تق���دم خدمات 

متنوعة للحجاج.

توقيع )4( مذكرات 
تفاهم بين “المؤسسة” 

وجهات مختصة ومهتمة 
بتوفير خدمات ضيوف 

الرحمن على هامش 
“المعرض” 

االطالع على أهم 
التغييرات واألفكار التي 

طرحتها “جنوب آسيا” 
للنهوض بخدماتها 

التي تقدمها لحجاجها 
واالرتقاء بها

التعاون في مجال إس���ناد وجبات الطوارئ، إلى 

جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة االتصاالت 

الس���عودية: )STC(، لتوفير اخلدمات الصوتية 

واملرئية وخدمات االتصاالت الالسلكية “تترا”، 

لتتواكب مع التحول الرقمي لرؤية اململكة.

مبادرات تطويرية 
في نهاية احلفل، تس���لم نائ���ب أمير منطقة مكة 

املكرمة هدية تذكارية م���ن وزارة احلج والعمرة 

ومؤسس���ة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بهذه 

املناسبة، لتتواصل فعاليات “املعرض”، وتشهد 

الفترة املسائية بعض اجللسات احلوارية.



تنظيمات

مكة المكرمة: الرفادة

يعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج في منتصف ش�هر رمضان المنصرم لهذا 

الع�ام 1440ه�، قرارًا  تاريخيًا، يجس�د حرص خادم الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود، وول�ي عهده األمين 

صاحب الس�مو الملكي األمير محمد بن س�لمان بن عبدالعزيز - يحفظهما اهلل -، على كل ما من ش�أنه االرتقاء بالخدمات التي 

تتش�رف مؤسس�ات أرباب الطوائف التس�ع بتقديمها لضيوف الرحمن م�ن حجاج الخ�ارج، وتقديمها بكل مهني�ة واحترافية ووفقًا 

ألعل�ى معايي�ر الجودة والتميز، وبما يتناس�ب مع تط�ورات العص�ر والتغييرات االقتصادي�ة العالمية، وبما يلب�ي طموحات حجاج 

البيت العتيق وتطلعاتهم، ولكي تواكب رؤية المملكة 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أفردت له جانبًا واسعًا، ولتحقيق 

نقالت نوعية وقفزات كبرى في هذا المجال، وذلك بهدف مواكبة توجه وزارة الحج والعمرة اإلس�تراتيجي لالنتقال من خدمة الحاج 

والمعتمر إلى صناعة الضيافة، واإلس�هام في تحقيق هذه الرؤية، التي وضعت برنامج خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة برامجها 

الطموحة، وكلفت “الوزارة” باالطالع به واإلشراف عليه وتنفيذه.

نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج.. 

رفع كفاءة العاملين في خدمة 
ضيوف الرحمن
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نائب وزير الحج والعمرة: نظام مقدمي خدمات 
حجاج الخارج يحقق الشفافية والتنافسية في 

خدمة ضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة: نظام مقدمي خدمات حجاج 
الخارج نقلة نوعية لقطاع رائد في تسخير أفضل 

التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن

مرسوم ملكي رقم )م/111( وتاريخ 17-9-1440هـ
 بعون اهلل تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

وبناء على املادة )الس�������بعني(  من النظام األساس�������ي للحكم، الصادر 
باألمر امللكي رقم )أ/90( بتاريخ 27-8-1412ه�.

وبناء على املادة )العشرين(  من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر 
امللكي رقم )أ/13( بتاريخ 3-3-1414ه�.

 وبناء على املادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر 
باألمر امللكي رقم )أ/91( بتاريخ 27-8-1412ه�.

وبع�������د االط�������اع على ق�������رار مجلس الش�������ورى رق�������م )13-48( 
بتاريخ2-5-1440ه�.

وبعد االطاع على قرار مجلس مجلس الش�������ورى رقم )545( بتاريخ 
16-9-1440ه�.

رسمنا مبا هو ات:
اوال:  املوافق�������ة على نظام مقدمي خدمة حج�������اج اخلارج، بالصيغة 

املرافقة.
ثانيا: املوافقة على إلغاء ما يأتي:

1- نظام املطوفني العام، الصادر باألمر السامي رقم )7267( بتاريخ 
3-11-1367ه�.

2-  نظام وكاء املطوفني ومش�������ائخ اجلاوا، الصادر باألمر الس�������امي 
رقم )14518( بتاريخ 21-10-1365ه�. 

 3- نظام هيئة األدالء باملدينة املنورة، الصادر باألمر الس�������امي رقم 
)54-1-145( بتاريخ 25-12-1365ه�.

4- قواعد تأديب أفراد طوائف املطوفني والوكاء واألدالء والزمازمة، 
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )79( بتاريخ 14-5-1400ه�.

ثالثا:  على مؤسس�������ات أرباب الطوائف ترتيب اوضاعها، مبا يتوافق 
مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج، خال سنة من نفاذه.

رابعا: تطبيق أحكام املواد )الثانية عشرة، والثالثة عشرة، واخلامسة 
عش�������رة( من نظ�������ام مقدمي خدمة حج�������اج اخلارج، بع�������د نفاذه على 

مؤسسات أرباب الطوائف.
خامس�������ا: اس�������تمرار العم�������ل يف الق�������رارات واألوامر املتعلق�������ة بآليات 
حتدي�������د املقابل املال�������ي واس�������تحصاله، الى حني ص�������دور التصنيف 
النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها مع وزارة احلج والعمرة.

وقد اعد مش�������روع مرس�������وم ملكي ملا ورد يف البنود الس�������ابقة صيغته 
مرافقة لهذا.

سادس�������ا: على س�������مو نائب رئيس  مجل�������س الوزراء والوزراء ورؤس�������اء 
األجهزة املعنية املستقلة - كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

لوائح وأنظمة نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج
املادة األولى:

تكون لألفاظ واملصطلحات اآلتية � أينما وردت في النظام � املعاني املبينة 

أمام كل منها:

 الوزارة: وزارة احلج والعمرة.

 الوزير: وزير احلج والعمرة.

 النظام: نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج.

 الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
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تفويض “الحج والعمرة” 
بالتنسيق مع وزارة 

الداخلية ورئاسة أمن 
الدولة فيما يتعلق 

بالشروط واإلجراءات 
المتصلة بالجوانب 

األمنية

املطوف���ون،  الطائف���ة:  الطوائ���ف/  أرب���اب   

والزمازم���ة، والوكالء، واألدالء، الذين س���بق أن 

اكتس���بوا هذه امله���ن وفقًا لأنظمة واملراس���يم 

الصادرة بذلك.

 احلجاج: احلجاج القادمون من خارج اململكة.

 شركات أرباب الطوائف هي:

أ/ ش���ركات الطوافة: الش���ركات املرخص لها � 

عند تأسيس���ها � بخدمة احلجاج في مدينة مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة.

ب/ شركة الزمازمة: الشركة املرخص لها � عند 

تأسيس���ها � بس���قاية احلجاج في مساكنهم في 

حدود مكة املكرمة.

ج/ شركة الوكالء: الش���ركة املرخص لها � عند 

تأسيس���ها � للقيام باس���تقبال وتفويج احلجاج 

القادمني إلى اململكة عبر املنافذ اجلوية والبحرية 

والبرية، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بالدهم.

د/ ش���ركة األدالء: الش���ركة املرخص لها � عند 

تأسيسها � بخدمة زوار املسجد النبوي.

8( شركات تقدمي اخلدمة: الشركات املرخص لها 

لتقدمي اخلدمة للحجاج، وفقًا لتصنيف وتوصيف 

قرار رقم )٥4٥( وتاريخ 1440-9-16
الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج 

الخارج
إن مجلس الوزراء 

بعد االطاع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 26077 وتاريخ 
13-5-1440 ه� يف شأن مشروع نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج.

 وبعد االطاع على مشروع النظام املشار إليه.
وبع�������د االطاع على احملضرين رقم )1686( وتاريخ 30-12-1439ه� ورقم 
)1368( وتاريخ 26-7-1440ه� واملذكرتني رقم )225( وتاريخ 8-2-1440ه� 
ورق�������م )1597( وتاري�������خ 4-9-1440ه�������� املعدة يف هيئ�������ة اخلبراء مبجلس 

الوزراء.
وبع�������د  االط�������اع على التوصية املع�������دة يف مجلس الش�������ؤون االقتصادية 

والتنمية رقم )8-39/ 40/ د( وتاريخ 2-8-1440ه�.
 وبعد النظر يف قرار مجلس الشورى رقم )48-13( وتاريخ 2-5-1440ه�.

 وبع�������د االطاع على توصية اللجنة العام�������ة ملجلس الوزراء رقم )5837( 
وتاريخ 16-9-1440ه�

يقرر ما يلي:
أوال: املوافق�������ة  عل�������ى نظ�������ام مقدمي خدم�������ة حجاج اخل�������ارج، بالصيغة 

املرافقة.
ثانيا:  املوافقة على إلغاء ما يأتي:

1-  نظ�������ام املطوفني العام، الصادر باألمر الس�������امي رق�������م )7267( وتاريخ 
3-11-1367ه� 

2- نظام وكاء املطوفني ومش�������ائخ اجلاوا، الصادر باألمر الس�������امي رقم 
)14518( وتاريخ 21-10-1365ه�

3-  نظام هيئة اإلدالء باملدينة املنورة، الصادر باألمر الس�������امي رقم )54-
1-145( وتاريخ 25-12-1365ه�

4- قواع�������د تأديب افراد طوائف املطوف�������ني و الوكاء واألدالء والزمازمة، 
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )79( وتاريخ 14-5-1400ه�

ثالثا:  على مؤسس�������ات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، مبا يتوافق مع 
أحكام نظام مقدمي خدمة اخلارج، خال سنة من نفاذه.

رابعا:  تطبيق أحكام املواد ) الثانية عش�������رة، والثالثة عش�������رة، واخلامسة 
عش�������رة(  من نظ�������ام مقدمي خدم�������ة حجاج اخل�������ارج، بعد نف�������اذه،  على 

مؤسسات أرباب الطوائف.
خامس�������ا:  اس�������تمرار العمل بالقرارات واألوامر املتعلق�������ة بآليات حتديد 
املقابل املالي واستحصاله، الى احلني صدور التصنيف النوعي والكمي 

للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة احلج والعمرة.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي ملا ورد يف البنود السابقة، صيغته مرافقة 

لهذا. 
سادسا:  على وزارة احلج والعمرة القيام مبا يأتي:

1-  التنس�������يق م�������ع وزارة الداخلي�������ة ورئاس�������ة أم�������ن الدولة يف م�������ا يتعلق 
بالش�������روط واإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )العاش�������رة( من نظام 

مقدمي خدمة حجاج اخلارج فيما يتعلق باجلوانب األمنية.
2-  إعداد منوذج نظام أس�������اس لش�������ركات أرباب الطوائف وشركات تقدمي 
اخلدم�������ة، وذلك خال )ثاثة  أش�������هر( من تاريخ املوافق�������ة على النظام 

بالتنسيق مع وزارة التجارة واالستثمار.
3-   إع�������داد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها ش�������ركات 
تقدمي اخلدمة للحجاج القادمني من خارج اململكة وآليات تس�������عيرها، 

خال )مائة وعشرين( يوما من نفاذ النظام.
4-  متابعة تطبيق األحكام الواردة يف النظام وإعداد تقرير سنوي حيال 
ما يظهر من معوقات يف شأن تطبيقه، ورفعه الى املقام السامي التخاذ 

ما يلزم يف شأنه.
5- إع�������داد تقري�������ر ش�������امل ومفص�������ل يف نهاية الس�������نة الثالث�������ة من نفاذ 
النظ�������ام، يتضمن ما تراه الوزارة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام 
م�������ن أحكام، ويتضمن كذلك تقييما آلليات تس�������عير  اخلدمات املقدمة 

للحجاج، ومن ثم رفعه إلى املقام السامي، التخاذ ما يلزم يف شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
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ومستويات اخلدمة املعتمدة من الوزارة.

املادة الثانية: يهدف النظام إلى ما يأتي:
 رف���ع كفاية العاملني ف���ي مجال خدمة ضيوف 

الرحمن.

 إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول 

من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خالل 

رس���ملتها وحوكمتها، وتصني���ف اخلدمات التي 

تقدمها نوعًا وكمًا.

 العم����ل عل����ى توس����يع قاعدة املش����اركة ف����ي هذه 

الشركات، واستقطاب الكفايات من املواطنني الراغبني 

في العمل؛ وذلك لتقدمي أفضل اخلدمات للحجاج.

 العمل على تطوي���ر اخلدمات املقدمة للحجاج، 

مب���ا ميكنه���م م���ن أداء فريضة احل���ج، وزيارة 

املشاعر املقدس���ة، وزيارة املسجد النبوي، بكل 

يسر وسهولة.

املطوف��ني  ش��ؤون  تنظ��م  الثالث��ة:  امل��ادة 
واألدالء وفقًا ملا يأتي:

 عل���ى كل مؤسس���ة م���ن مؤسس���ات الطوافة 

واملؤسسة املوحدة لأدالء أن تتخذ شكل )شركة 

مساهمة( وال يجوز طرح أسهمها لالكتتاب العام 

إال بعد مضي خمس س���نوات م���ن نفاذ النظام 

وفقًا ألحكام نظام السوق املالية، ما لم متدد هذه 

املدة بناًء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.

 تنش���ئ الشركات املساهمة املش���ار إليها في 

الفقرة )1( من هذه املادة ش���ركة أو شركات - 

بحس���ب احلاجة - لتقدمي اخلدمة للحجاج خالل 

سنة من نفاذ النظام.

ال��وكالء  ش��ؤون  تنظ��م  الرابع��ة:  امل��ادة 
والزمازمة وفقًا ملا يأتي:

 عل���ى املؤسس���ة املوحدة للوكالء، واملؤسس���ة 

املوح���دة للزمازم���ة، أن تتخد كل منهما ش���كل 

)ش���ركة مس���اهمة( لتقدمي اخلدمة للحجاج، وال 

يج���وز طرح أس���همها لالكتتاب الع���ام إال بعد 

مضي خمس س���نوات م���ن نفاذ النظ���ام، وفقًا 

ألحكام نظام السوق املالية، ما لم متدد هذه املدة 

بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.

 يجوز ألي من الشركتني املساهمتني املشار إليهما 

في الفقرة )1( من هذه املادة أن تنش����ىء شركة أو 

شركات - بحسب احلاجة - لتقدمي اخلدمة.

املادة اخلامسة: 
1( تؤدي الش���ركة أو الش���ركات - املشار إليها 

إعادة هيكلة أرباب 
الطوائف للتحول من 
مؤسسات أفراد إلى 

شركات وذلك برسملتها 
وحوكمتها وتصنيف 

خدماتها نوعًا وكمًا

في الفق���رة )2( من املادة )الثالث���ة( وفي املادة 

)الرابع���ة( من النظ���ام - خدماتها للحجاج وفق 

نط���اق اختص���اص كل منها، وذل���ك على النحو 

اآلتي:

أ- ش���ركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة، وتشمل ما يأتي:

 شركة مطوفي حجاج الدول العربية.

 شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا.

 شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.

 ش���ركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج أوروبا 

وأمريكا وأستراليا.

 شركة مطوفي حجاج إيران.

 شركة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية.
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العمل على توسيع 
قاعدة المشاركة في 
الشركات واستقطاب 

الكفايات من المواطنين 
والعمل على تطوير 
الخدمات المقدمة 

للحجاج

إلغاء نظام المطوفين 
العام ونظام وكالء 

المطوفين ومشايخ الجـاوا 
ونظام هيئـة األدالء 

بالمدينة المنورة وقواعد 
تأديب أفراد الطوائف

24

ب- ش���ركة الزمازمة، ونطاق اختصاصها مكة 

املكرمة.

ج- ش���ركة الوكالء، ونط���اق اختصاصها مدن 

املنافذ اجلوية والبحرية والبرية.

د- ش���ركة األدالء، ونط���اق اختصاصها املدينة 

املنورة.

2- ُيتقيد باالختصاص املش���ار إليه في الفقرة 

)1( من هذه املادة مدة خمس س���نوات من نفاذ 

النظام، بحيث تلتزم الش���ركات املشار إليها في 

الفقرة )2( من املادة )الثالثة( وفي املادة )الرابعة( 

من النظام بتقدمي اخلدمة مدة الس���نوات الثالث 

األولى من نفاذ النظ���ام وفق ذلك االختصاص، 

ويجوز لتلك الش���ركات خالل السنتني األخيرتني 

التوس���ع في اختصاصها، بحيث يش���مل تقدمي 

اخلدمة التي تقدمها أي من الشركات األخرى.

املادة السادسة:
 يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف 

ممث���اًل بصوت واحد ف���ي اجتماع���ات اجلمعية 

العامة للش���ركة، بصرف النظر عن عدد األسهم 

التي ميتلكها.

 يتك���ون مجلس إدارة أي من ش���ركات أرباب 

الطوائ���ف من )اثني عش���ر( عض���وًا، وتنتخب 

اجلمعي���ة العامة ثلثي األعضاء من املس���اهمني 

عن طريق االقتراع الس���ري، ويعني الوزير الثلث 

الباقي من املساهمني.

 يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف 

في انعقاد دائم خالل املدة من )العاش����ر( من ش����هر 

شوال حتى )اخلامس عشر( من شهر محرم.

 يج���وز للوزير التمديد ملجل���س اإلدارة املنتهية 

مدته، ول���ه إعفاء أي من أعضائ���ه وتعيني بديل 

عنه من املساهمني، أو حل مجلس اإلدارة بكامله 

والدع���وة إل���ى انتخابات مبكرة، مت���ى رأى أن 

املصلحة العامة تقتضي ذلك.

 بع���د طرح أس���هم أي من ش���ركات الطوائف 

لالكتت���اب العام، فإنه ينته���ي العمل مبا ورد في 

الفقرات )4،3،2،1( م���ن هذه املادة فيما يتعلق 

بالشركة املطروحة أسهمها.

 تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها 

على املواطنني.

 يج���وز ألرب���اب الطوائ���ف بيع أس���همهم في 

ش���ركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتني من 

تأسيس���ها وخالل مدة احلظر املنصوص عليها 

ف���ي الفقرة )1( من املادة )الثالثة(، والفقرة )1( 

من املادة )الرابعة( عل���ى أن تقصر عملية البيع 

خالل تلك املدة املشار إليها على املؤسسني.

 ينظ���ر مجلس الوزراء، بعد مضي س���نتني من 

تأس���يس ش���ركات أرباب الطوائ���ف وبناء على 

اقتراح من الوزير املبني على طلب من الش���ركة؛ 

في املوافقة على طرح أس���همها لالكتتاب العام 

من خالل زيادة رأس مالها، على أن يكون الطرح 

وفقًا ألحكام نظام السوق املالية.

 ال يج���وز ألرباب الطوائف أن يؤسس���وا بعد 

نفاذ النظام ش���ركات ألرباب الطوائف ، س���واء 

مبفردهم أو من خالل املشاركة مع اآلخرين.

املادة السابعة:
يج���وز لأش���خاص ذوي الصف���ة الطبيعية أو 

االعتباري���ة احلص���ول على ترخيص مبمارس���ة 

نش���اط تقدمي اخلدمة للحج���اج بعد مضي ثالث 

سنوات من نفاذ النظام، وفقًا ألحكامه واألنظمة 

األخرى املنظمة لذلك.

املادة الثامنة:
دون إخالل مبا نصت عليه الفقرة )6( من املادة 

)السادس���ة(، يكون توريث األسهم في شركات 

أرباب الطوائف وفقًا لأحكام الشرعية.

املادة التاسعة:
تعد ال���وزارة تصنيف���ًا نوعيًا وكمي���ًا للخدمات 

األساس���ية وآلي���ات تس���عيرها الت���ي تقدمها 

الش���ركات - املش���ار إليها في الفق���رة )2( من 

املادة )الثالثة( وف���ي املادة )الرابعة( من النظام 

للحج���اج - يراعى فيه احتياج احلاج - وحتديد 

ش���روط ومتطلب���ات تق���دمي اخلدمة مب���ا فيها 

الضمانات املالية الالزمة لذلك، وتلتزم الشركات 

بتقدمي اخلدمة وفقًا لذلك التصنيف.

املادة العاشرة:
عل���ى ش���ركات تق���دمي اخلدمة احلص���ول على 

ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات 

قابل���ة للتجدي���د، وحتدد ال���وزارة املقابل املالي 

واإلجراءات  والش���روط  الترخي���ص  إلص���دار 

الالزمة لذلك.

املادة احلادية عشرة:
على احلاج أو من ميثله - خالل السنوات الثالث 

األول���ى من نفاذ النظام - التعاقد مباش���رة مع 

إحدى شركات تقدمي اخلدمة أو الشركات املشار 

إليها في املادة )الرابع���ة( من النظام التي تقدم 

اخلدمة للجنس���ية التي يحمله���ا، على أن يكون 

ل���ه احلرية بعد تلك املدة ف���ي التعاقد مع أي من 

شركات تقدمي اخلدمة األخرى.

املادة الثانية عشرة:
تشكل بقرار من الوزير جلنة من )خمسة( أعضاء 

من حملة املؤهالت الشرعية أو النظامية ويسمي 

أحدهم رئيس���ًا، تتولى النظر في مخالفة أحكام 

النظام أو الق���رارات الصادرة تنفيذًا له، وتوقيع 

العقوبات املنص���وص عليها في النظام، وتصدر 
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قرارات اللجنة باألغلبية، ويعتمدها الوزير.

حتدد الالئحة إجراءات عمل اللجنة.

املادة الثالثة عشرة:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أش���د مقررة نظامًا، تعاقب شركات أرباب 

الطوائف أو ش���ركات تقدمي اخلدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي 

م���ن العاملني فيها؛ عند مخالفة أحكام النظ���ام، أو القرارات الصادرة 

تنفيذًا له، بعقوبة )أو أكثر( وفقًا ملا يأتي:

1- العقوب���ات املقررة على ش���ركات أرباب الطوائف أو ش���ركات تقدمي 

اخلدمة.

أ- اإلنذار.

ب- غرام���ة ال تزيد على )500.000( خمس���مائة أل���ف ريال، وجتوز 

مضاعفة الغرامة في حال تكرار املخالفة.

ج- إيقاف ش���ركة تقدمي اخلدمة عن العمل ملدة س���نة أو أكثر، على أال 

تزيد مدد اإليقاف على ثالث سنوات.

د- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط املمنوح لشركة تقدمي اخلدمة.

2-العقوب���ات املق���ررة على أعض���اء مجالس إدارات ش���ركات أرباب 

الطوائف، أو شركات تقدمي اخلدمة، أو أي من العاملني فيها:

أ- اإلنذار.

ب- غرامة ال تزيد على )50.000( خمسني ألف ريال، وجتوز مضاعفة 

الغرامة في حال تكرار املخالفة.

ج- العزل من عضوية مجلس اإلدارة أو من العمل في الشركة.

د- اإليقاف عن مزاولة العمل في شركات تقدمي اخلدمة ملدة ال تزيد على خمس سنوات.

املادة الرابعة عشرة:
ف���ي حال إخالل أي من ش���ركات تقدمي اخلدم���ة بالتزاماتها، فللوزارة 

احل���ق في اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان تقدمي اخلدمة للحجاج، 

مبا في ذلك تكليف أي ش���ركة أخرى - مرخص لها - بتقدمي اخلدمة، 

والرجوع في قيمتها على الشركة املخالفة.

املادة اخلامسة عشرة:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أش���د مقررة نظامًا، يعاقب كل من يخالف حكم املادة 

)العش���رين( من النظام بغرامة ال تزيد على )500.000( خمسمائة ألف ريال مع 

ترحيل املخالف إذا كان وافدًا، وجتوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار املخالفة.

املادة السادسة عشرة:
يح���ق ملن صدر ضده أي ق���رار بناء على أحكام النظ���ام أو القرارات 

الصادرة تنفيذًا له؛ االعتراض عليه أمام ديوان املظالم.

املادة السابعة عشرة:
يتول���ى موظفون من الوزارة - يصدر بتس���ميتهم ق���رار من الوزير - 

الرقابة على ش���ركات أرباب الطوائف وش���ركات تقدمي اخلدمة والتفتيش عليها 

وضب���ط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أح���كام النظام والقرارات الصادرة 

تنفيذا له.

املادة الثامنة عشرة:
م���ع عدم اإلخالل مبا للجهات احلكومية األخرى من اختصاصات وفقًا لأنظمة، 

تخضع ش���ركات أرباب الطوائف وشركات تقدمي اخلدمة إلشراف الوزارة فيما 

يتعلق باختصاصها، وفقًا لأنظمة والتعليمات املنظمة لذلك.

املادة التاسعة عشرة:
ت���ورد إلى اخلزين���ة العامة للدولة مبالغ الغرامات املنص���وص عليها في النظام 

واملقابل املالي إلصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقدمي اخلدمة.
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املادة العشرون:
ال يجوز ألي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية 

أن مي���ارس- دون احلصول عل���ى ترخيص من 

الوزارة - نشاط تقدمي اخلدمة للحجاج.

املادة احلادية والعشرون:
تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقدمي 

اخلدمة - فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام 

- ألحكام نظام الشركات.

املادة الثانية والعشرون:
يصدر الوزير الالئحة التنفيذية للنظام في مدة ال 

تتجاوز )تسعني( يومًا من تاريخ نشره.

املادة الثالثة والعشرون:
يعمل بالنظام بعد تس���عني يومًا من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

تطوير اخلدمات 
يهدف نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج، والذي 

يعمل به بعد تس���عني يومًا من تاريخ نش���ره في 

اجلريدة الرس���مية، إلى رفع كفاية العاملني في 

مجال خدمة ضي���وف الرحمن، وإع���ادة هيكلة 

شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات 

أفراد إلى ش���ركات، وذلك من خالل رس���ملتها 

وحوكمته���ا، وتصنيف اخلدمات الت���ي تقدمها 

نوعًا وكمًا، والعمل على توسيع قاعدة املشاركة 

في هذه الش���ركات، واس���تقطاب الكفايات من 

املواطن���ني، والعمل على تطوير اخلدمات املقدمة 

للحج���اج، مب���ا ميكنهم م���ن أداء فريضة احلج 

على مؤسسات أرباب 
الطوائف ترتيب أوضاعها 

بما يتوافق مع أحكام نظام 
مقدمي خدمة حجاج الخارج 

خالل سنة من نفاذه

إعداد نموذج نظام أساس 
لشركات أرباب الطوائف 
وشركات تقديم الخدمة 
خالل 3 أشهر بالتنسيق 

مع وزارة التجارة 
واالستثمار

وزيارة املشاعر املقدسة بكل يسر وسهولة.

وق���د وافق مجل���س الوزراء على نظ���ام مقدمي 

خدمة حجاج اخل���ارج بالصيغة املرافقة للقرار، 

ويتكون من )23( مادة، وقد ُأعد مرسوم ملكي، 

وذلك بعد النظر في قرار مجلس الش���ورى رقم 

13/48 وتاري���خ 1440/5/2ه�، وبعد االطالع 

عل���ى التوصي���ة املعدة ف���ي مجلس الش���ؤون 

االقتصادي���ة والتنمية رقم 40/839/د، وتاريخ 

1440/8/2ه�. 

وأق���ر “املجل���س” إلغاء نظام املطوف���ني العام، 
ونظام وكالء املطوفني، ومشايخ اجل�اوا، ونظام 

هيئ�ة األدالء باملدينة املنورة، وقواعد تأديب أفراد 

طوائف املطوفني وال���وكالء واألدالء والزمازمة، 

كما قرر أنه على مؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

ترتي���ب أوضاعها، مبا يتواف���ق مع أحكام نظام 

مقدم���ي خدمة حجاج اخلارج، خالل س���نة من 

نفاذه، وتفويض وزارة احلج والعمرة، بالتنسيق 

م���ع وزارة الداخلية ورئاس���ة أم���ن الدولة فيما 

يتعلق بالش���روط واإلجراءات املتصلة باجلوانب 

األمنية، وإعداد منوذج نظام أس���اس لشركات 

أرباب الطوائف وش���ركات تقدمي اخلدمة، وذلك 

خالل 3 أش���هر من تاري���خ املوافقة على النظام 

بالتنس���يق مع وزارة التجارة واالستثمار. كما 

ف���وض “ال���وزارة” بإعداد التصني���ف النوعي 

والكم���ي للخدمات التي تقدمها ش���ركات تقدمي 

اخلدم���ة للحج���اج القادمني من خ���ارج اململكة 

وآلي���ات تس���عيرها، خالل 120 يوم���ًا من نفاذ 

النظ���ام، ومتابعة تطبيق األح���كام الواردة فيه، 

وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات 

في ش���أن تطبيق���ه، ورفعه إلى املقام الس���امي 

التخاذ ما يلزم في شأنه.

وأش���ارت مواد النظام، إلى أنه على املؤسس���ة 

املوحدة للوكالء، واملؤسسة املوحدة للزمازمة، أن 

يتخذ كل منهما شكل )شركة مساهمة(، وتقصر 

ملكية ش���ركات أرباب الطوائ���ف وإدارتها على 

املواطنني، ويجوز ألرباب الطوائف بيع أسهمهم 

في ش���ركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتني 

من تأسيس���ها، وعلى ش���ركات تق���دمي اخلدمة 

احلص���ول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته 

خمس س���نوات قابلة للتجدي���د، وحتدد الوزارة 

املقاب���ل املالي إلص���دار الترخيص والش���روط 

واإلجراءات الالزمة لذلك.

ون���ص النظام عل���ى أن العقوب���ات املقررة على 

ش���ركات أرب���اب الطوائف أو ش���ركات تقدمي 

اخلدم���ة، هي: اإلنذار وغرامة ال تزيد على 500 

ألف ريال، ومضاعفتها في حال تكرار املخالفة، 

وإيقاف الشركة عن العمل ملدة سنة أو أكثر، على 

أال تزيد مدد اإليقاف على ثالث س���نوات، وإلغاء 

ترخيص ممارسة النشاط املمنوح للشركة.

وتضمن النظ���ام أن يتولى موظف���ون من وزارة 

احل���ج - يصدر بتس���ميتهم قرار م���ن الوزير- 
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الرقابة على ش���ركات أرباب الطوائف وشركات تقدمي اخلدمة والتفتيش 

عليه���ا وضبط ما يقع منها م���ن مخالفات، مع عدم اإلخالل مبا للجهات 

احلكومية األخرى من اختصاصات وفقًا لأنظمة. 

التحول املؤسسي 
بهذه املناس���بة، رفع معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح 

بن طاهر بننت، أسمى آيات الشكر والتقدير خلادم احلرمني الشريفني 

امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعو د، وصاحب السمو امللكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزي���ر الدفاع حفظهما الله، مبناس���بة صدور ق���رار مجلس الوزراء 

باملوافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج اخلارج.

وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه املناسبة: “إن إقرار هذا النظام 

يؤكد ح���رص اململكة على االرتقاء بج���ودة اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن، من خالل تطبيق مبدأ التحول املؤسسي في مؤسسات أرباب 

الطوائف لتتكيف مع التغيير املس���تقبلي نحو الفاعلية في العمل ورفع 

كفاءة األداء، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع اخلاص لتحسني جودة 

اخلدمات وفق مستهدفات رؤية اململكة 2030”.

وب����نّي أن الق����رار يقضي بإعادة هيكلة مؤسس����ات أرباب الطوائف 

لتكون شركات مساهمة مقفلة، لرفع مستوى جودة اخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن من خالل إنش����اء ش����ركات متخصصة، وتوس����يع 

قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، وإمكانية رفع رأس 

املال للش����ركات من خالل طرح أس����همها لالكتت����اب العام، وإتاحة 

الفرص����ة لعم����وم املواطنني احلصول على ترخي����ص لتقدمي اخلدمة 

للحجاج والزوار القادمني من خارج اململكة، وتطبيق قواعد احلوكمة 

في شركات أرباب الطوائف، وحفظ حقوق طرفي اخلدمة.

وأوض����ح معالي وزير احلج والعمرة أن نظام مقدمي خدمات حجاج 

اخل����ارج يأتي في إط����ار التوجه اإلس����تراتيجي لالنتق����ال بقطاع 

مؤسسات أرباب الطوائف، من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى قطاع 

رائد في تسخير أفضل التقنيات خلدمة احلجاج واملعتمرين والزوار، 

ويس����مح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجاالت مساندة 

لدعم املنافس����ة وضمان حتس����ني اخلدمات، مما يسهم في استقبال 

األع����داد املتزايدة من ضيوف الرحمن، وتعزي����ز جهود الوزارة في 

مجال املس����ؤولية االجتماعية، إضافة إلى توس����يع قاعدة املشاركة 

ألبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.

وبدوره، رف����ع معالي نائب وزير احلج والعم����رة الدكتور عبدالفتاح 

بن س����ليمان مشاط، أسمى آيات الش����كر والتقدير خلادم احلرمني 

الش����ريفني امللك س����لمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس 

مجلس ال����وزراء وزير الدفاع حفظهما الله، مبناس����بة صدور قرار 

مجلس الوزراء باملوافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج اخلارج.

وق���ال معاليه ف���ي تصريح صحف���ي بهذه املناس���بة: “إن صدور 

املوافقة على نظام مقدمي خدم���ات حجاج اخلارج يأتي في إطار 

العناية واالهتمام الت���ي يلقاها حجاج بيت الله احلرام من حكومة 

خادم احلرمني الشريفني، لتقدمي أرقى اخلدمات، من خالل حتويل 

مؤسس���ات أرباب الطوائف إلى شركات مبا يسهم بشكل مباشر 

في حتقيق الش���فافية والتنافسية في خدمة ضيوف الرحمن، ورفع 

ج���ودة اخلدمات من خالل أرقى املعايير ومؤش���رات قياس األداء 

عالية املوثوقية.

وأش����ار إلى أن حتويل مؤسس����ات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة 

مقفل����ة يتم من خ����الل األعمال التطويرية املعتمدة من توجه إس����تراتيجي 

مح����دد، من خ����الل إعادة هيكلة املؤسس����ات، وإنش����اء مكت����ب التحول 

املؤسس����ي، وتطوير نظام احلوكمة، وإنشاء إدارة للشؤون املالية، وإنشاء 

مكت����ب كفاءة اإلنفاق، وإدارة املراجعة الداخلي����ة، مؤكًدا أن هذه املرحلة 

تعتمد على ثالث أساس����يات هي الكفاءة املؤسس����ية، والقدرة التنظيمية، 

واإلدارة الفاعل����ة، من خالل ثالثة عناصر هي الهيكل التنظيمي، واملوارد 

البشرية، والبنية التحتية.

وأفاد معالي نائب وزير احلج والعمرة، بأن هذا القرار سيس����مح للش����ركات 

بإنشاء ش����ركات فرعية تعمل في مجاالت مس����اندة لدعم املنافسة وضمان 

حتس����ني اخلدمات، واالنتقال بطبيعة العمل في مؤسسات الطوافة من النمط 

التقليدي إلى أمناط العمل االحترافي املؤسس����ي، يس����هم بشكل مباشر في 

رفع ج����ودة اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن وحتس����ني جتربتهم وإثرائها 

وفق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030.



مكة المكرمة: الحج والعمرة
ضمن لقاءاته التحضيرية الس�نوية مع مجالس إدارات مؤسس�ات أرباب الطوائف للتأكد من الجاهزية 
ومتابعة االس�تعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440ه�، قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور 
محم�د صالح بنتن، خالل ش�هر ذي القعدة الحالي، بجوالت تفقدية ميدانية لمقرات هذه المؤسس�ات 
بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، التقى خاللها برؤساء ونواب وأعضاء مجالس إداراتها، 

ومناقشة الخطط والبرامج التي أعددتها لخدمة حجاجها لهذا العام. 

وزير الحج والعمرة يقف على جاهزية 
أرباب الطوائف لخدمة الحجاج

استعدادات وتجهيزات ميدانية 
وخدمية وتقنية

من الميدان

تفقد معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، يرافقه 

معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من قيادات الوزارة يوم اإلثنني 

05 ذو القع���دة 1440ه� املوافق 08 يوليو 2019م، مقر مؤسس���ة مطوفي 

حجاج دول جنوب آس���يا واطل���ع على اس���تعداداتها وجتهيزاتها امليدانية 

واخلدمي���ة والتقنية الت���ي أعدتها خلدم���ة وراحة احلجاج الذين تتش���رف 

بخدمتهم من دول جنوب آس���يا خالل موس���م حج هذا العام 1440ه البالغ 

عددهم أكثر من 570 ألف حاج.

وش���اهد معاليه مناذج محاكاة للمواقع اجلديدة للمؤسس���ة في مشعر منى 

“ربوة ش���رق منى” وم���ا مت توفيره من جتهيزات وإمكانات وطرق تش���غيل 
تس���هم في توفير أفضل وأرقى اخلدم���ات للحجاج، إلى جانب اطالعه على 

مناذج من مراحل جتهيز اس���تراحات حجاج املؤسس���ة في مشعر مزدلفة 

وجتهيزات اإلس���ناد والطوارئ باملشاعر املقدس���ة، ثم عقد معاليه اجتماعًا 

مع رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر وأعضاء 

مجل���س اإلدارة، مت خالل���ه اس���تعراض اخلط���ط التش���غيلية والتنفيذية 

للمؤسسة ملوسم احلج ومناقشة اخلدمات اجلديدة التي ستقدمها املؤسسة 

هذا العام مبا يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرش���يدة حفظها الله، في 

تقدمي اخلدمات املثلى واملتكاملة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الديار 

املقدس���ة حتى عودتهم إلى أوطانهم ساملني غامنني، ومبا ينسجم مع رؤية 

تكثيف الجهود واالرتقاء باألداء 
وتقديم أفضل وأرقى الخدمات 

للحجاج 

.. وخالل زيارته ملكتب الوكالء املوحدوزير احلج والعمرة خالل زيارته ملؤسسة جنوب آسيا
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تقليص فترة 
بقاء الحجاج في 

المنافذ من خالل 
حزمة من الخدمات

حزمة من اخلدمات التي ينفذها املكتب بإشراف 

من وزارة احلج والعمرة وبالتعاون مع الش���ركاء 

في منظومة خدمات احلج.

حتول مؤسسي
وف���ي ذات اإلط���ار تفقد معال���ي وزير احلج 

والعم���رة الدكت���ور محمد صال���ح بننت يوم 

اخلميس 8 ذو القع���دة 1440ه� املوافق 11 

يوليو 2019م،  مقر مؤسس���ة مطوفي حجاج 

ال���دول العربية مبك���ة املكرم���ة، ووقف على 

جاهزية املؤسسة واألعمال التي تقوم بها في 

خدمة ضيوف الرحمن.

وعقد معال���ي وزير احلج والعم���رة اجتماعًا مع 

مضاعفة اجلهود
كما قام معال���ي وزير احلج والعمرة يوم الثالثاء 

06 ذو القع���دة 1440ه���� املواف���ق 09 يولي���و 

2019م، بزيارة تفقدية ملقر مكتب الوكالء املوحد 

بجدة، للوقوف على جاهزية املكتب واالطالع على 

امله���ام واألعمال التي يقوم به���ا خلدمة ضيوف 

الرحمن ضمن اخلطة التش���غيلية ملوسم حج هذا 

العام 1440ه.

وعقد معال���ي وزير احلج والعم���رة اجتماعًا مع 

رئيس مجلس إدارة املكتب ساهر عبدالعزيز مطر 

وأعض���اء مجلس اإلدارة، ومت خ���الل االجتماع 

عرض خطة عمل املكتب التش���غيلية ملوس���م حج 

ه���ذا الع���ام 1440ه، وحث معال���ي وزير احلج 

والعمرة خالل االجتماع العاملني في املكتب على 

تكثيف اجلهود واالرتق���اء باألداء وتقدمي أفضل 

وأرق���ى اخلدمات حلجاج بيت الل���ه احلرام منذ 

وصوله���م وأثناء مّدة إقامتهم ف���ي اململكة ألداء 

املناس���ك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم س���املني، 

إنفاذًا لتوجيهات خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي 

العهد نائب رئيس مجل���س الوزراء وزير الدفاع 

حفظهما الله، بتس���خير جميع اإلمكانات وحشد 

الطاقات خلدمة ضي���وف الرحمن، ومتكينهم من 

أداء نسكهم براحة واطمئنان.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء 

املوحد عل���ى جاهزية واس���تعداد املكتب لتقدمي 

أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن، واإلسهام في 

تقليص فترة بق���اء احلجاج في املنافذ من خالل 

اململكة 2030 ويتوافق م���ع احلراك التطويري 

الذي تش���هده املؤسس���ة في كل ع���ام مبتابعة 

وإشراف من وزارة احلج والعمرة.

وثمن معالي وزير احل���ج والعمرة اجلهود التي 

تبذلها املؤسس���ة في خدم���ة وراحة احلجاج 

وحرصها عل���ى تقدمي املزيد م���ن اخلدمات 

واإلمكانات لهم ليتمكنوا من أداء مناس���كهم 

بكل يسر وس���هولة وأمان، حاثًا اجلميع على 

بذل املزيد من العط���اء واحلرص على العمل 

ب���روح الفري���ق الواح���د لتتحق���ق األهداف 

املرجوة في نهاية املوسم، سائاًل الله عز وجل 

أن يوفق اجلميع ملا فيه خدمة وراحة ضيوف 

بيت الله العتيق.

من جانبه أكد رئيس مجلس اإلدارة أن املؤسسة 

أكمل���ت ولل���ه احلم���د اس���تعداداتها الداخلية 

واخلارجي���ة ملوس���م حج هذا الع���ام كافة، حيث 

باش���رت جمي���ع مكات���ب مجموع���ات اخلدمات 

امليداني���ة البال���غ عدده���ا 140 مكتب���ًا مهامها 

الس���تقبال احلجاج وتقدمي الرعاي���ة واخلدمات 

له���م طيلة رحلتهم اإلميانية، مبينًا أن املؤسس���ة 

بجه���ود مجل���س اإلدارة ومطوفيه���ا والعاملني 

تستش���عر عظم املس���ؤولية امللقاة عل���ى عاتقها 

جتاه احلجاج وتعمل على تقدمي كل ما من شأنه 

توفير الراحة واالس���تقرار له���م في مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة، وحترص على تقدمي املزيد من 

اخلدمات والتس���هيالت لضيوف الرحمن متاشيًا 

مع التوجيهات املس���تمرة والدائم���ة من القيادة 

الرش���يدة أيدها الله، لينعم احلاج الكرمي بوافر 

من اخلدمات والرعاية واالهتمام.

التوسع في تقديم 
الوجبات مسبقة 
التجهيز وقياس 
مستويات رضا 

المستفيدين عن 
جودة الخدمات 

.. وخالل زيارته ملؤسسة جنوب شرق آسيا.. وخالل زيارته ملؤسسة الدول العربية
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رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة املطوف املهندس 

عباس قط���ان وأعض���اء مجل���س اإلدارة، ومت 

خالل االجتماع عرض اخلطة التش���غيلية ألعمال 

املؤسسة ملوسم حج هذا العام 1440ه�.

وش���اهد معاليه عرضًا ش���اماًل ملش���روع حتول 

املؤسس���ة إلى ش���ركة مس���اهمة مقفلة، وهدفه 

واخل���ط الزمن���ي الع���ام للمش���روع ومراحله، 

وصواًل إلجنازاته، باإلضافة إلى املبادرات التي 

ستقدمها املؤسسة، وتشمل مبادرة احليز الذكي، 

ومبادرة الراصد امليدان���ي، واملكاتب النموذجية 

والتي تش���مل حزم���ة من األنش���طة واملبادرات 

كاحلج األخضر، وتطبيق مؤشرات قياس األداء 

جلميع أنش���طتها، وتطبيقات إلكترونية وأساور 

ذكي���ة تخدم احلاج ومقدم اخلدمة، بجانب برامج 

متنوعة تثري جتربة احلاج.

وتطرق العرض إلى أبرز إجنازات املؤسسة بلغة 

األرقام من التوس���ع في تقدمي الوجبات مسبقة 

التجهيز، إلى القيام بالدراسات البحثية امليدانية 

بغرض قياس مس���تويات رضا املس���تفيدين عن 

جودة اخلدمات، إضافة للتوس���ع ف���ي التطبيق 

اإللكتروني ليشمل جميع خدمات املؤسسة.

وحث معالي وزير احل���ج والعمرة خالل االجتماع 

العامل���ني في املؤسس���ة على بذل اجله���ود كافة، 

لتقدمي أرق���ى اخلدم���ات لضي���وف الرحمن منذ 

وصولهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم س���املني، بعد 

أن ميّن الله عليهم بأداء مناس���ك احلج في أجواء 

مفعمة بالراحة واالطمئنان، إنفاًذا لتوجيهات خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود، وصاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن 

س���لمان بن عبدالعزي���ز ولي العه���د نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

محطة يف رحلة احلاج
وتفقد معالي وزير احلج والعمرة، يوم اإلثنني 12 

ذو القعدة 1440ه���� املوافق 15 يوليو 2019م، 

يرافق���ه وكيل الوزارة لش���ؤون الزي���ارة باملدينة 

املنورة األس���تاذ محم���د البيجاوي، املؤسس���ة 

األهلية ل���أدالء باملدينة املنورة، واجتمع مبجلس 

اإلدارة ملناقش���ة خطة موس���م حج ه���ذا العام 

1440ه�، كذلك االس���تعدادات الستقبال وخدمة 

ضيوف الرحمن، وذلك بحض���ور رئيس مجلس 

اإلدارة حامت بن جعفر بالي، وأعضاء املؤسسة.

وأوض���ح وزير احل���ج والعمرة أن���ه مثلما تكون 

اخلدم���ة ف���ي مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة 

واملنافذ تكون في املدينة بصفتها محطة أساسية 

في رحلة املعتمر واحلاج، وذلك بوجود املس���جد 

النبوي الش���ريف، حيث تكون الصالة والزيارة، 

وم���ا تعنيه املدين���ة املنورة م���ن طمأنينة وتاريخ 

وثقافة إميانية في نفوس املسلمني، وحث معاليه 

اجلميع على مضاعفة العم���ل، وتضافر اجلهود 

بش���كل متناغ���م وكل بحس���ب اختصاصه، في 

س���بيل تقدمي عمل احترافي ووفق معايير جودة 

عالي���ة تعكس ح���رص حكومة خ���ادم احلرمني 

الشريفني، وحتقق رضا ضيوف الرحمن.

م���ن جهته أك���د رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة 

األهلية لأدالء مواصلة املتابعة والعمل مبا يحقق 

توجه الوزارة لتحس���ني مستوى اخلدمة وحتقيق 

اخلطط التشغيلية على أرض الواقع.

جاهزية واستعداد
وعل���ى صعي���د ذي صلة، تفقد معال���ي وزير احلج 

والعمرة يوم األربعاء 14 ذو القعدة 1440 املوافق 

17 يوليو 2019م، اس���تعدادات مؤسس���ة مطوفي 

استعدادات متجددة
كما تفقد معالي وزير احلج والعمرة، يوم اخلميس 

8 ذو القعدة 1440ه� املوافق 11 يوليو 2019م، 

مقر مؤسس���ة مطوفي حجاج دول جنوب ش���رق 

آسيا، للوقوف على جاهزية املؤسسة واخلدمات 

التي تقدمها لضيوف الرحمن خالل موس���م حج 

هذا العام.

وق���ام معالي وزير احلج والعم���رة خالل الزيارة 

بتدشني مبنى املؤسسة اجلديد )مشارق(، الذي 

أنش���أته املؤسس���ة على أحدث طراز، في إطار 

التوجه نحو صناع���ة الضيافة وجتويد اخلدمات 

املقدمة للحجاج.

وعقد معالي الوزي���ر اجتماعًا مع رئيس مجلس 

إدارة املؤسسة محمد أمني بن حسن أندرقيري، 

وأعضاء مجلس اإلدارة، جرى خالله عرض خطة 

العمل التشغيلية للمؤسسة مبوسم احلج.

وحث معال���ي وزير احلج والعم���رة العاملني في 

املؤسس���ة على بذل املزيد من اجلهود في سبيل 

خدم���ة ضيوف الرحمن وفق أرق���ى املعايير مبا 

يحقق أهداف رؤية اململكة 2030، بتحسني جودة 

اخلدمات املقدم���ة للحجاج وحتس���ني جتربتهم 

وإثرائها، وحس���ن ضيافتهم منذ وصولهم وأثناء 

مّدة إقامته���م في اململكة ألداء املناس���ك وحتى 

مغادرتهم إلى بلدانهم ساملني، إنفاذًا لتوجيهات 

خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني 

يحفظهما الله.

تدشين مبنى 
)مشارق( الذي أنشئ 

على أحدث طراز

.. وخالل زيارته ملؤسسة أفريقيا غير العربيةوزير احلج والعمرة خالل زيارته ملؤسسة األدالء
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مؤسس���ة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا 

وأمريكا وأس���تراليا مبكة املكرمة، يرافقه معالي 

نائ���ب وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن 

سليمان مشاط، ووكالء الوزارة.

واطلع معالي���ه على االس���تعدادات التي وفرتها 

املؤسس���ة خلدم���ة وراح���ة أكثر م���ن 240 ألف 

حاج، واستمع إلى شرح من عضو مجلس إدارة 

املؤسسة املشرف املهندس عماد بن سامي قاري 

ع���ن البرنامج التقني الذي تنفذه املؤسس���ة هذا 

العام ملعرفة مؤش���رات ق���دوم احلجاج أواًل بأول 

عبر الرحالت اجلوية من حيث رقم الرحلة وتاريخ 

الوصول ووقت الوصول والش���ركة الناقلة وعدد 

احلج���اج ورقم العقد الس���كني واس���م العمارة 

وعنوان الس���كن، عالوة على مؤش���رات إجمالي 

عدد احلجاج الواصلني لكل مكتب مجموعة خدمة 

ميدانية وإجمالي عدد احلجاج اليومي الواصلني 

عبر مطاري امللك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار 

األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، 

باإلضافة إلى مؤشر اكتمال استقبال احلجاج.

عق���ب ذلك عقد معاليه اجتماعًا مع رئيس مجلس 

إدارة املؤسسة املطوف طارق بن محمد عنقاوي 

وأعضاء مجلس اإلدارة، اطلع خاللها على اخلطة 

التش���غيلية والتنفيذية للمؤسسة ملوسم حج هذا 

العام 1440ه�، وما وفرت���ه من خدمات ميدانية 

وتقنية خلدمة وراحة ضيوف الرحمن، مبا يحقق 

توجيه���ات والة األم���ر في هذه الب���الد املباركة 

حفظهم الله، الرامية إلى تسخير كامل اإلمكانات 

لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وعبر معالي وزي���ر احلج والعمرة الدكتور محمد 

صالح بن طاهر بننت عن س���عادته مبا ش���اهده 

من جه���ود تطويرية، مؤك���دًا أن هذه اخلطوات 

حجاج ال���دول األفريقية غير العربية، ضمن جوالته 

التفقدية للمؤسسات والقطاعات العاملة حتت مظلة 

ال���وزارة، واطلع على جاهزيتها الس���تقبال وخدمة 

ضيوف الرحمن ملوسم حج هذا العام 1440ه�.

وش���اهد معاليه اخلدمات التي تقدمها املؤسسة 

في مركز اس���تقبال احلجاج، واستمع إلى شرح 

من رئيس مجلس إدارة املؤسسة عن اآللية التي 

يتم مبوجبها استكمال وإنهاء إجراءات احلجاج.

وعق���د معال���ي وزير احل���ج والعم���رة اجتماًعا 

بحضور معالي نائب وزير احلج والعمرة الدكتور 

عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مع رئيس مجلس 

إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول األفريقية 

غير العربية رامي بن صالح لبني وأعضاء مجلس 

اإلدارة، واطل���ع عل���ى اخلطط التش���غيلية التي 

أعدتها املؤسسة ملوسم حج هذا العام 1440ه�، 

وناقش معاليه مع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

اآلليات التنفيذية للخطط التش���غيلية، كما شاهد 

عرًضا مرئًيا جلهود املؤسس���ة واس���تعداداتها 

املبكرة ملوسم احلج.

وح���ث معال���ي وزي���ر احل���ج والعم���رة اجلميع 

باستش���عار مس���ؤولياتهم وعظم األمانة املوكلة 

إليه���م خلدمة حج���اج بيت الله احل���رام، إنفاًذا 

لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل س���عود وسمو ولي عهده األمني 

حفظهم���ا الل���ه، بتذليل كل الس���بل التي حتقق 

الراحة واالطمئنان لضيوف الرحمن.

مركز ملعلومات النقل
كما تفّقد معالي وزير احلج يوم اخلميس 15 ذو 

القع���دة 1440ه� املوافق 18 يوليو 2019م، مقّر 

النقابة العاّمة للسيارات، بحضور رئيس مجلس 

إدارة النقاب���ة العام���ة للس���يارات عبدالرحمن 

بن معي���وف احلربي ووكالء ال���وزارة وعدد من 

املسؤولني مبنظومة نقل احلجاج واملعتمرين.

واّطلع معاليه على اخلطة التشغيلية لنقل احلجاج 

واملعتمري���ن مبوس���م حج ع���ام 1440ه�، حيث 

ُنوقش���ت معايير النقل واحلاف���الت املصّرح لها 

في موسم احلج، إضافة إلى عدد احلجاج الذين 

س���ُتقّدم لهم خدمات النقل بفئاته كافة؛ الترددي 

والنقل بني املدن وخدمات اإلس���ناد واالستقبال 

والتفويج لهذا املوسم.

ودّشن معالي وزير احلج والعمرة مركز معلومات 

النق���ل مبق���ّر النقاب���ة العاّمة للس���يارات، وهي 

غرفة قيادة وس���يطرة تهدف إلى تسخير التقنية 

لرص���د ومعاجل���ة البالغات آلي���ًا، وحتتوي على 

عدة مس���تويات من مؤش���رات األداء مبا يسهم 

في املتابعة اللحظية للحافالت ومس���اراتها ومدة 

النق���ل واالنتظ���ار، وتقوم غرفة القي���ادة برصد 

األعطال آلي���ًا وحتويلها إل���ى اجلهات املختصة 

داخل النقابة ملعاجلتها بش���كل فوري مبا يحقق 

الراحة واالطمئنان لضيوف الرحمن.

ارتقاء باخلدمات
وتفق���د معالي وزير احلج والعمرة يوم األحد 18 

ذو القعدة 1440ه املوافق 21 يوليو 2019م، مقر 

تحسين مستوى 
الخدمة وتحقيق 

الخطط التشغيلية 
على أرض الواقع

.. وخالل زيارته ملؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا.. وخالل زيارته لنقابة السيارات
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التطويري���ة تبره���ن م���دى ح���رص اجلميع في 

ه���ذه الب���الد املبارك���ة عل���ى الرقى مبس���توى 

األداء واخلدم���ات وتقدمي املزي���د من اخلطوات 

والتس���هيالت أمام حجاج بيت الله احلرام، مبا 

يوازي حجم الرعاية واالهتمام املقدم من القيادة 

الرش���يدة رعاها الله، لضيوف بيت الله احلرام، 

سائاًل الله عز وجل أن يوفق اجلميع ملا فيه خدمة 

وراحة احلجاج.

برامج عمل
كما تفّق���د معالي وزير احلج والعم���رة الدكتور 

محم���د صالح بننت يوم األربع���اء 21 ذو القعدة 

1440ه� املوافق 24 يوليو 2019م، مقّر مؤسسة 

مطوف���ي حجاج إي���ران في إط���ار الوقوف على 

االس���تعدادات ملوس���م حج هذا العام 1440ه�، 

اطلع خاللها على س���ير عمل اخلطة التش���غيلية 

التي أعدتها املؤسس���ة خلدمة حج���اج بيت الله 

احلرام خالل موسم احلج.

وعق���د معالي وزي���ر احل���ج والعم���رة اجتماًعا 

بحضور معالي نائب وزير احلج والعمرة الدكتور 

عبدالفتاح بن س���ليمان مشاط مع رئيس مجلس 

إدارة املؤسسة الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر 

وأعضاء املجلس، جرى خالله مناقشة برامج عمل 

اخلطة التش���غيلية التي أعدتها املؤسس���ة ملوسم 

حج هذا العام 1440ه� واألهداف وآليات التنفيذ 

والتقييم واملتابعة واإلشراف، وخاصة فيما يتعلق 

بتطوير اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.

كم���ا تطّرق االجتم���اع إلى عمليات االس���تقبال 

والتفويج والنقل والتصعيد واإلس���كان والتغذية 

والتوعية وغيرها من اخلدمات التي تس���هم بعون 

حتول رقمي
وف����ي ذات اإلط����ار تفقد معال����ي وزير احلج 

والعمرة يوم األح����د 25 ذو القعدة 1440ه� 

املواف����ق 28 يولي����و 2019م، مرك����ز التعبية 

اآللية مل����اء زمزم، يرافقه معال����ي نائب وزير 

احل����ج والعم����رة الدكت����ور عبدالفت����اح بن 

س����ليمان مشاط، في إطار الوقوف على آخر 

اس����تعدادات مكتب الزمازمة املوحد ملوسم 

حج هذا العام.

وعقد معالي وزي���ر احلج والعمرة الدكتور 

محمد صال���ح بننت، اجتماع���ًا مع رئيس 

مكت���ب الزمازم���ة األس���تاذ عبداله���ادي 

زمزم���ي وأعضاء املجل���س، نوقش خالله 

خطط املكتب التش���غيلية لتوزيع ماء زمزم 

املبارك على حجاج بيت الله احلرام، سواء 

عن���د قدومهم في مناف���ذ الوصول، أو في 

مساكنهم في مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

وفي املشاعر املقدسة.

ودش����ن معال����ي وزير احل����ج والعمرة خالل 

االجتماع برام����ج التح����ول الرقمية للمكتب 

واملبنى اإلداري املقترح مبا يوكب مخرجات 

حتول املكتب املتوالية مع رؤية اململكة 2030.

ووجه معالي وزير احلج والعمرة  ببذل أقصى 

اجله����ود خلدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا على 

أهمي����ة رفع األداء وتطبيق برامج اجلودة في 

خدمة ضيوف الرحمن، كما حث معاليه على 

ضرورة االلت����زام باخلطط التش����غيلية التي 

وضعتها الوزارة ملوسم احلج لتحقيق أقصى 

درجات التنس����يق والتع����اون والتكامل بينها 

وبني اجلهات والقطاعات اخلدمية األخرى.

من الل���ه وتوفيقه، في متكني احلج���اج من أداء 

فريضة احلج بكل يسر وس���هولة وأمان في ظل 

م���ا وفرته وتوف���ره احلكومة الرش���يدة لضيوف 

الرحمن من إمكانات وتسهيالت ليؤدوا مناسكهم 

في أجواء إميانية كاملة محفوفة باألمن واألمان 

والراحة واالطمئنان.

وحّث معال���ي وزير احلج والعم���رة اجلميع على 

االرتق���اء بآليات العم���ل وجتوي���د األداء تنفيًذا 

لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو امللكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

ول���ي العهد نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء وزير 

الدف���اع حفظهم���ا الله، بتق���دمي أرقى اخلدمات 

لضيوف الرحمن ومبا يتماش���ى مع رؤية اململكة 

2030 للوصول باخلدمات إلى أعلى املستويات، 

مق���ّدًرا جه���ود القائم���ني على املؤسس���ة كافة 

حلرصه���م وتفانيهم في أداء مس���ؤولياتهم جتاه 

حجاج بيت الله احلرام.

عروض مرئية 
لجهود المؤسسات 

واستعداداتها المبكرة 
لموسم الحج

تدشين مركز معلومات 
النقل في النقابة 
العاّمة للسيارات

.. وخالل زيارته ملكتب الزمازمة املوحدوزير احلج والعمرة خالل زيارته ملؤسسة  إيران
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 اإلمام العالم والقاضي الخطيب
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مكة المكرمة: الرفادة

فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح، عالم، وخطيب، وواعظ، وقاٍض، وواحد من أهم علماء المملكة، أّم � يرحمه اهلل 

� المصلي�ن في أروقة الحرم النبوي الش�ريف وباحاته ألكثر من )40( عامًا، أمضاها إمامًا لمس�جد المصطفى صلى 

اهلل عليه وس�لم، وقد كان يمتاز بسالس�ة القراءة وعذوبة اللفظ والتجويد. قال الش�يخ عبداهلل البس�ام: “كان لي 

معه مجالس ومناقش�ات، ول�دي خبرة جيدة به، فهو بحكم ش�خصيته القوية، وبحكم مناصب�ه الرفيعة، يعتبر من 

ُوجهاء العلماء، ومن ذوي النفوذ والكلمة المس�موعة، واإلش�ارة النافذة، مما جعل والة األم�ر يُِجلّونه ويحترمونه، 

ويثقون الثقة التامة بتوجيهاته وآرائه”. 
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أّم المصلين في الحرم 
النبوي الشريف ألكثر من 

)40( عامًا

عالم ضليع واسع األفق 
جمع هلل له مزايا جمة 

وسجايا عدة

أمضى نحو )50( عامًا قاضيًا ورئيس���ًا حملاكم 

طيبة الطيب���ة، كما كان رحمه الل���ه، عضوًا في 

مجلس القضاء األعلى، ورئيسًا ملجلس هيئة كبار 

العلماء. وقد كان حريصًا على العلم والتحصيل، 

وخطيبًا مصقعًا يحب البر واإلحس���ان واإلنفاق 

وصلة األرحام، ذكي وقوي الشخصية. كما كان 

عاملًا ضليعًا واسع األفق، جمع الله له مزايا جمة 

وسجايا عدة، وليعد من أبرز العلماء الذين حققوا 

مبدأ الوس���طية واالعتدال في حياتهم، وذلك ملا 

كان يتمتع به من علم وافر في مختلف املجاالت. 

فهو حافظ مجود لكتاب الله، مرتاًل للقرآن الكرمي 

بصوت قوي فيه حالوة وله طالوة، وال تشبع منه 

األسماع، وتتفتح له القلوب، ليحلق معه املصلون 

في آف���اق علوية. وهو خطيب بليغ يرجتل خطبه، 

قوي التأثير تنفذ خطبه إلى النفوس وتهز القلوب 

هزًا. تخلى عن مكافأة اإلمامة الشهرية السخية 

ل أن يؤم  � رغم اإلحلاح عليه بقبولها � فأبى، وفضَّ

الناس متطوعًا محتسبًا.

سيرة ومسيرة
هو فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن ناصر 

ب���ن عبدالرحم���ن آل صالح، املول���ود في مدينة 

املجمعة قاعدة سدير في العام 1329ه�، وتوفي 

وال���ده وهو صغير، فكفله أخ���وه األكبر عثمان، 

فنش���أ نشأة حس���نة، حفظ القرآن دون البلوغ، 

وتاب���ع حتصيله العلمي على عدد من املش���ايخ، 

منهم عبدالله بن عبدالوه���اب بن زاحم، ومحمد 

اخليال، وعبدالله بن حميد. وأكثر األخذ كان عن 

فضيلة الش���يخ عبدالله ب���ن عبدالعزيز العنقري، 

الذي كان يعد من كب���ار علماء عصره وصاحب 

احلاشية املعروفة بحاشية العنقري على “الروض 

املربع” الصادرة في ثالثة مجلدات، والذي الزمه 

ودرس عليه في مختلف العلوم الشرعية واللغوية، 

حي���ث درس عليه في التوحيد والفقه والتفس���ير 

واحلديث والفرائض والنحو، وقد آنس منه شيخه 

التحصي���ل واجلد في العلم، فعينه إمامًا وخطيبًا 

للمس���جد اجلامع في املجمعة، وه���و لم يتجاوز 

العشرين من عمره، وذلك لفصاحته ونبوغه، كما 

عينه رئيس���ًا لهيئة األمر باملع���روف والنهي عن 

املنك���ر فيها، وكان ينوب عن ش���يخه في تدريس 

الطالب حال غيابه. ثم أنهى دراسة التجويد على 

ش���يخ القراء في املس���جد النبوي وإمام عصره 

في القراءات فضيلة الش���يخ حسن الشاعر سنة 

1370ه� على قراءة حفص.
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وملَّا بلغ الس���بعني من العمر، كان نظام القضاء 

إحالته للتقاعد حتمًا، إالَّ أنَّ جاللة امللك خالد بن 

عبدالعزيز رحمه الله، أمر باستمراره في العمل، 

وملا انحرفت صحته ومراعاة لظروفه، ُأِحيل إلى 

التقاع���د في ع���ام 1414ه�. وم���ن ضمن مآثره 

إقامة مجمع احملاكم الشرعية في موقعه احلالي 

املميز أمام املس���جد النبوي الشريف، فهو الذي 

اختار مكانه، وهو الذي سعى لتشييده.

كان خطيبًا مفوهًا، وكان له صوٌت ش���جي إذا 

قرأ القرآن، يجد الناس في أنفسهم أثرًا عجيبًا 

لقراءته وهم يصل���ون وراءه، خاصًة في صالة 

التراوي���ح والتهجد في ش���هر رمضان املبارك، 

وقد ُأعط���ي جلدًا في القراءة، ف���كان في أيام 

حيات���ِه ُيصلي بالناس ص���الة التراويح وصالة 

التهج���د. وأمضى حياة حافلة بالعطاء في كافة 

مناشطها، ُعرف بأنه صديق للفقراء واملساكني، 

يش���فع في قض���اء حوائج املس���لمني، ويفرج 

كرباته���م، وكان له مجلس في بيتِه، بني صالتي 

املغ���رب والعش���اء، عب���ارة عن منت���دًى علمي 

وفك���ري، يناقش كافة القضاي���ا واملوضوعات 

والهم���وم، حي���ث أش���غلت الش���يخ عبدالعزيز 

األعم���ال الرس���مية عن التدريس ف���ي احلرم، 

فجعل يجلس في بيته بعد املغرب. ومع أنه كان 

يتمتع بش���خصية قوية ووقورة ومهابة، ووصف 

بأن���ه صلد ال يلني، وله م���ن الهيبة واملكانة في 

نفوس اجلميع الش���يء الكثير، فإنه في مجلسه 

اخلاص لطي���ف ميتعك بالطرافة وتس���مع منه 

النكت���ة. وكان وفيًا للجمي���ع، ومن صور وفائه 

أن يس���أل عن بع���ض املؤذنني إذا م���ا افتقد 

أصواتهم، أو تخلفوا ملرض أو عذر.

ولفضيلة الشيخ رحمه الله، العديد من الرحالت 

الدعوي���ة، وكان املغفور له بإذن الله تعالى امللك 

فيص���ل ب���ن عبدالعزيز آل س���عود، ينتدبه إلى 

األقطار اإلس���المية ليدعو إل���ى الله جل وعال، 

وليخط���ب فيه���م ويؤمه���م، فذهب إل���ى مالي، 

والباكستان، وإندونيسيا، والعراق، والسنغال، 

ونيجيريا، وإلى كثير من األقطار اإلسالمية.

توف���ي بتاري���خ 17 صفر 1415ه���� املوافق 25 

يولي���و 1994م، في املدينة املن���ورة، وُصلي عليه 

في املسجد النبوي، ودفن بالبقيع، وكانت جنازته 

مشهودة، حيث شيعته جموٌع كبيرة من املواطنني، 

وكان مش���هدًا عظيم���ًا، جتلّى في���ه تقدير الناس 

د كرنبه  ومحبتهم له. وقد رثاه الشاعر صالح محمَّ

الدمشقي العربيلي ُثمَّ املدني بهذه األبيات:

رثيتك يا إم���ام املكرم���������ات بطيبة موطن النج���ب اله���داة
أي�������ا عب�دالعزي�������ز وأّي ش�������ه����ٍم أج���اب اهلل يف وق�������ت الغ���داة
لقد كن�������ت اإلمام بوقت فج��������ٍر وكنت س�������راج خير للدعاة
وقد كن�������ت اإلمام ب�������ُكّل فخ��������ٍر تؤمُّ الن�������اس دوم�������ًا باألناة
وكنت الشهم يف محٍن عض����اٍل لقمع الشرك والزَمر الُعَص�����اِة
��������������ح بالزهور الزاكياِت وكن�������ت من القضاة كغصن ورٍد تفتَّ
وكنت مبسج�د الهادي س�������راج��ًا منيرًا لألئم��ة والقض������اِة
وكان دعاؤك�������م للناس حّق�������ًا كعنِي املاِء يف وس�������ط الف������اِة
ه������ات وكن�������ت بصالٍح ُتْكنى دوام�������ًا صاح�������ك مذهب للترُّ
قيام الليل كن�������ت به إمام���������ًا جنيب�������ًا مطمئنًا يف الص����اة
فغ�������ادرت املدين�������ة يف ثي��������اٍب بياض مثل قلب�������ك يف ثب������ات
ع�����اة ُجب الدُّ وصرت إلى البقيع ويف ج����واٍر خلير اخللق والنُّ
س�������ألت اهلل رحمت�������ه دوم�����������������ًا ل�������ُكّل مَوّح�������ٍد بع�������د الوف���اِة
�������اه َص�������ّل ُث�������مَّ َس��������ّلم عل�������ى خي�������ر األئم�������ة واله�داة أي�������ا ربَّ

ومن أشهر تالميذه: )الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم 

د ابن زاحم،  فنتوخ، والش���يخ عبدالعزيز بن محمَّ

د بن زاحم، والشيخ سيف  والشيخ عبدالله بن محمَّ

بن س���عيد، والش���يخ عبدالله بن عثمان الصالح، 

والشيخ مشاري بن دخيل، والشيخ حسني العيد، 

والش���يخ صالح ب���ن عبدالله الردادي، والش���يخ 

عبدالله ب���ن حمد اخلربوس، والش���يخ عبدالعزيز 

���د صدي���ق األفغاني،  الدوس���ري، والش���يخ محمَّ

والشيخ صالح بن حمد الهوشان(.

منذ بدء دراس���ته، كان رحمه الل���ه، دائب اجلد 

والتحصي���ل، خاصة وأن دراس���تهم كانت على 

هيئة مناقشة ومنافسة على نظام احللق واملراجع 

ب���دون تقيد بوق���ت وال اختبار ف���ي مقرر، وهي 

الطريق���ة الت���ي كانت س���ائدة في عام���ة البالد 

قبل الدراس���ات النظامية، فكانت مجااًل واسعًا 

للتحصيل والنبوغ، وقد ظهرت مخايل نبوغه في 

صغره، فاختير ملس���اعدة إمام مسجدهم لصالة 

التراويح وعمره 16 سنة.

وع���ني قاضي���ًا في محكم���ة الري���اض في عام 

1364ه����، وانتق���ل برفق���ة الش���يخ عبدالله بن 

زاحم إلى املدينة املن���ورة، فعني معاونًا ثانيًا له، 

فمساعدًا لرئيس احملاكم الشرعية عام 1365ه�. 

وفي شعبان من س���نة 1367ه� بدأ اإلمامة في 

املس���جد النبوي الشريف مساعدًا للشيخ صالح 

الزغيبي، ثم أس���ندت اإلمامة واخلطابة إليه في 

الع���ام 1370ه� عل���ى إثر وفاة الش���يخ صالح 

الزغيبي رحم���ه الله. وملا توفي الش���يخ عبدالله 

بن زاحم في عام 1374ه� أس���ندت إليه رئاسة 

احملاكم الش���رعية في املدينة املنورة. ورغم هذه 

األعمال، كانت له حلقات في املس���جد النبوي ثم 

في البيت يدرس فيها التوحيد والفرائض. 

ومَلَّا ُأّس���َس مجل���س القضاء األعل���ى، ومجلس 

هيئ���ة كبار العلم���اء ُعنّي عض���وًا فيهما، وكانت 

رئاس���ة هيئة كبار العلماء دورية، تولَّى الش���يخ 

عبدالعزي���ز بن صالح الرئاس���ة أكث���ر ِمن مرة، 
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املساهمة يف 
سرعة توفير أي نواقص 
يف تأمني وجتهيز وتركيب 

وصيانة جميع متطلبات إسكان 
احلجاج مبكة املكرمة

مبادرات

مكة المكرمة: الرفادة 
دش�ن معال�ي نائ�ب وزير الح�ج والعم�رة الدكت�ور عبدالفت�اح بن 
سليمان مشاط، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين 
الش�ريف، ورئيس الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائف 
الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف، 
يوم األربعاء 21 ذو القعدة 1440ه� الموافق 24 يوليو 2019م، مبادرة 
“وحدة تأمين نواقص واحتياجات ومتطلبات دور سكن الحجاج في 
مك�ة المكرم�ة”، الت�ي أطلقته�ا وزارة الح�ج والعمرة ه�ذا العام 
1440ه�، في أم القرى وتنفذه الهيئة التنس�يقية لمؤسسات أرباب 

الطوائف بمشاركة مؤسسات الطوافة..

نائب وزير الحج والعمرة يدشن مبادرة وحدة 
تأمين نواقص ومتطلبات دور سكن الحجاج

تأمني نواقص 
واحتياجات ومتطلبات 

دور سكن ضيوف
 الرحمن

د. عبدالفتاح مشاط: المبادرة نابعة من 
اهتمام الوزارة بتحسين جودة السكن في مكة 

والمشاعر المقدسة

الهدفالمبادرة

المهام

تعميد املتعهد 
املؤهل املتعاقد معه من 

قبل الهيئة التنسيقية ملؤسسات 
أرباب الطوائف بتأمني النواقص 

وفقًا حملضر مشترك بني اإلشراف 
واملتابعة بوزارة احلج والعمرة 

ومؤسسة الطوافة
 املعنية
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تطبيق آلية الرقابة 
المستمرة من القطاعين 
الحكومي والخاص للتأكد 

من جودة سكن الحجاج 

آلية الرقابة املس���تمرة م���ن القطاعني احلكومي 

واخلاص، للتأكد من جودة س���كن احلجاج قبل 

وصولهم ومباش���رة البالغات ف���وًرا ومعاجلتها 

في زمن قياس���ي، موضحًا أن املشروع تكاملي 

للتقيي���م من خالل التعاون مع ش���ركات القطاع 

اخلاص التي س���تكون مرتبطة مباش���رة بوزارة 

احلج والعمرة والهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب 

الطوائف ومكاتب اخلدمات امليدانية. 

واطل���ع معالي نائ���ب وزير احل���ج والعمرة على 

التجهيزات والك���وادر الفنية واملهنية التي أعدت 

للمش���روع، كما تفق���د مس���تودعات التخزين، 

واس���تمع إلى شرح حول اإلمكانيات التي جندت 

للمشروع، كما شاهد عرًضا مرئّيًا حول أهداف 

املش���روع وأهمها تقدمي اخلدمة بأعلى مقاييس 

اجلودة، وضبط التش���غيل بكوادر وطنية مؤهلة 

وخبراء فنيني ومش���رفني من أصح���اب اخلبرة 

الطويلة في مجال التشغيل والصيانة واملقاوالت.

خطوات إجرائية
جدير بالذك���ر أن الوزارة ق���د وضعت ضوابط 

إجرائية لس���ير عم���ل املب���ادرة اخلاصة بتأمني 

متطلب���ات دور س���كن احلجاج ف���ي حالة وجود 

نواقص أو متطلبات، ففي حالة رصد نواقص من 

قبل اللجان الرقابية ب���وزارة احلج والعمرة، يتم 

استدعاء مؤسسة الطوافة املعنية وإعداد محضر 

مش���ترك بذلك، أما في حالة رصد تلك النواقص 

من قبل اللجان الرقابية باملؤسسة )مكتب اخلدمة 

امليدانية(، فيتم استدعاء اللجان الرقابية التابعة 

لوزارة احلج والعمرة وإعداد محضر مش���ترك، 

ويتم تعمي���د املتعهد بتأمني النواقص مباش���رة 

من خالل أم���ر تعميد يصدر م���ن رئيس الهيئة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف أو من ينوب 

عنه، وال يتم اعتماد أي أمر تعميد للمتعهد ما لم 

يكن وفقًا للمحضر املعد من قبل اللجان الرقابية 

بالوزارة ومبشاركة املؤسسة أو العكس.. 

حرصًا من وزارة احلج والعمرة والهيئة التنسيقية 

ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، على تقدمي أفضل 

اخلدمات حلجاج بيت الل���ه احلرام القادمني من 

اخلارج، ورغبة في صناعة مفهوم الضيافة لهم، 

ابتداء من مقر مساكنهم مبكة املكرمة، فقد متت 

املوافقة على تكليف الهيئة التنس���يقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف للتعاقد م���ع متعهد يتولى مهام 

تأمني وجتهيز وتركي���ب وصيانة جميع متطلبات 

مس���اكن احلجاج مبكة املكرم���ة، مبا يتوافق مع 

ما قضت به الالئحة التنفيذية لنظام اإلس���كان، 

تأمني نواق���ص احتياجات احلجاج في  به���دف 

مس���اكنهم بأعلى مقاييس اجلودة، وكذلك ضبط 

التش���غيل بك���وادر وطنية مؤهل���ة وخبراء فنيني 

ومش���رفني، عالوة على توفير كل املواد املطلوبة 

بجودة عالية مبستودعات املبادرة. 

وأك���د معالي نائب وزير احل���ج والعمرة الدكتور 

عبدالفتاح مش���اط أن املبادرة نابعة من اهتمام 

الوزارة بتحسني جودة السكن في مكة واملشاعر 

املقدس���ة، الفتًا أن ال���وزارة وضعت آليات عمل 

لتقييم ج���ودة اخلدمات تقوم على معايير محددة 

مرتبطة باملعايير الدولية، مبينًا أن الوزارة تعمل 

على حتس���ني بيئة س���كن احلجاج منذ أكثر من 

عام، ومت االشتراك مع إحدى الشركات الكبيرة 

في القطاع اخلاص واملختصة في مجال اإلسكان 

للتأكد من معايير جودة اإلسكان واالرتقاء بها. 

وأفاد معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط أن موسم 

حج هذا العام يش���هد جودة متميزة في مستوى 

مس���اكن احلجاج مبكة املكرمة، نظ���رًا لتطبيق 
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مكة المكرمة: الرفادة
تن�وع أعم�ال وزارة الح�ج والعمرة واتس�اع رقعته�ا وتعدد الجه�ات ذات الصل�ة بخدمة ضيوف الرحم�ن، جعل من 
الض�روري تنظيم وتنس�يق العالقات بي�ن مختلف الجهات التي تق�دم تلك الخدمات، وف�ق منظومة واحدة توحد 
الجه�ود وتعززه�ا وتوفق بينها، وهذا هو الس�بب ال�ذي جعل للوزارة وج�ودًا في كل اللجان والهيئ�ات ذات الصلة 
بخدمة الحج والعمرة، وبالقدر نفس�ه تقوم الوزارة باإلشراف على العديد من الجهات التي تقدم خدمات مختلفة 

للحجاج والمعتمرين، يأتي في مقدمتها مؤسسات أرباب الطوائف )المطوفون � األدالء � الوكالء � الزمازمة(. 

تنسيق وتكامل بين مؤسسات أرباب 
الطوائف لخدمة حجاج هذا العام

رفع مستوى األداء لالرتقاء بالخدمات

ملف العدد
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العمل بمفهوم صناعة 
الخدمات وفق أسس 

ومعايير عالمية

تطوير الخدمة وتحسين 
مستوى األداء وتطوير 

برامج الخدمات 

وتطويري���ة كبرى تتمّث���ل في ح���ل املركزية في 

أعمال املؤسس���ات وتطبيق منهج “الالمركزية” 

في أداء اخلدمات املباش���رة للحجاج، والتوسع 

ف���ي العم���ل مبفه���وم )صناعة اخلدم���ات(، من 

خالل التعاقد مع ش���ركات ومؤسس���ات وطنية 

متخصصة لتقدمي اخلدمات املركزية من: )تقنية 

معلومات، واس���تقبال، وحاس���ب آلي، وإشراف 

ومتابعة، وش���ؤون عامة، وخدمات هندس���ية... 

إلخ(، وفق أس���س ومعايير صناع���ة اخلدمات، 

والتعاق���د م���ع متخصصني إلعداد الدراس���ات 

املناس���بة ألوضاع التغذية، وخدمات املش���اعر 

املقدسة، وبعض اخلدمات األخرى بهدف تطوير 

اخلدم���ة وحتس���ينها، وتوفير الكوادر البش���رية 

املؤهلة للتش���غيل، بحيث يتم ترشيح العاملني في 

مجموعات اخلدم���ات امليدانية، من خالل تطبيق 

مبدأ التنافس بينهم لتقدمي األفضل. 

وواصلت مؤسسات أرباب الطوائف سعيها نحو 

االرتقاء مبستوى األداء واخلدمات املقدمة حلجاج 

بيت الله احل���رام، بوصولها إلى تطبيق )اإلدارة 

اإللكتروني���ة( ف���ي جمي���ع معامالته���ا الداخلية 

واخلارجي���ة، وإلغاء املعام���الت الورقية، وتطبيق 

املؤسس���ة اإللكترونية عبر املوقع اإللكتروني لكل 

مؤسسة على ش���بكة اإلنترنت، بحيث يتم تزويد 

مجموع���ات اخلدم���ة امليدانية بجمي���ع التعاميم 

وسهولة وأمان، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقد أكملت مؤسسات أرباب الطوائف جاهزيتها 

ملوس���م حج هذا العام 1440ه�، لضمان األداء 

األمثل والفعال، وتقدمي أفضل اخلدمات حلجاج 

بي���ت الله احلرام وأرقاها وبأعل���ى املعايير، من 

أجل راحتهم وضمان أدائهم ملناس���ك احلج بكل 

أمن واطمئنان، بخطط تش���غيلية فعالة، تضمنت 

عددًا من البرامج اخلدمية، بداية من االس���تقبال 

في منافذ الوص���ول البرية واجلوي���ة والبحرية، 

م���رورًا بحركة تنقالتهم س���واء ب���ني جدة ومكة 

املكرمة واملدينة املنورة، أو خالل رحلة املش���اعر 

املقدسة؛ منى ومزدلفة وعرفات، وانتهاء بعودتهم 

إلى بالدهم ساملني بعد أداء املناسك..

رفع مستوى األداء
ولتحقي���ق األه���داف التي تضمنته���ا اخلطط 

التش���غيلية ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف، من 

منطلق احل���رص على رفع مس���توى اخلدمات 

املقدم���ة لضي���وف الرحمن، تعمد املؤسس���ات 

الس���تقطاب نخب من ذوي اخلب���رات والدراية 

بخدم���ة احلج���اج، للعمل في صفوفه���ا لتنفيذ 

خططها التش���غيلية وترجمته���ا ألعمال حقيقية 

على أرض الواقع، للقيام بالبحوث والدراسات 

والتخطيط، وتطبي���ق مبدأ )االحترافية( بتوزيع 

العمل على أعضاء مجلس إدارة كل مؤسس���ة 

وفًق���ا للتخصص، وتفعي���ل املتابع���ة والرقابة 

والتنسيق فيما بينهم.

ولع���ل األمر البارز في خطط مؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف التش���غيلية ف���ي الس���نوات املاضية 

تطبي���ق سياس���ة ميكن���ة األعم���ال ف���ي جميع 

األقس���ام والقطاعات واللجان، وتدعيمها بالقوى 

العاملة املؤهل���ة واملدربة، وتبس���يط اإلجراءات 

وتوحيدها وتوثيقها، وتنفيذ خطوات إستراتيجية 

تول���ي مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف اخلط���ط 

التش���غيلية التي تس���ير عليها لتنفي���ذ برامجها 

خلدمة ضي���وف الرحم���ن، اهتمام���ًا كبيرًا من 

خالل مراجعتها وتقوميه���ا، وإضافة العديد من 

املس���تجدات والبرامج التطويرية، والتركيز على 

التوس���ع في برامج العمل، وإكسابها كل ما من 

ش���أنه االرتقاء مبستوى األداء، وحشد الطاقات 

البش���رية وتس���خير اإلمكانات املادي���ة واآللية 

والتقنية وجتسيدها على أرض الواقع، باإلضافة 

إل���ى التعاون الدائم واملس���تمر مع اجلهات ذات 

العالقة باحلج للوصول باخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن إلى أعلى املستويات، ومتكينهم من أداء 

الركن اخلامس من أركان اإلس���الم بكل يس���ر 
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و“البرافو”، واس���تخدام هوات���ف محمولة بها 

.)GPS( خاصية

وقد بنيت خطط مؤسس����ات أرب����اب الطوائف 

التش����غيلية التي س����تقوم بتنفيذه����ا في هذا 

املوسم على أس����س مقننة، وُبنيت على أسس 

تخطيطية س����ليمة، تتمثل ف����ي املنهج العلمي، 

وإع����داد اخلطط اإلس����تراتيجية املس����تقبلية، 

وش����رعت في تطبيقها مرحلّيً����ا، ووفق مراحل 

تنفيذي����ة تكفل الوصول إل����ى النتائج املرجّوة، 

وحتقيق الهدف املنش����ود، وهو خدمة ضيوف 

الرحمن على الوجه املطلوب، والرقي باخلدمات 

املقّدمة لهم إلى أعلى املستويات.

ولعل األمر الالفت في جانب استخدام التقنية، 

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

مشروع املس����ار اإللكتروني حلجاج اخلارج، 

الذي أس����هم بدوره وبش����كل فع����ال وواضح 

ف����ي إتاحة املج����ال للح����اج باالط����الع على 

جمي����ع تفاصيل خيارات ح����زم اخلدمات التي 

س����تقدم له في مك����ة املكرمة واملدين����ة املنورة 

واملشاعر املقدسة، من خدمات النقل والسكن 

والتغذية قبل وصوله لأراضي املقدس����ة، كما 

يتي����ح النظام للحاج إمكانية س����داد قيمة تلك 

اخلدم����ات بالطرق اإللكتروني����ة املتعددة، ومن 

ثم تس����جيل البصمة اخلاص����ة باحلاج وإنهاء 

إجراءات تأشيرة احلج باسمه وبقية معلوماته 

الش����خصية، ووفقًا للخي����ارات املتاحة حلزمة 

اخلدمات التي يرغبها.

تعزيز استخدام التقنية 
وتفعيل مواقع 

المؤسسات على 
اإلنترنت

فريق رقابي للتأكد 
من االلتزام بجداول 
التفويج إلى منشأة 

الجمرات

واخلطابات بصورة إلكترونية تقنية، مّما أس���هم 

في سهولة وسرعة نقل وتبادل املعلومات بني كل 

مؤسسة ومجموعات اخلدمة امليدانية، إضافة إلى 

إعادة هيكلة األعمال وتوزيع املهام واملسؤوليات.

استخدام التقنية
وقامت مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، في إطار 

س���عيها لتعزي���ز الريادة في اس���تخدام التقنية 

احلديثة في جميع أعمالها وخدماتها، بتفعيل كل 

مؤسسة موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، 

وتطوي���ره للتواصل م���ع منس���وبيها، ولتعريف 

حجاج بيت الله احلرام على خدماتها، وتزويدهم 

باإلرش���ادات التي تكفل أداءه���م الفريضة بكل 

يسر وراحة واطمئنان، وتفعيل القبول اإللكتروني 

الفوري للمش���اركة في أعم���ال احلج عن طريق 

هذه املواقع، وتطبيق الرب���ط اإللكتروني بنظام 

التبادل اإللكتروني مع كل اجلهات املعنية، وذات 

العالقة بشؤون احلجاج، وخاصة مكاتب شؤون 

احلج، لزيادة الترابط والتواصل املستمر معها. 

كم���ا يتم من خ���الل هذه البواب���ات اإللكترونية 

تعي���ني وتش���كيل مجموعات اخلدم���ة امليدانية. 

وباالستعانة بالشركات املتخصصة، مت حتديث 

كل برامج احلاس���ب اآللي، كما أجرت قطاعات 

تقني���ة املعلومات تطويًرا وحتديًثا ش���اماًل لنظم 

تأهيل منظمي قدوم احلجاج والعقود واإلسكان، 

وذلك لتمكني املنظمني من إنهاء جميع إجراءاتهم 

م���ن بلدانهم أو من أي بلد آخر في العالم، وبكل 
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يس���ٍر وسهولٍة من خالل االّتصال آلّيًا عن طريق 

مواقع املؤسس���ات عل���ى ش���بكة “اإلنترنت”، 

وتأمني أعداد وافرة من أجهزة احلاس���ب اآللي 

احلديث���ة، إلى جان���ب بعض أجهزة احلاس���ب 

احملمولة، لتمكني املنّظمني من استخدامها بصفة 

ش���خصية إلنهاء إجراءاتهم، م���ع تزويد جميع 

األجه���زة بخدم���ة “اإلنترنت”، وتش���غيل نظام 

“الواير ليس” إلتاحة استخدام “اإلنترنت” على 
أجهزة املُنّظمني احملمولة، باإلضافة إلى التوسع 

في استخدام نظم املعلومات اجلغرافية املتكاملة 

)GIS(، واس���تكمال تنفيذ مراحل متقدمة منها 

جلمي���ع اخلدمات في مك���ة املكرمة وفي تخطيط 

وتوزيع املواقع باملشاعر املقدسة، وخاصة فيما 

يتعلّ���ق مبواقع مكاتب اخلدم���ة امليدانية، عالوة 

على اس���تخدام وس���ائل االّتصال الالس���لكي 

د. رأفت بدر د. عصام أزهر

رئيس مؤسسة مطويف 
حجاج إيران

رئيس مؤسسة مطويف 
حجاج جنوب آسيا

أ. رامي لبني أ. طارق عنقاوي 

رئيس مؤسسة مطويف 
حجاج  الدول اإلفريقية 

غير العربية

رئيس مؤسسة مطويف 
حجاج تركيا ومسلمي أوروبا 

وأمريكا واستراليا
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الرقابة لتجويد األداء
وتنفيذًا لتوجيه���ات معالي وزير احلج والعمرة 

الدكت���ور محم���د صال���ح بننت ومعال���ي نائبه 

الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بتفعيل 

آليات املتابعة واملراقبة، وحلرص املؤسس���ات 

على أداء رس���التها على أكمل وجه، وبالصورة 

املثلى، قامت كل مؤسسة بتشكيل فريق رقابي 

بغ���رض التأكد من االلتزام بج���داول ومواعيد 

التفويج إلى منش���أة اجلم���رات، وكذلك التأكد 

م���ن الت���زام الف���رق امليدانية بال���زّي املوحد، 

ومن اس���تخدام مراقبي التفويج الس���تمارات 

التقومي، ومراقبة أداء الفرق امليدانية، وتطبيق 

برنامج حتفي���ز العاملني ف���ي برنامج التفويج 

إلى منش���أة اجلم���رات، وكذل���ك تطوير آليات 

الرقابة واملتابعة لتش���مل الرقابة على اخلدمات 

األساس���ية، واإلضافية والتغذي���ة، عالوة على 

تطوير آلية االس���تفادة من حقيبة اإلس���عافات 

األولية املس���تخدمة في مجموع���ات اخلدمات 

امليدانية، وحتديث املس���تجدات اخلدمية التي 

توفره���ا لقطاعاتها ومجموعاته���ا امليدانية في 

موقعها على شبكة “اإلنترنت”، وتطوير جميع 

خدمات قطاعات وبرامج عمل الش���ؤون العامة 

باملؤسس���ات، وتدعيمها بس���يارات إس���عاف 

جدي���دة ومتط���ّورة، وعربات لنق���ل احلجاج، 

وأجهزة حاس���ب آل���ي حديثة، لتق���دمي أفضل 

اخلدم���ات املتعلّق���ة باحلج���اج املرض���ى، أو 

املتوف���ني، أو املفقودين، أو التائهني، إلى جانب 

تطوير آليات الرقابة 
والمتابعة وتقديم 
الخدمات بطريقة 

احترافية

مس���اندة مجموعات اخلدمة امليدانية في أداء 

اخلدمة املطلوب���ة عن طريق إرش���اد التائهني 

ملقرات سكنهم مبكة املكرمة، واملشاعر املقدسة. 

ربط آلي 
وفي إطار س����عي املؤسسات الس����تخدام كل 

الوسائل احلديثة واملتطّورة املتاحة، استحدثت 

العديد من األنظمة احلاسوبية املتطورة لالرتقاء 

مبس����توى األداء، وتق����دمي املزيد من اخلدمات 

املثل����ى والس����ريعة حلجاج بيت الل����ه احلرام، 

وذلك باستخدام نظام جديد مع النقابة العامة 

للسيارات، يتعلق بإصدار االعتمادات اخلاصة 

بنق����ل احلجاج آلّيًا من خ����الل الربط اآللي ما 

بني املؤسسات والنقابة، عالوة على استحداث 

نظم متابعة النقل والتصعيد، وتسليم واستالم 

احلاف����الت م����ن وإل����ى مجموع����ات اخلدمات 

امليدانية، إضافة إلى ربط احلافلة مع املرش����د 

برقم املجموعة بنظام آلي، وكذا نظام إصدار 

“باركود” االس����تقبال اخل����اص بعملية توزيع 
احلج����اج باملنافذ على املجموعات آلّيًا. وأيًضا 

اس����تحداث نظام جديد لتنظي����م عملية توزيع 

حرص��ًا م��ن مؤسس��ات أرب��اب الطوائف على 

إكم��ال  وعل��ى  احل��ج،  مناس��ك  أداء  تس��هيل 

احل��اج إلجراءاته إلكترونيًا وعبر اس��تخدام 

تقني��ات “اإلنترن��ت”، حت��رص عل��ى تفعيل: 

)املس��ار اإللكترون��ي حلج��اج اخل��ارج(، عبر 

بوابة “الوزارة” على شبكة “اإلنترنت”، بهدف 

التأش��يرات  عل��ى  احلص��ول  آلي��ات  تس��ريع 

اإلج��راءات،  زم��ن  واختص��ار  إلكتروني��ًا، 

عملي��ًا  التأش��يرات  عل��ى  احلص��ول  وأمتت��ة 

لطالبيه��ا، وم��ا تش��مله من خدم��ات مرافقة 

له��ا، واالهتم��ام بتفعيل تطبيق ه��ذه اآللية 

وتطويره��ا عامًا بع��د عام، حي��ث يتيح هذا 

النظ��ام اإللكترون��ي، إنه��اء إج��راءات طل��ب 

تأش��يرة احلج واحلصول على حزم اخلدمات 

يف وقت قياسي ال يتجاوز بضع دقائق.

قواف����ل احلجاج على املس����اكن مبكة املكرمة، 

من خالل عمل جدولة رحالت القدوم واملغادرة، 

والتفوي����ج والنقل اخلاص����ة بهم آلّيً����ا، وذلك 

بالتنس����يق والتعاون مع مكاتب شؤون احلج، 

ليتس����نى ملجموعات اخلدمات امليدانية املشرفة 

عل����ى خدمات احلجاج معرفة تلك اجلداول عبر 

احلاسب اآللي، وقيامها باتخاذ االستعدادات 

الالزمة الس����تقبال احلجاج، وتقدمي اخلدمات 

املثلى لهم، وكذلك حتس����ني وتطوير اإلجراءات 

املتعلّقة باس����تقبال احلجاج مبناف����ذ الدخول 

)البرية، واجلوية، والبحرية(.
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أ. عبدالهادي زمزميأ. حامت باليأ. ساهر مطر

رئيس مكتب 
الوكالء املوحد

رئيس املؤسسة 
األهلية لألدالء

رئيس مكتب 
الزمازمة املوحد

م. عباس قطان

رئيس مؤسسة
 مطويف حجاج 
الدول العربية

أ. محمد أمني أندرقيري

رئيس مؤسسة مطويف 
حجاج جنوب شرق آسيا
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مكة المكرمة: الرفادة
به�دف تحس�ين وتجوي�د خدم�ات المؤسس�ة األهلي�ة لمطوفي 
حج�اج تركيا ومس�لمي أوروبا وأمري�كا وأس�تراليا، المقدمة لنحو 
ربع مليون حاج س�يفدون من قارات العالم الخمس خالل موس�م 
ح�ج هذا العام 1440ه�، أبرم مجلس إدارة “المؤسس�ة” مؤخرًا، )19( 
ش�راكة نوعية مع القطاعي�ن العام والخ�اص، والقطاع الثالث 
غي�ر الربح�ي، وذل�ك بحض�ور كل م�ن قنص�ل بريطاني�ا “س�يف 
أوشر”، وفرنس�ا الدكتور مصطفى مهراج، وتركيا عاكف منوشة، 
والقنص�ل األمريكي رئيس قس�م التأش�يرات يوهان ش�مونس. 
اتفاقي�ات الش�راكة ه�ذه ته�دف إل�ى تقدي�م أفض�ل منتج�ات 
وخدم�ات االتصاالت: )التحول الرقمي(، وتحس�ين جودة الوجبات 
المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وتحسين تجربة المنام 
في مش�عر “منى”، وتوفير هدايا الحجيج م�ن الصناعات المحلية 
بالج�ودة العالي�ة، باإلضاف�ة إلى عمل دراس�ات ومش�اريع بحثية 
لتطوي�ر خدم�ات النق�ل، وتعزي�ز الرح�الت الس�ياحية ف�ي مك�ة 
المكرمة، وإش�راك منسوبي المؤسس�ات غير الربحية في خدمة 
ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات األضاح�ي ونقل الطرود البريدية 
بأس�عار تنافسية، وتحسين تجربة سكن الحجاج، وتوفير احتياجات 
رحلة الحج بصناعة محلية، إلى جانب اتفاقية خاصة بتطوير خيام 
الحجاج بمشعر عرفات، وتعزيز مزاولة التمارين للحجاج الرياضيين، 
ودعم الشركات الناشئة، وإثراء تجربة الحاج، وتجويد المشروبات 

الساخنة، وتقديم استشارات لتحسين تجربة الحاج.

ملف العدد

“مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا”..

شراكة نوعية مع القطاعين العام 
والخاص والقطاع غير الربحي

الشراكات تأتي ضمن “مبادرات 
1440هـ” وهو برنامج خاص 

بالمؤسسة مستلهم من رؤية 2030 
ويهدف لتحسـين تجربة الحاج
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آل س���عود - حفظه الله -، تب���ذل جهوًدا حثيثة 

لتيس���ير مناس���ك احلج والعمرة عل���ى ضيوف 

الرحمن، وه���و ما يضعها مح���ل تقدير بنفوس 

املسلمني في أصقاع املعمورة.

جتوي�د اخلدمات 
من جانبه، بني عضو مجلس اإلدارة رئيس قطاع 

جتويد اخلدمات املط���وف الدكتور وائل احللبي، 

أن “املؤسسة” أنشأت ضمن منظومتها اإلدارية 

قطاًعا خاًص���ا لتجوي�د اخلدمات املقدمة حلجاج 

بيت الله احل���رام، يعمل على دراس���ة اخلدمات 

املقدم���ة لضيوف الرحمن وس����بل حتس����ينها، 

مبيًنا أن “املؤسس���ة” قد عقدت ش���راكاتها مع 

الطامحي����ن الراغبي����ن ف���ي خدم����ة احلج�يج، 

به�����دف متكينهم م�����ن أداء واجبه��م املق��دس 

ف�����ي مجالهم ال�����ذي يجيدون�����ه، ورغب��ة منها 

بحص���ول احل��اج عل��ى خدم��ة مميزة وتيس���ير 

رحلته اإلميانية بأداء شعيرة احلج.

وأض���اف احللبي، أن مؤسس���ة مطوفي حجاج 

تركيا ومس���لمي أوروب���ا وأمريكا وأس���تراليا، 

تعم���ل على حتقي���ق برنام��ج: “احل���ج الذكي”، 

الذي أطلقه صاحب الس����مو امللكي األمير خالد 

الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير 

منطقة مكة املكرم���ة رئي�س جلنة احلج املركزية، 

وشدد بأن “املؤسس���ة” قد ألزمت نفسها بفتح 

أب�وابه���ا ل���كل من يرغ�ب ف�����ي خدمة احلجاج، 

وف����ق أه����داف الرؤي���ة، ووف�ق م���ا يتطلع إليه 

صاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزي���ز ولي العهد نائ���ب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.

جدي���ر بالذكر أن هن���اك العديد م���ن املبادرات 

التي قام مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 

تركيا ومس���لمي أوروب���ا وأمريكا وأس���تراليا، 

بتنفيذها، ومنها اس���تخدام مس���ار جديد ملشاة 

حجاج مكتب شؤون حجاج “تركيا”، الذين يبلغ 

عددهم اإلجمالي نحو )51,400( حاج، لتسهيل 

حركتهم وحتقيق االنس���يابية املطلوبة، وفصلهم 

عن مس���ارات احلافالت، وأيضًا ضمان سالمة 

هؤالء احلج���اج وحتقيق راحته���م، وذلك بتوفير 

طري���ق مخصص له���م بعيدًا ع���ن التداخل مع 

مسارات املش���اة، األمر الذي أسهم في حتقيق 

نتائج إيجابية في حركة احلافالت وتسريع إخالء 

مشعر “عرفات”، مما يعد سابقة وإجنازًا جديدًا 

للمؤسسة، أس���هم في حتقيقه )75( موظفًا من 

منفذي خط���ة النقل الترددي، وع���دد )35( من 

موظفي قطار املشاعر املقدس���ة، باإلضافة إلى 

عدد )10( سيارات، وعدد )18( جهازًا السلكيًا، 

ه���ذا بجانب إحكام تطبيق نظ���ام “ضيف” في 

إدارة وتشغيل ومراقبة احلافالت.

تهدف إلى تقديم 
استشارات وتوفير 

أفضل منتجات 
وخدمات االتصاالت 

وتوفير احتياجات 
رحلة الحج بصناعات 

محلية

قة  مبادرات خالَّ
به���ذه املناس���بة، أك���د رئيس مجل���س إدارة 

املؤسس���ة املطوف الس���يد طارق عنقاوي، أن 

جميع هذه الش���راكات تأتي ضمن: “مبادرات 

1440ه�”، والذي هو برنامج خاص باملؤسسة، 

مستلهم من رؤية 2030، ويسعى إلى: “تعزي�ز 

احملتوى احمللي، وعق�د الش����راكات، وحتس�ني 

جتربة احلاج”.

وذكر عنقاوي، أن برنامج “مبادرات 1440ه�”، 

أف���رز أكثر م���ن )40( مب�ادرة ُتعن����ي جمي�عها 

بجوان����ب اخلدم�ات الت�ي تق�دم للحج�اج، وتهتم 

باحتياجاتهم ح���ال وجودهم في مك���ة املكرمة، 

واملشاعر املقدسة.

وقال في هذا اخلصوص: “إن القيادة السعودية 

من����ذ عه�د املغف�����ور له امللك املؤس���س الباني 

عبدالعزي���ز ب���ن عبدالرحمن آل س���عود، مرورًا 

بأبنائ���ه املل���وك البررة من بع���ده - رحمهم الله 

جميع���ًا -، وصواًل لهذا العهد املش���رق الزاهر، 

عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن 

عبدالعزيز آل س���عود، وولي عهده األمني األمير 

محمد بن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز – حفظهما 

الل���ه ورعاهما – قد خصوا قاص�دي املس���جد 

احلرام من احلجاج واملعتمرين بأولوي��ات خاصة 

واهتمام كبير، وقد جتس����د ذلك في رؤية 2030 

التي أولت ضيوف الرحمن ج�ل اهتمامها، لذلك 

حرص�ت املؤسس�ة أن تس�تلهم رؤيته�ا م�ن هذه 

الرؤي�ة السعودية الطموحة، وأن تس�ير وف��ق ما 

خططت���ه وزارة احل�ج والعم����رة ف�ي مبادراتها، 

حيث عملت على تشكيل فري�ق ذي ق�درة وكفاءة، 

للمس���اهمة في إعداد مبادرات خالَّقة تسهم في 

تقدمي خدمات متكاملة للحاج ومبس����توى راق، 

وذلك من خالل 57 مكتًبا ميدانًيا”.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة احلج والعمرة 

لش���ؤون النقل الدكتور بس���ام بن أحمد غلمان، 

أن قرار مجلس الوزراء اخلاص بتجويد مستوى 

اخلدم���ات املقدمة لضيوف الرحمن، أس���هم في 

إحداث ِحراك إيجابي على مس���توى مؤسسات 

الطواف���ة، وكان مبثاب���ة نقطة انط���الق لتعزيز 

أهداف برنام���ج رؤية اململك���ة 2030 التنفيذي 

واملتمثل في: “خدمة ضيوف الرحمن”.

من جهته، أوضح القنصل العام لفرنس���ا بجدة 

الدكت���ور مصطف���ى مه���راج، أن حكومة خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز 
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مكة المكرمة: الرفادة
مواكبة لما تش�هده مملكتنا الغالية من تطور في جميع المجاالت، وحرصًا على اإلس�هام في تحقيق رؤيتها الطموحة 
2030، في ظل قيادة خادم الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود، وصاحب الس�مو الملكي األمير 
محمد بن س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود، ولى العه�د نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدف�اع - حفظهما اهلل - وتنفيذًا 
لتوجيهات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان 
مش�اط، وبمتابعة س�عادة وكيل وزارة الحج والعمرة لش�ؤون الحج الدكتور حس�ين بن ناصر الش�ريف - حفظهم اهلل – 
قامت المؤسس�ة األهلية لمطوفي حجاج إيران بالتنس�يق مع وح�دة التموين في الخطوط الجوية العربية الس�عودية، 
للوقوف على كيفية تجهيز الوجبات الس�اخنة المعدة مس�بقًا، لتقديمها لمن تتش�رف بخدمتهم من حجاج الجمهورية 
اإلس�المية اإليراني�ة، وذلك يقين�ًا من مجلس إدارة “المؤسس�ة” ورغبة منه ف�ي تطوير الخدمات واالرتقاء ب�األداء وتلبية 
رغب�ات ضي�وف الرحم�ن، إبتغاء لمرضاة اهلل س�بحانه وتعالى أواًل وأخيرًا، ثم س�عيًا لكس�ب رضا الح�اج الكريم، وحرصا 
منه على تحقيق توجيهات القيادة الرش�يدة وتطلعات المس�ؤولين في وزارة الحج والعمرة، وطموحات مجلس إدارتها 

ومساهميها ومنسوبيها.

ملف العدد

“مؤسسة حجاج إيران”..

وجبات ساخنة مسبقة التجهيز
 لـ)80( ألف حاج
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في خطوة الحقة، حرص مجلس إدارة املؤسسة 

على اطالع مكتب ش���ؤون احل���ج اإليراني على 

جتربة كيفي���ة جتهيز الوجبات الس���اخنة املعدة 

مس���بقًا، والتي يطمح في تقدميها في املش���اعر 

املقدسة خالل موس���م حج هذا العام 1440ه�، 

وإب���راز جودته���ا وتوضيح منافعه���ا وفوائدها، 

حي���ث اس���تقبل رئيس مجل���س اإلدارة املطوف 

األس���تاذ الدكتور عص���ام بن إبراهي���م أزهر، 

وأعض���اء املجلس مبقر املؤسس���ة الرئيس بحي 

"احلم���راء" مبكة املكرم���ة، خ���الل الفترة 10-

1440/7/11ه�، كاًل من مس���اعد وكيل وزارة 

احلج والعمرة لش���ؤون احلج���اج، م. محمد بن 

أحمد عقاد، ورئيس مكتب شؤون احلج اإليراني، 

ورئي���س الهيئ���ة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف املطوف الدكتور رأفت بن إس���ماعيل 

بدر، واألمني العام للهيئة التنس���يقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف األستاذ محمد بن حسن قاضي، 

وبعض رؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب 

الطوائف، وأعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات 

الطواف���ة مس���ؤولي التغذي���ة بها، ومس���ؤولي 

التغذية مبكتب ش���ؤون احلج اإليراني، وعدد من 

املسؤولني واملختصني، وذلك بهدف الوقوف على 

جتربة كيفي���ة جتهيز الوجبات الس���اخنة املعدة 

مس���بقًا وجودتها، والتأكيد على حرص مسؤولي 

"املؤسسة" على إعداد هذه الوجبات مبا يتناسب 

مع الذوق اإليراني، واهتمامهم باختالف الرغبات 

واألذواق بني مختلف جنس���يات ضيوف الرحمن 

وبني الشعوب املتعددة، وإبراز سعي "املؤسسة" 

لتحقيق رغب���ات حجاجها، وحرصها الكبير على 

تزويده���م مبا تعودوا عليه من أطعمة في بلدهم، 

لتلقى هذه التجربة رضا اجلميع واستحس���انهم 

- ولله احلمد -.

بهذه املناسبة، بني رئيس مجلس إدارة املؤسسة 

املطوف األس���تاذ الدكتور عصام ب���ن إبراهيم 

أزهر، أن "املؤسسة" تسعى لتنفيذ هذا املشروع 

الكبي���ر في موس���م حج ه���ذا الع���ام 1440ه�، 

حيث تتش���رف "املؤسس���ة" بخدمة  ما يزيد على 

)80,000( ح���اج إيراني، وأضح أنه س���تكون 

هناك خطة تش���غيلية وتنفيذية متكاملة للمشروع 

تراعي نواحي الس���المة الغذائية، وتضمن تقدمي 

الوجب���ات س���اخنة جلميع أع���داد احلجاج وفقًا 

للوقت واملكان الذي يت���م االتفاق عليه مع مكتب 

ش���ؤون احلج اإليراني، كما س���يتم وضع خطط 

بديلة لهذه اخلطة الرئيسة، ليتم تنفيذها في حالة 

حص���ول أي طارئ أو قصور - ال س���مح الله - 

وبحيث يتم تالفيه في حينه.

كما بني رئيس مجلس إدارة املؤسسة أن أعدادًا 

كبيرة م���ن الك���وادر الس���عودية املؤهلة وذوي 

الدراية واخلب���رة مبجاالت التغذي���ة والضيافة، 

ستقوم بتنفيذ خطط هذا املشروع وبرامج عمله، 

وإدارته في جميع اجلوانب، مؤكدًا ثقتهم في الله 

عز وجل، ثم في ه���ؤالء الكوادر لتحقيق النجاح 

املنشود، واألهداف والنتائج املرجوة على أرض 

الواقع - بإذن الله تعالى -.

خطة تشغيلية 
وتنفيذية تراعي

 نواحي السالمة 
الغذائية وتضمن 

تقديم الوجبات ساخنة 
لجميع الحجاج

خطط بديلة يتم 
تنفيذها في حالة 

حصول أي طارئ
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مكة المكرمة: الرفادة
ضمن إطار س�عي مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الحثيث لالرتقاء بمستوى خدماتها المقدمة لمن تتشرف 
بخدمتهم من ضيوف الرحمن من حجاج جنوب قارة آس�يا، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرش�يدة الرامية إلى توفير أفضل 
الخدم�ات واإلمكانات للحجاج، ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان اإلس�الم بكل يس�ر وس�هولة وأم�ان وراحة واطمئنان، 
نفذت “المؤسس�ة” تجربة: )األس�رَّة المكونة من دورين(، في مخيمات حجاجها في مش�عر “منى” في موسم حج العام )1439ه�(، 
والتي تهدف إلى تنظيم المخيمات في هذا المش�عر، وتحقيق أقصى اس�تفادة من المس�احات، وتجويد الخدمة المقدمة لحجاج 
المؤسس�ة، لتكمل بذلك مسيرتها الذهبية في مسيرة األولويات، وذلك بالحصول على أولوية جديدة، وذلك بتنفيذ هذه التجربة 
ّ الخاص�ة باألس�رة ذات الدورين، والتي روعي في تصميمها اش�تراطات الدفاع المدني، وتوفير عنصري األمن والس�المة، مع توفير 
مس�احة أكبر للحاج، تبلغ: )70 س�م × 170 سم(، وممرات طولية وعرضية، مع المحافظة على بيئة صحية أكثر داخل المخيم، تسمح 
بحركة ضيوف الرحمن بكل يس�ر وس�هولة وتضمن راحتهم وتوفير خدمة للحاج بش�كل أفضل، عالوة على كونها مطابقة لكود 

البناء السعودي الحديث.

ملف العدد

“مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا”..

أسّرة من دورين... لتجويد الخدمة 
المقدمة للحجاج
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نائ���ب أمی���ر املنطقة الس���ابق، بتش���كیل جلان 

متخصصة للوقوف عل���ى النموذج املعد من قبل 

مؤسس���ة جنوب آس���یا، والذي سبق جتربته في 

املؤسسة مع حجاج طائفة: “الُبهرة” بجمهورية 

الهند للس���نوات األربع السابقة، ومبتابعة حثیثة 

من معال���ي وزیر احلج والعم���رة ومعالي نائبه، 

وس���عادة وكالء الوزارة، مت االتفاق - بحس���ب 

توجيهات صاحب الس���مو امللكي وزیر الداخلیة 

-، عل���ى الب���دء في تطبی���ق الفكرة ف���ي العام 

1439ه� في منطقة خارج وسط مشعر “منى”، 

وبالفعل اختیرت املنطقة، والتي شارك فيها عدد 

من مكاتب اخلدمة املیدانیة حلجاج جنوب آسیا، 

ولتقوم جلنة مش���كلة من سمو نائب أمیر منطقة 

مك���ة املكرمة، بتق���ومي هذه التجرب���ة، التي قام 

س���مو نائب أمیر املنطقة في ش���هر رمضان من 

العام املنصرم 1439ه� بالوقوف على املخیمات 

التي وضعت بها مناذج األسّرة وطریقة رصها، 

واس���تمع لش���رحٍ واف عن كیفیة التطبیق، الذي 

س���یتم تعميمه على بقية مؤسسات الطوافة، في 

حال أثبتت هذه التجربة جناحها.

صورة مشّرفة 
بتاري���خ 17 رمض���ان 1439ه�، اطل���ع معالي 

وزير احل���ج والعمرة الدكت���ور محمد صالح بن 

طاهر بننت، على جتربة مؤسس���ة جنوب آس���يا 

في اس���تخدام أس���رة ذات دورين للحجاج في 

مخيمات مش���عر “منى” الس���تخدامها موس���م 

ح���ج ذاك العام، وذلك في موق���ع أحد مخيمات 

“املؤسسة” مبشعر “منى”، بحضور معالي نائبه 
الدكتور عبدالفتاح مش���اط، ووكي���ل “الوزارة” 

لش���ؤون احلج، ورئيس وأعض���اء مجلس إدارة 

“املؤسس���ة”، وبهذه املناسبة قال معالي الوزير: 

“سعدت مبا ش���اهدته من االستعدادات الكبيرة 
ملؤسس���ات الطوافة خلدمة احلج���اج هذا العام، 

وكما تعلم���ون أن الطاقة االس���تيعابية في منى 

مح���دودة وأعداد احلجاج كبي���رة وهناك ضغط 

كبير ف���ي أعداد احلجاج ف���ي املخيمات، وبدأنا 

في استخدام الس���رر ذات الطابقني مبواصفات 

آمنة ومدروسة دراسة جيدة، بحيث توفر الراحة 

لضيوف الرحمن، وتعطيهم الصورة املشّرفة ملن 

يقوم على خدمتهم من حكومة اململكة، التي جتند 

كل طاقاتها اخلاصة واحلكومية”.

وأك���د معال���ي وزي���ر احل���ج والعم���رة أن هناك 

استعدادات مثالية لدى جميع مؤسسات الطوافة 

ملوس���م حج هذا الع���ام 1440 ه� مبا يحقق رؤية 

اململك���ة 2030 وينس���جم مع ما تبذل���ه حكومتنا 

الرشيدة من عناية فائقة بحجاج بيت الله العتيق، 

كما ثمن معاليه االس���تعدادات الكبيرة ملؤسسات 

الطوافة خلدمة احلجاج في هذا العام، وتقدمي مثل 

هذه التجرب���ة التي تصب في صناعة احلج، الفتًا 

إلى أن هذه التجربة ستكون لنفس أعداد احلجاج 

وليس لزيادتها، وفي حال جناحها سيتم تعميمها 

على جميع مؤسسات الطوافة وجلميع احلجاج.

وم���ن أه���م فوائ���د األس���ّرة ذات الطابقني في 

املخيمات:

 إيجاد ممرات آمنة داخل املخيمات.

 توفير مس���احات للصالة ولالجتم���اع وتناول 

الطعام بها داخل املخيمات.

 توفي���ر مواق���ع حتت األس���ّرة ليض���ع احلاج 

أغراضه اخلاصة.

 تنظيم وترتيب املخيمات ومداخلها ومخارجها.

 توفير مكان الستراحة العاملني والطباخني.

 مطابقة لكود البناء السعودي احلديث.

 توفير خدمة للحاج بشكل أفضل.

روعي في تصمیمها 
اشتراطات الدفاع 

المدني وتوفیر 
عنصري األمن 
والسالمة مع 

توفیر مساحة أكبر 
للحاج

المحافظة على 
بیئة صحية أكثر 

داخل المخیم عالوة 
على كون “األسّرة” 
مطابقة لكود البناء 

السعودي الحديث

فكرة مبتكرة
تأت���ي ه���ذه التجرب���ة اجلدي���دة الت���ي طبقتها 

“املؤسس���ة” في موس���م حج الع���ام 1439ه�، 
تنفی���ًذ لتوجيهات صاحب الس���مو امللكي األمیر 

عبدالعزیز بن س���عود بن نایف ب���ن عبدالعزیز، 

وزی���ر الداخلی���ة، كما أن العمل ف���ي تنفيذ هذا 

املش���روع، قد ب���دأ منذ زیارة صاحب الس���مو 

امللكي األمیر عبدالل���ه بن بندر بن عبدالعزیز آل 

س���عود، نائب أمیر منطقة مكة املكرمة السابق، 

ملخیمات احلجاج في مش���عر “منى”، في موسم 

ح���ج العام 1438ه�، يرافق���ه معالي وزیر احلج 

والعم���رة الدكتور محمد صال���ح بن طاهر بننت، 

ورئیس مجل���س إدارة مؤسس���ة حجاج جنوب 

آس���یا، املطوف الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، 

حيث رأى س���موه أن املساحة املخصصة للحاج 

وهي: )45 س���م × 170 س���م( غیر كافية وغير 

مریحة، وطالب سموه بإیجاد فكرة مبتكرة تتيح 

راح���ة أكثر للحجاج في مخيماتهم، وعليه، عكف 

مجلس إدارة “املؤسسة”، وعلى مدار العام على 

دراس���ة أفضل احللول لذلك، ومت اخلروج بفكرة 

الس���رر ذات الدوری���ن، ليتم إع���داد املخططات 

التفصیلیة من قبل مكتب متخصص في السالمة، 

ورف���ع التصور النهائي ملقام إم���ارة منطقة مكة 

املكرم���ة عبر وزارة احلج والعمرة، فوجه س���مو 
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مكة المكرمة: الرفادة

“المؤسس�ة األهلية لمطوفي حجاج دول 

حجاجه�ا  تس�تقبل  آس�يا”،  ش�رق  جن�وب 

لموس�م حج هذا الع�ام )1440ه�(، والبالغ 

م�ن  يف�دون  ح�اج   )302000( نح�و  عدده�م 

مختل�ف دول الق�ارة الصف�راء، بمزيد من 

العم�ل  وبرام�ج  المس�تحدثة  الخدم�ات 

الفعال�ة، والت�ي تش�كل إضاف�ة مهم�ة 

“المؤسس�ة”  إدارة  مجل�س  طبق�ه  لم�ا 

ف�ي  خدمي�ة  مس�تجدات  م�ن  الحال�ي، 

حي�ث  الماضي�ة،  األع�وام  ح�ج  مواس�م 

ه�ذا  ح�ج  لموس�م  “المؤسس�ة”  أع�دت 

العام، تجهي�زات فنية ولوجس�تية عالية، 

ومنه�ا اس�تعداداتها الس�تقبال حجاجه�ا 

ف�ي مش�عر “عرف�ات” بمش�روع تكيي�ف 

عالي الكفاءة، وهو ما يعرف بمكيفات: 

)البكج(، وهو نظام مكيفات بمواصفات 

فنية عالية جدًا، وُمصنعة خصيصًا لألجواء 

الصحراوي�ة بحي�ث تتحم�ل أعل�ى درجات 

الح�رارة، وتتمي�ز ب�أن له�ا الق�درة العالية 

على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة ال تزيد 

على )23( درجة مئوية في وقت الظهيرة، 

بجانب أنه�ا تمتاز بأص�وات منخفضة جدًا 

وال تصدر ضجيجًا عند التش�غيل، وقد سبق 

للمؤسس�ة اس�تخدامها ف�ي موس�م حج 

العام الماضي )1439ه�( لحجاج “ماليزيا”، 

والبال�غ عددهم )40000( حاج، لتنال رضاهم 

وتلقى إشادتهم. 

ملف العدد

“مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا”..

مكيفات “الباكج” والوجبات مسبقة 
التحضير تستقبل الحجاج
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من )3( خطوط إنت���اج، األول للوجبات الطازجة 

املعقم���ة، والثاني للوجب���ات املعلبة املعقمة، وخط 

اإلنت���اج الثال���ث واألخي���ر مخص���ص للوجبات 

املجمدة، وأن الطاقة االس���تيعابية إلنتاجه تقدر 

بنح���و )20000000( وجبة س���نويًا، كما يحوي 

غ���رف تبريد وجتميد ومعامل وأقس���ام للطوارئ 

وقاع���ات للتدريب، وس���يعمل على م���دار العام 

لتغطي���ة احتياج الس���وق، وتلبي���ة طلبات جميع 

الفئ���ات الراغبة في الوجبات اجلاهزة، مش���يرًا 

إل���ى أنه يه���دف في مرحلته األول���ى إلنتاج نحو 

)2000000( وجب���ة، وأنه قد مت اس���تيراد نحو 

80% م���ن معداته وجتهيزاته اآللي���ة من كل من 

أمريكا وإيطاليا والصني.

مستجدات خدمية
هذه املنج���زات اجلديدة، تضاف إل���ى ما حققه 

مجل���س إدارة املؤسس���ة احلالي م���ن إجنازات 

س���ابقة، ومنه���ا إع���داد خرائط ملواق���ع حجاج 

“املؤسس���ة” في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، 
إضافًة للرب���ط اإللكتروني لقطاع تنظيم احلجاج 

واالس���تقبال واملغ���ادرة، ومنو وتط���ور مداخيل 

“املؤسس���ة”، وبنس���بة جت���اوزت 100% خالل 
األع���وام األربع���ة املاضي���ة، وتنفيذ مش���روع: 

)اخلي���ام املط���ورة في عرفات(، والتي س���اهمت 

في كس���ب رض���ا احلجاج، ووفرت له���م الراحة 

ف���ي ظل التقلب���ات اجلوية التي حت���دث كل عام، 

وتفعي���ل دور غرف���ة العمليات لتفوي���ج احلجاج 

ملنشأة اجلمرات، وحتويل كل أعمال “املؤسسة” 

إلى مش���اريع اس���تثمارية، في ظل صدور قرار 

مجلس الوزراء مؤخرًا باملوافقة على نظام مقدمي 

خدم���ات حجاج اخلارج، واله���ادف لتقدمي أرقى 

اخلدمات، والتحول نحو العمل املؤسس���ي، ورفع 

كف���اءة العاملني في مجال خدمة ضيوف الرحمن 

لتجويد جتربة احلاج وحتسينها، وذلك من خالل 

حتويل مؤسس���ات أرباب الطوائف إلى شركات، 

وال���ذي يأتي في إط���ار العناي���ة واالهتمام التي 

يلقاها حج���اج بيت الله احلرام من حكومة خادم 

احلرمني الش���ريفني حفظه الل���ه، وحتقيقًا لرؤية 

اململك���ة 2030 وبرنامج خدم���ة ضيوف الرحمن 

الذي تتضمنه.

التعاقد مع أحد أكبر 
المصانع العالمية في 

شرق آسيا لتقديم 
الوجبات مسبقة 

التجهيز التي يستطيع 
الحاج أن يتناولها بكل 

يسر وسهولة

تدشني مش���روع مكيفات مخيمات حجاج ماليزيا، 

والذي مت تنفيذه � وألول مرة � خالل موسم حج العام 

1439ه����، مت بعد توقيع اتفاقية بني “املؤسس���ة” 

ومكتب ش���ؤون حجاج ماليزيا، تنص على إضافة 

خدمة مكيفات للمخيمات في “عرفات”.

وفي موس���م حج هذا العام )1440ه�(، س���ينعم 

أكث���ر من )90%( من إجمالي حجاج املؤسس���ة، 

والبال���غ عددهم نح���و )302000( ح���اج، بهذه 

اخلدمة املتط���ورة واجلديدة داخ���ل خيامهم في 

مش���عر “عرفات” ويس���تفيدوا منها، حيث سيتم 

توفير جو مناس���ب ألكثر من )270000( حاج، 

لينعموا بالتكييف املمت���از والالزم حتى يتفرغوا 

للعب���ادة، وبالتال���ي يتمكنوا من أداء مناس���كهم 

بكل س���كينة وشراحة واطمئنان، خاصة وأنه من 

املتوقع أن يش���هد موسم حج هذا العام، ارتفاعًا 

ملحوظًا في درجات احل���رارة، نظرًا لوقوعه في 

فصل الصيف. 

م���ن جهة أخ���رى، وضمن إطار االس���تعدادات 

والتجهيزات واملجهودات املبذولة ملوسم حج هذا 

العام، اهتم مجلس إدارة “املؤسس���ة” بالتوسع 

في تطبيق جترب���ة: )الوجبات اجلاهزة مس���بقة 

التحضير(، على حجاج املؤسس���ة، وذلك من باب 

احلرص على تفعيل مبادرات وزارة احلج والعمرة 

اخلاصة بهذا اجلان���ب، والهادفة لتطوير خدمات 

إعاش���ة وتغذي���ة حجاج بيت الل���ه احلرام، حيث 

تعاقدت “املؤسس���ة” في هذا العام )1440ه�(، 

م���ع أحد أكبر املصانع العاملي���ة املتخصصة في 

خدمات التغذية في ش���رق آسيا، لتقدمي الوجبات 

مسبقة التجهيز، التي تتوافر فيها كل االشتراطات 

الصحية والغذائية، والتي تنال استحسان احلاج، 

وبالتالي يستطيع أن يتناولها بكل يسر وسهولة.

ومن باب حرص مجلس إدارة “املؤسس���ة” على 

حتقيق رغبات ضيوف الرحمن ونيل رضاهم عن 

خدمات “التغذية”، قامت بعمل أكثر من جلس���ة 

تذوق ملمثلي احلجاج، وذلك بغرض الوصول إلى 

املذاق الذي يرضي احلجاج ويلبي رغباتهم.

جدير بالذكر أن مؤسس���ة مطوف���ي حجاج دول 

جنوب شرق آس���يا، قد أعلنت عن إنشاء مصنع 

للوجبات اجلاهزة، هو األول من نوعه في العاصمة 

املقدس���ة، بتكلفة تبلغ نحو )60000000( ريال، 

وأوضح رئيس إدارة “املؤسسة” املطوف األستاذ 

محمد بن أمني أندرقيري، أن “مصنع مش���ارق 

للوجب���ات الغذائي���ة” الذي متلكه “املؤسس���ة”، 

سيقام على مساحة )9225( مترًا مربعًا، ويتكون 

تكييف مخيمات أكثر من 
)270000( حاج من حجاج 

المؤسسة في مشعر 
“عرفات” وما نسبته 

)90%( من إجمالي عدد 
حجاجها 
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مكة المكرمة: الرفادة
أول�ى مجلس إدارة المؤسس�ة األهلية لمطوفي حجاج ال�دول اإلفريقية غير العربية، عملي�ة: )إدارة النفايات الصلبة، في مخيمات 
حجاج المؤسس�ة في المش�اعر المقدس�ة في موس�م حج الع�ام المنصرم 1439ه��(، اهتمامًا كبي�رًا، وذلك من منطل�ق أن إدارة 
النفاي�ات الصلبة قد أصبحت تش�كل تحديًا كبي�رًا للجهات المختصة والمعني�ة في المملكة، التي بدورها تش�هد طفرة صناعية 
وزي�ادة في النمو الس�كاني وازدياد في عدد الم�دن الجديدة، األمر الذي أدى إل�ى زيادة في معدالت التل�وث والنفايات، مع تعداد 
س�كاني يقارب ال� )29( مليون نس�مة، حيث تنتج السعودية أكثر من )15( مليون طن نفايات صلبة سنويًا، ويبلغ المعدل التقديري 
لنصي�ب الف�رد يوميًا في إنتاج النفايات نح�و )1,5 – 1,8 كجم(. في الوقت ال�ذي رفعت فيه أمانة العاصمة المقدس�ة نحو )51,800( 
طن نفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خالل موسم حج العام الماضي 1439ه�، كان نصيب المشاعر المقدسة منها 
نحو )15,100( طن، وذلك بمش�اركة نحو )7,386( فرًدا من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 
)359( مع�دة مختلف�ة: )ضاغط، وقالب، وغراف، وبوب كات، ومكنس�ة( للتخلص من النفايات، وع�دد )39,000( حاوية نفايات موزعة 

على المشاعر المقدسة.

ملف العدد

“مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية”..

مبادرة مجتمعية إلدارة النفايات الصلبة 
في مخيمات الحجاج

تهدف المبادرة للوصول إلى بيئة 
صحية نظيفة والحفاظ على صحة 

الحاج ومقدم الخدمة والتعاون 
البناء في خدمة ضيف الرحمن

“النظافة” مسؤولية مشتركة 
لإلسهام في حل هذه املشكلة، أعد مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول 

اإلفريقية غير العربية برئاس���ة األس���تاذ رامي لبني، مب���ادرة مجتمعية إلدارة 

النفايات الصلبة، تشمل عدة حلول مقترحة لتقليل نفايات املشاعر املقدسة أثناء 

مواسم احلج، وقام بتطبيقها في مخيمات حجاج املؤسسة في موسم حج العام 

املاض���ي )1439ه�(، وتنطلق هذه املبادرة املجتمعية من قول الرس���ول الكرمي 

َذى عن الطريق صدقة”، وتتلخص “رؤيتها”  يُط األأْ صلى الله عليه وس���لم: “مُتِ
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 أعداد حجاج دول مجل���س التعاون اخلليجي: 

)32,600( حاج.

 أع���داد حجاج ال���دول األوروبي���ة: )84,894( 

حاج.

 أعداد حجاج الدول العربية: )383,044( حاج.

أعداد حجاج الدول اإلفريقية: )186,873( حاج.

 أع���داد حجاج دول أمريكا الش���مالية وأمريكا 

اجلنوبية وأستراليا: )22,268( حاج.

كما مت حس���اب مع���دل تولد النفاي���ات الصلبة: 

)كجم/حاج(، طبقًا لكل مؤسس���ة من مؤسسات 

الطوافة: والتي كانت كاآلتي:

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي 

أوروبا وأمريكا وأستراليا: )1,0(

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران: )0,5(

 املؤسس���ة األهلية ملطوفي حج���اج دول جنوب 

آسيا: )1,3(

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية 

غير العربية: )0,9(

 املؤسس���ة األهلية ملطوفي حج���اج دول جنوب 

شرق آسيا: )1,3(

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية: 

)1,4(

 دول اخلليج العربي وحجاج الداخل: )2,7(

كما تبني أن متوس���ط كمية النفايات املتولدة من 

حجاج مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية 

غير العربية ملدة )5( سنوات، قد بلغت )1,552( 

ط���ن، كما مت حس���اب متوس���ط تركي���ز كثافة 

النفايات داخ���ل املخيمات خالل )5( س���نوات، 

وكذلك مت حس���اب معدل تولد النفايات للحجاج 

أثناء إقامتهم داخل املخيمات.

وتلخصت أهم مؤشرات األداء في: )مت نقل كامل 

النفايات الصلبة املتولدة م���ن داخل املخيمات(، 

حي���ث بلغت كمي���ة النفايات املنقول���ة من داخل 

املخيم���ات )497,51( ط���ن في ع���ام 1437ه�، 

و)621,89( ط���ن ف���ي العام 1438ه����. كما مت 

اعتب���ار تع���اون اإلدارة العامة للنظاف���ة بأمانة 

العاصمة املقدس���ة، ودعم املقاول ببعض املعدات 

وبعدد م���ن عم���ال النظافة، من أه���م محفزات 

جناح ه���ذه املبادرة، التي من أهم املعوقات التي 

واجهتها: )عدم السماح في بعض األوقات بدخول 

مع���دات النظافة إلى املخيم���ات لرفع النفايات(. 

والتي خلصت لعدد من التوصيات، منها:

 التوس���ع التدريج���ي بتطبي���ق املب���ادرة على 

مؤسسات الطوافة األخرى.

 التنس���يق بني جمي���ع اجله���ات ذات العالقة، 

للوصول ألفضل النتائج.

 توضيح األدوار املناطة املتعلقة بالنظافة وحدود 

املسؤوليات.

 السماح بنقل النفايات إلى أقرب محطة نفايات 

متنقلة.

القيام بالتنسيق مع 
اإلدارة العامة للنظافة 

بأمانة العاصمة 
المقدسة لبحث طرق 

التعاون المشترك 
وتحديد دور المقاول

من أن نظافة املشاعر املقدسة مسؤولية مشتركة. 

وتهدف إلى رفع مستوى اإلصحاح البيئي داخل 

مخيمات هذه  “املؤسسة”الرائدة، والتي حّددت 

قي���م هذه املبادرة في: )الوصول إلى بيئة صحية 

نظيفة. واحلفاظ على صحة احلاج ومقدم اخلدمة. 

وتسهيل أداء احلاج ملناسكه واإلسهام في ضبط 

حركة احلشود. والتعاون البناء في خدمة ضيف 

الرحم���ن. وم���ن أه���م منطلقات ه���ذه املبادرة: 

)حتقيق سرعة اإلجناز. وضمان سالمة احلجاج. 

وتوفير بيئة صحية للحاج. وحتقيق س���رعة تنقل 

احلجاج. وضم���ان تكلفة متوازنة. وأيضًا إتاحة 

الفرصة للقطاع العام، للمش���اركة في توفير بيئة 

صحية لضيوف الرحمن في املشاعر املقدسة(.

الفكرة واآلليات والعوامل
ترتكز فكرة هذه املبادرة في االستفادة من جتربة 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج إيران، في رفع 

نفايات املخيمات بواسطة مقاول نظافة، واعتبار 

أن النفايات الناجتة داخل مخيمات احلجاج هي 

مس���ؤولية مكاتب اخلدمة امليدانية ومؤسس���ات 

وش���ركات حجاج الداخل، وذلك حتى نقلها إلى 

املكان املخصص لها، مبا يضمن عدم تلويث بيئة 

املشاعر املقدسة بها. وتقوم آلية العمل باملبادرة، 

على: )التنسيق مع اإلدارة العامة للنظافة بأمانة 

العاصمة املقدس���ة، لتحدي���د دور املقاول وطرق 

التعاون املشترك، وتكليف مقاول جلمع النفايات 

من جمي���ع مخيمات احلجاج مبش���عر “منى”، 

ونقلها خلارج املش���اعر املقدسة - إن أمكن ذلك 

- أو تخزينه���ا في األماك���ن املخصصة من قبل 

أمانة العاصمة املقدسة داخل املشاعر املقدسة، 

والرقاب���ة امليدانية على أعمال مق���اول النظافة، 

وحتدي���د نقاط جتمي���ع النفايات ليس���هل نقلها 

وتخزينها، وكذلك احلرص على نظافة الشوارع، 

وع���دم إلق���اء نفايات املخيمات به���ا(. وتنحصر 

أه���م العوامل املؤثرة على جن���اح املبادرة، في: 

)التكلفة، وعدم وضوح األدوار، ومستوى الوعي 

لدى احل���اج، وتواف���ر البنية التحتي���ة، وتأهيل 

العامل���ني، واجلهود واخلب���رات، وصعوبة حركة 

املعدات، ومحدودية الوقت، وضعف التنسيق(.

إحصائيات ومؤشرات أداء
ُبنيت فرضيات هذه املبادرة، بناًء على أعداد احلجاج 

في موسم حج 1438ه�، والتي كانت كالتالي:

 أعداد حجاج الدول اآلسيوية: )1,042,335( حاج.
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مكة المكرمة: الرفادة
مجلس إدارة “المؤسس�ة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية” برئاسة المهندس عباس قطان، لم يكتِف بما حققه من منجزات 
كبي�رة ف�ي الفترة األخي�رة، والتي منه�ا تتويج “المؤسس�ة” بجائزة جدة لإلب�داع في نس�ختها الثانية في مجال الق�دوة في الحج 
والعمرة، عن مبادرة: “مؤش�رات قياس األداء وتقييم األثر واالس�تدامة”، وذلك ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي الثالث، الذي 
أُقيم مؤخرًا تحت ش�عار: “كيف نكون قدوة”، وتدشينها مؤخرًا لإلصدار المحدث من تطبيق: “مطوفي العرب” في نسخته الجديدة، 
وكذلك تدش�ين برنامج: “مؤش�رات قياس وحدة المتابعة وتقييم األداء”، لقياس أداء المجموعات الميدانية إِلكترونيًا عبر األجهزة 
اللوحية الذكية، لرصد حجاج “المؤسس�ة” وتتبع تحركاتهم بمكة المكرمة والمش�اعر المقدس�ة، وحصولها مؤخرًا على ش�هادة: 
)اآليزو 1001( في خدمة العمالء، بل س�عى مجلس إدارتها لتحقيق مزيد من المنجزات الهادفة للتيس�ير على من تتش�رف بخدمتهم 
م�ن الحج�اج العرب، في موس�م حج هذا العام 1440ه��، لتحقيق نقالت نوعية في آليات عمل “المؤسس�ة”، به�دف مواكبة توجه 
“ال�وزارة” اإلس�تراتيجي لالنتقال من خدمة الحاج والمعتمر والزائر إلى صناعة الضيافة، واإلس�هام ف�ي تحقيق رؤية المملكة 2030 

التي وضعت برنامج خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة برامجها الطموحة.

ملف العدد

“مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية”..

نقالت نوعية بتطبيق مبادرات التحول 
المؤسسي والمباني الذكية للخدمات 

تعد “الدول العربية” 
من أوائل مؤسسات 
أرباب الطوائف التي 

بادرت بتنفيذ “التحّول 
المؤسسي” الذي قطعت 

فيه أشواطًا كبيرة

مبادرة التحّول “املؤسسي”
تقف مب���ادرة “املؤسس���ة” وتوجهه���ا لوضع 

وتنفيذ خطة حتول ش���املة، ضمن مش���روعها 

للتحول من مؤسس���ة أهلية لش���ركة مس���اهمة 

مقفل���ة، لتحقيق رؤية اململك���ة 2030 وبرنامج 

خدم���ة ضيوف الرحمن ال���ذي تتضمنه، ووفقًا 

لتطلعات وزارة احلج والعمرة لالرتقاء باخلدمات 

املقدمة للحجاج واملعتمرين، وكأول مؤسسة من 

مؤسسات أرباب الطوائف حتوز قصب السبق 

وتبادر وتش���رع في تنفيذ هذا التوجه، لتواكب 

قرار مجلس الوزراء باملوافقة على نظام مقدمي 

خدمة حجاج اخلارج، ومن قبله موافقة مجلس 

“الشورى” على مش���روع نظام شركات أرباب 
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ويتك���ون كل مبن���ى م���ن دورين، وس���يغطى 

الس���طح باخليام التي تأسس���ت على مساحة 

أرض للمبن���ى األول 8م X 12م وتص���ل إلى 

96م مربًعا، ومس���احة مبان���ي 288م مربًعا، 

واملبنى الثاني على مساحة أرض 8م X و24م 

مبس���احة إجمالية 192م مربًعا ومساحة مباٍن 

570م مربًعا، ويحت���وي املبنيان على اثنني من 

الساللم للصعود والنزول؛ مطابقة الشتراطات 

الدفاع املدني، وكل مكونات���ه مقاومة للحريق، 

و12- 15 دورة مياه إضافية، وتكييف سبيليت 

“فريون”، باإلضافة إلى توفير شاش���ات تلفاز 
للعرض واملتابعة، باإلضافة لس���ماعات مركزية 

وكامي���رات للمراقبة، مع تواف���ر خدمة إنترنت 

)Wi Fi(، بتكلف���ة تتج���اوز مليون���ني ومائتي 
أل���ف ريال للمبنيني،  مما س���يوفر راحة كبيرة 

للحجاج، ويرفع من جودة اخلدمات املقدمة لهم 

باملشاعر املقدسة.

مزيد من املبادرات
وضم���ن إطار اس���تعدادات مؤسس���ة مطوفي 

حج���اج الدول العربية ملوس���م حج ه���ذا العام 

)1440ه�(، ومن باب حرصها على تقدمي أفضل 

خدماته���ا، رفعت من مس���توى اس���تعداداتها 

الس���تضافة أكثر من )360000( حاج عربي، 

متوق���ع حضورهم من )19( دول���ة عربية ألداء 

مناس���ك حج هذا املوسم، تتش���رف املؤسسة 

بتق���دمي خدماتها لهم وجندت لهم )148( مكتبًا 

من مكات���ب اخلدمة امليدانية، وش���هدت أعمال 

املؤسس���ة مؤخرًا مزيدًا من املبادرات اجلديدة 

واملستجدات، والتي منها إقامة دورات تدريبية 

ملطوفيها ومطوفاتها للتأهيل للعمل كمرش���دين 

س���ياحيني، ش���ارك فيها نح���و )300( منهم، 

وذل���ك ضمن إط���ار الش���راكة والتع���اون مع 

الهيئة العامة للس���ياحة والتراث الوطني، حيث 

حتصل نحو )35( مطوفًا ومطوفة على رخصة: 

“اإلرش���اد الس���ياحي”، مع توجه “املؤسسة” 
للبدء في تنظيم رحالت س���ياحية حلجاجها في 

هذا املوس���م، وتش���غيل وتطوير الرقم املوحد 

للمؤسس���ة، وتطوير آلية استقبال استفسارات 

احلج���اج ومالحظاتهم عليه. كم���ا مت في هذا 

العام تغطية جزء كبير من مخيمات “املؤسسة” 

مبش���عر “منى” بع���دد من كامي���رات املراقبة 

اخلاصة، والتي يتم من خاللها مراقبة آلية دخول 

وخ���روج احلجاج من بوابات املخيم الرئيس���ة، 

وكذلك مخارج الطوارئ. وأيضًا تطبيق مبادرة 

“األريكة أو الكرس���ي القابل للط���ي”، املتعدد 
االس���تخدامات: )Sofa Bed(، والذي ميكن 

اس���تخدامه للجلوس في الوقت نفس���ه كسرير 

للنوم، والتي تعد من التجارب املتميزة التي قام 

مجلس إدارة “املؤسسة” بتطبيقها مؤخرًا في 

مخيمات حجاجها في مش���عر “منى”، لتوفير 

الراح���ة القص���وى ملن تتش���رف بخدمتهم من 

احلجاج العرب، وكذل���ك لتقدمي خدمة عصرية 

وتوفير مزيد من املساحات داخل اخليام.

تجربة “المباني الذكية 
للخدمات متعددة 

الطوابق” تتيح مواقع 
إضافية للتخزين وسكن 

العمال والفنيين 
واإلداريين

الطوائ���ف وش���ركات تقدمي اخلدم���ة، في قمة 

أولوي���ات مجلس إدارتها احلالي، وتعد من أهم 

املستجدات التي ش���هدتها أعمال “املؤسسة” 

مؤخرًا، والتي قطعت ش���وطًا مق���درًا في هذا 

املجال، حي���ث انطلقت أعم���ال: )جلنة التحول 

باملؤسس���ة( في ش���هر ربيع اآلخر لهذا العام 

)1440ه�(، بعقد اتفاقية مع إحدى الش���ركات 

اخلاصة باالستش���ارات اإلدارية العليا، لتقدمي 

خدم���ات االستش���ارات اإلداري���ة والقانونية، 

لتقطع أش���واطًا مقدرة في ه���ذا اخلصوص، 

وليخطو فريق العمل املش���رف على مش���روع 

حتول املؤسس���ة إلى ش���ركة خطوات واس���عة 

ومتقدمة وفق اخلطة املرسومة واملقررة، ليصل 

ملرحلة إعداد الهيكل اإلداري والئحة “التحول” 

التنفيذية، وقد س���بق ذلك عقد عدة اجتماعات 

ملناقش���ة خطتها اإلستراتيجية، بحضور رئيس 

وأعضاء مجلس إدارتها، ومستش���ار املؤسسة 

اإلداري والقانوني، ملناقش���ة املقترحات املقدمة 

من املستشارين لوضع اإلستراتيجية والبدء في 

تنفيذها، حيث جرى اعتماد عدد من التوصيات 

التي س���تدعم عملي���ة التحول، وفق���ًا للجدول 

الزمني املعتمد من املؤسسة.

مباني ذكية للخدمات
تطبيق مبادرة: )املباني الذكية للخدمات متعددة 

الطوابق في مش���عر منى(، في موسم حج هذا 

العام 1440ه� وللمرة األولى في تاريخ خدمات 

احلج وعلى مس���توى مؤسسات الطوافة، تعتبر 

من التط���ورات امللحوظ���ة والقف���زات الكبيرة 

التي ش���هدتها أعمال “املؤسس���ة” في الفترة 

األخيرة، حيث انطل���ق العمل الفعلي وامليداني 

لتنفيذ مش���روع بناء: “أدوار متكررة للمطابخ 

مبشعر مبنى”، تقع في حدود مربع 22 شارع 

204 بجوار املقر الرئيس للمؤسسة، باستغالل 

االرتفاع الرأسي، وذلك كتجربة مميزة وواعدة. 

وتتلخ���ص فكرة ه���ذه املبادرة ف���ي بناء أدوار 

متك���ررة فوق اخلي���ام أو املطابخ في مش���عر 

“منى”؛ إليج���اد حلول فعال���ة وعملية إلضافة 
حيز لس���كن العاملني ومس���تودعات وثالجات 

ومكاتب خدم���ات تبريد للم���واد التموينية، مع 

األخذ في االعتبار أمن وس���المة احلجاج، وأن 

يكون املنش���أ قاباًل للفك والتركيب، مع مراعاة 

تصميم الواجهات مبا يتناسب مع طابع مشعر 

منى وقدسية املكان”.

ويتألف املش���روع من مبنيني، س���يتم االنتهاء 

منهم���ا ف���ي األول من ذي احلجة له���ذا العام، 
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ملف العدد

“مكتب الوكالء الموحد”..

جدة: الرفادة 
“مكت�ب الوكالء الموحد”، يع�د الجهة األولى التي تقوم باس�تقبال ضيوف الرحمن 
في مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية االثني عشر المنتشرة في ربوع المملكة 
والواقع�ة على حدوده�ا، وذلك عن�د وصولهم لألراضي المقدس�ة، وآخ�ر من يقوم 
بوداعه�م بع�د أن يمن اهلل س�بحانه وتعال�ى عليهم بأداء مناس�ك الح�ج، وبالتالي 
يعتبر هو الجهة الرئيسة التي تترك انطباعًا أوليًا يعلق بذاكرة هؤالء الضيوف الكرام 

عن رحلة عمرهم، وأثرًا خالدًا يبقى في نفوسهم طوال حياتهم. 

مبادرات “تقنية” لتوفير الوقت 
والجهد وتسريع اإلجراءات

 تقليص فترة انتظار الحجاج 
في منطقة “البالزا” 

بمجمع الصاالت بمطار 
الملك عبدالعزيز الدولي 

بجدة إلى أكثر من %50

ضمن إطار سعي مكتب الوكالء املوحد برئاسة 

األستاذ س���اهر مطر، لالرتقاء باخلدمات التي 

يتش���ّرف بتقدميها حلجاج البي���ت العتيق من 

خ���ارج اململك���ة، ولالنتقال م���ن خدمة احلاج 

واملعتمر إلى صناعة الضيافة، ولإلس���هام في 

حتقيق برنامج رؤية اململكة 2030 واملخصص 

خلدم���ة ضيوف الرحم���ن، وحتقي���ق راحتهم 

وخدمتهم وتقدمي جميع التسهيالت والتيسيرات 

له���م ألداء مناس���ك احل���ج، وذل���ك بتيس���ير 

اس���تضافة املزيد منهم وتسهيل الوصول إلى 

احلرمني الشريفني، وتقدمي خدمات ذات جودة 

عالية، وإثراء جتربتهم الدينية والثقافية، أطلق 

“املكت���ب” العديد م���ن “املب���ادرات التقنية” 
الهادفة لتقليص فترة بقاء ضيوف الرحمن في 

هذه املنافذ، وتوفير الوقت واجلهد. 

أساليب علمية 
املب����ادرات اجلدي����دة تتلخ����ص في التوس����ع 

ف����ي اس����تخدام التقني����ة بأمتتة اإلج����راءات، 

واس����تخدام أحدث األس����اليب العلمية لتطوير 

عمليات التشغيل وإدارة احلشود لتحقيق ذلك، 

وم����ن أهم هذه املبادرات الت����ي قام “املكتب” 

بتطبيقه����ا على أرض الواقع في موس����م حج 

العام املنصرم )1439ه�(:

 املش���اركة في إنشاء: )غرفة عمليات االستعداد 

املُس���بق( في نظام وزارة احل���ج والعمرة، والتي 
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 اإلس����هام في تنفيذ وإجناح مشروع )تغيير 

نوعية احلافالت املخصصة لنقل احلجاج(، من 

مجمع صاالت احل����ج والعمرة باملطار إلى كل 

من مكة املكرمة أو املدينة املنورة، والتي كانت 

في السابق تستلزم حتميل األمتعة في أعالها، 

األمر ال����ذي كان يتطلب وقت����ًا وجهدًا وعمالة 

وآليات ومعدات خاصة للقيام بعمليات حتميل 

األمتعة وإنزالها، واس����تبدالها بجيل جديد من 

احلافالت احلديثة، والت����ي يتم تخزين العفش 

في أدراج خاصة في أس����فلها، وبكل س����رعة 

ويسر وسهولة وأمان.

 قي����ام “املكت����ب” باملس����اهمة ف����ي تطبي����ق 
مب����ادرة )طريق مكة(، والت����ي كانت في العام 

املنصرم )1439ه�(، تخص احلجاج املاليزيني 

واإلندونيس����يني، واملتعلق����ة بإنه����اء إجراءات 

دخول حجاج هات����ني الدولتني إلى اململكة من 

بلديهما، والتي ش����ملت إصدار التأش����يرات، 

وإنهاء إجراءات اجلوازات واجلمارك، والتحقق 

من توافر االشتراطات الصحية، وترميز وفرز 

األمتعة وفق ترتيبات النقل والس����كن باململكة، 

ف����ي بلديهما وقب����ل وصولهم إل����ى األراضي 

املقدسة، األمر الذي مّكن احلجاج املستفيدين 

من ه����ذه التجربة من جتاوز تل����ك اإلجراءات 

عن����د وصوله����م إلى مط����ار املل����ك عبدالعزيز 

بجدة، وأتاح لهم فرصة االنتقال مباش����رة إلى 

احلافالت التي كان����ت بانتظارهم، لتقلهم إلى 

أماكن إقامتهم مبكة املكرمة واملدينة املنورة.

 مش����اركة “املكت����ب” ف����ي إع����داد وتنفي����ذ 

)البرنامج الترحيبي اخلاص باحلجاج(، وكذلك 

في تصميم )منصة االس����تقبال( اخلاصة به، 

والذي ق����ام فرع “ال����وزارة” بج����دة بتنفيذه 

بطريقة مبتكرة في موس����م حج العام املاضي 

)1439ه�(، وذلك بعد تدريب عدد من الشباب 

والش����ابات من أبناء وبن����ات الوطن وتأهيلهم 

لتنفيذه، وتصميم زي خاص بكل منهم.

 تأم����ني عدد م����ن الكراس����ي املتحركة 

)Wheelchairs(، وأيض����ًا ع����دد من العربات 

اجلول����ف الكهربائي����ة مبجمع ص����االت احلج 

والعم����رة مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، 

وذلك لتس����هيل تنقالت املرضى والعجزة وكبار 

السن وذوي االحتياجات اخلاصة من احلجاج.

 تغيي����ر هوية “املكت����ب” وجتديده����ا، وذلك 

بتغيير الكاونترات اخلاصة به مبجمع صاالت 

احلج والعمرة باملط����ار، وكذلك الزي اخلاص 

بالعاملني، وش����عار املكتب، وكذلك مطبوعاته، 

ومبا يتوافق مع رؤية اململكة 2030.

ه���ذه املب���ادرات التقني���ة واإلجرائي���ة اجلديدة 

وغيرها، أس���همت إس���هامًا كبيرًا في تس���ريع 

اإلج���راءات وتيس���يرها، وف���ي التس���هيل على 

احلجاج وتقلي���ص فترة انتظاره���م في منطقة 

“البالزا” مبجم���ع صاالت احلج والعمرة مبطار 
امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، إلى أكثر من %50، 

وكذلك في رفع معدالت رضا احلاج عن األداء.

إعادة تصميم الحركة 
اللوجستية لحركة 

الحجاج ولعربات األمتعة 
بالصاالت مما أدى لتوفير 

نحو 30% من الجهد 
المبذول

تهدف إلش���راك مكاتب شؤون احلجاج ومسؤولي 

“ال���وزارة” لتوفي���ر املعلومات املس���بقة لرحالت 
احلج���اج قب���ل وصوله���م، وذلك بتوفي���ر املوارد 

البشرية واللوجستية الالزمة لذلك.

 املساهمة في تأسيس وجتهيز )غرفة عمليات 

خاصة( ب����ني اجلهات العامل����ة باملطار، وذلك 

ملناول����ة املعلومات منذ وقت وص����ول الطائرة، 

وحتى مغ����ادرة احلافالت املقل����ة للحجاج إلى 

مكة املكرمة أو املدينة املنورة.

 )TCC( إنش����اء مرك����ز ملراقب����ة احلرك����ة 

وجتهيزه بأحدث األجهزة والكوادر البش����رية 

املؤهل����ة واملدربة على تلقي معلومات الرحالت، 

وتوزيع احلجاج على املربعات املتاحة وس����ط 

الس����احات، مع تخصيص ف����رق حركة خلدمة 

وإنهاء إجراءات حجاج كل رحلة على لوحدها، 

وقي����اس مع����دالت األداء وفق معايي����ر علمية 

للوقوف على الوقت املستغرق إلنهاء إجراءات 

احلج����اج، وحتدي����د مس����ببات زي����ادة الوقت 

املستغرق وإيجاد احللول الكفيلة مبعاجلة ذلك.

 اش����تراك “املكت����ب” ف����ي ش����بكة االتصال 

الالسلكي اخلاصة بفرع وزارة احلج والعمرة 

بجدة وذلك بالتعاون مع ش����ركة “تس����هيل”، 

األمر الذي أدى لرفع مس����توى نقل املعلومات 

وحتقيق سرعتها.

 تصمي����م )مخط����ط هندس����ي جدي����د لف����رز 

احلجاج(، وذلك بتجهيز حواجز خاصة لفرزهم 

في مجمع ص����االت احلج والعمرة مبطار امللك 

عبدالعزيز الدولي بجدة، وإعادة تصميم احلركة 

اللوجس����تية حلركة هؤالء احلج����اج ولعربات 

األمتعة، األمر الذي أدى لتوفير نحو 30% من 

اجلهد املبذول، في “الصاالت”، باإلضافة إلى 

االس����تفادة من التوجيهات الصادرة باعتماد 

تكيي����ف جمي����ع األماك����ن املُخصصة جللوس 

احلجاج وانتظارهم ف����ي منطقة )البالزا( في 

هذا املجمع، ومنع وزن عفش احلجاج فيه. 

)قارئ���ات  اس���تخدام:   � م���رة  وألول   � مت   

إلكتروني���ة(، وطابعات متنقل���ة ُتعلّق في خصر 

املوظف � واستخدامها في عمليات فرز احلجاج 

وتوزيعه���م على احلاف���الت املخصص���ة لهم، 

وبالتالي تطوير أس���لوب فرز احلجاج للتسكني 

والتعرف على السكن، والتي كانت تتم بأسلوب 

)ي���دوي وورقي(، ليت���م التعرف على الس���كن 

بواسطة هذه القارئات اإللكترونية املتطورة.
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المدينة المنورة: الرفادة
إدارة  مجل�س  ح�رص  منطل�ق  م�ن 
برئاس�ة  ل�ألدالء  األهلي�ة  المؤسس�ة 
األس�تاذ حاتم بالي عل�ى تقديم أفضل 
الخدم�ات لحج�اج بي�ت اهلل الح�رام زوار 
علي�ه  اهلل  صل�ى  المصطف�ى  مس�جد 
وس�لم، واهتمام�ه الكبير برف�ع كفاءة 
والك�وادر  الطاق�ات  كل  بحش�د  األداء 
اإلمكان�ات  جمي�ع  وتس�خير  البش�رية، 
التقني�ة والفني�ة لتقلي�ص زم�ن بق�اء 
مراك�ز  ف�ي  وصوله�م  عن�د  الحج�اج 
االس�تقبال بالمدين�ة المن�ورة، وضمان 
س�رعة وصولهم إل�ى أماك�ن إقامتهم 
“المؤسس�ة”  ب�ادرت  وس�هولة،  بيس�ر 
باس�تحداث برنام�ج: )التفوي�ج المس�بق 
اآلل�ي(، الذي يه�دف بش�كل رئيس إلى 
معرف�ة أع�داد الحج�اج القادمي�ن إل�ى 
المدينة المنورة، وبيانات تفويجهم إلى 
س�كنهم، وذلك من خالل قيام ممثلي 
مكات�ب  )مفوض�ي  الك�رام:  الحج�اج 
ش�ؤون الحجاج والش�ركات الس�ياحية(، 
بتس�جيل بيانات التفويج المس�بق، في 
الشاش�ات المس�تحدثة بالنظ�ام اآللي 
يجس�د  ال�ذي  األم�ر  “المؤسس�ة”،  ف�ي 
لتقدي�م  الحثي�ث  “المؤسس�ة”  س�عي 
وأفضله�ا  وأرقاه�ا  الخدم�ات  أقص�ى 
لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى 
علي�ه الص�الة والس�الم، به�دف تحقيق 
الش�ريفين  الحرمي�ن  خ�ادم  تطلع�ات 
وسمو ولي عهده األمين  حفظهما اهلل، 
ووفق�ًا لبرنامج “خدمة ضي�وف الرحمن” 
 ،2030 المملك�ة  رؤي�ة  تتضمن�ه  ال�ذي 
وال�ذي يه�دف لب�ذل مزي�د م�ن الجه�ود 
واس�تيعاب  الرحم�ن،  ضي�وف  لخدم�ة 
أعداد متزايدة منهم وتس�هيل قدومهم 
لألراض�ي المقدس�ة، وتقدي�م خدم�ات 

بجودة عاليه لهم، وإثراء تجاربهم. 

ملف العدد

“المؤسسة األهلية لألدالء”..

تفويج “آلي” مسبق لضيوف الرحمن

استقبال حافالت الحجاج 
آليًا في محطة الهجرة 

وتقليص الزمن المتوقع 
لالستقبال إلى )5( دقائق 

للحافلة

برنامج مستحدث 
هذا البرنام���ج "اآللي" املس���تحدث يعتبر األول 

من نوع���ه، وقد طبقته املؤسس���ة األهلية لأدالء 

بهدف حتقيق السرعة املطلوبة في عمليات تفويج 

ضيوف الرحمن من حجاج اخلارج زوار مسجد 

املصطف���ى صل���ى الله عليه وس���لم، إلى مقرات 

س���كنهم، ولضمان توفير أفضل خدمة لهم، وقد 
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الالزمة ملراكز االس���تقبال، بناًء على مؤش���رات 

بيانات التفويج املسبق.

 القضاء على ظاهرة تكدس احلجاج في مراكز 

االستقبال أيام ذروة القدوم للمدينة املنورة.

وتتلخص متطلبات حتقيق هذا البرنامج في:

 قيام ممثل���ي احلجاج الك���رام بإدخال بيانات 

التفويج املسبق للرحالت القادمة إلى مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، وذلك 

قبل وصول احلجاج ب��� 48 ساعة على األقل.

 إدخال بيانات التفويج املسبق للحافالت القادمة 

م���ن مطار املل���ك عبدالعزيز الدول���ي بجدة، قبل 

وصول احلافالت ب��� 12 ساعة.

 إش���عار مكت���ب ش���ؤون احلجاج أو الش���ركة 

السياحية برسالة نصية بضرورة إدخال بيانات 

التفويج املسبق في حالة تأخرهم عن تسديدها.

االرتقاء باألداء 
هذه اإلجراءات اجلدي، باإلضافة إلى التطبيقات 

"التقنية" احلديثة األخرى، جتس���د حرص مجلس 

إدارة املؤسس���ة األهلية ل���أدالء باملدينة املنورة، 

على االرتقاء ب���األداء ورفع معدالت���ه، واهتمامه 

بالتوس���ع في اس���تخدام "التقنية" لتقدمي أفضل 

اخلدم���ات، ه���ذا باإلضافة إلى تنظي���م عدد من 

الدورات التدريبية والتأهيلية ملنسوبي "املؤسسة" 

حتت عنوان: )اجلودة والتميز املوس���مي واإلدارة 

احلديثة(، وذلك ضمن اس���تعداداتها ملوسم احلج 

هذا العام )1440ه�(،  والتي قام بتقدميها خبراء 

واستشاريون ومحاضرون متخصصون من أبناء 

طائف���ة "األدالء" وم���ن بعض اجلامع���ات، والتي 

انقسمت لقس���مني، القسم األول خصص لرؤساء 

مكاتب اخلدم���ة امليدانية، والثان���ي لنواب رئيس 

اخلدمة امليدانية، وقد مثل )32( رئيًس���ا حضورًا 

ف���ي الدورة األولى، بينم���ا كان عدد احلضور في 

الدورة الثانية )32( نائبًا للرئيس.

الهدف الرئيس لهذه الدورات – والتي ُعقدت قبل 

بدء أعمال موسم احلج بوقٍت كاٍف، بل وقبل بداية 

انطالق أعمال املوس���م بنحو ثالثة أش���هر -، هو 

تطوير القدرة اإلدارية ملوظفي "املؤسس���ة" ورفع 

معدالت أداء جميع العاملني واملنسوبني، وموظفي 

مكاتب اجلوازات وكذلك املشرفني والقياديني، وكل 

من يتش���رف بخدمة ضيوف الرحمن في مواسم 

احلج، وبهدف مواكبة رؤي���ة اململكة 2030، علمًا 

بأن هناك دورات تقام أثناء مواسم احلج، ودورات 

أخ���رى تنظم على رأس العم���ل لتعريف املوظفني 

بكل املستجدات خالل أعمال موسم احلج، والتي 

منها دورات املس���ار اإللكتروني، ودورات للنساء 

العامالت في موس���م احلج، حيث إن "املؤسس���ة" 

ق���د توس���عت كثي���رًا ف���ي التوظيف املوس���مي 

للك���وادر النس���ائية للعم���ل في موس���م حج هذا 

العام )1440ه�( في وظائ���ف مؤقتة، ليعملن في 

مط���ار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة 

املنورة، وفي مستش���فياتها، وفي بعض اخلدمات 

اإلنسانية التي تناسبهن، وذلك انطالقًا من قناعة 

مجلس إدارة "املؤسس���ة" بأن شرف خدمة ضيف 

الرحمن ال تقتصر على الرجال فقط دون النساء، 

بل يشارك فيها الرجال والنساء جنبًا إلى جنب.

أسهم هذا التطبيق 
اآللي في ضبط 

عمليات التفويج 
وفقًا لمواعيد رحالت 

الطيران وفي عدم 
حدوث تكدس

أثبت التطبي���ق الفعلي والعملي له، إس���هامه - 

بحمد الل���ه وتوفيقه - في احلد من ظاهرة تأخر 

تفوي���ج احلجاج، بس���بب عدم معرف���ة معلومات 

مقرات وأماكن وحداتهم الس���كنية التي س���يتم 

تفويجهم إليها، وبالتالي انتظارهم ألوقات طويلة 

في صاالت االستقبال إلنهاء إجراءاتهم ومن ثم 

تفويجهم على وحداتهم السكنية. 

باإلضاف���ة إلى مس���اهمة هذا التطبي���ق اآللي، 

وفعاليت���ه الكبي���رة ف���ي عملية ضب���ط عمليات 

التفوي���ج، وفقًا ملواعيد رحالت الطيران، وضمان 

عدم حدوث تك���دس يعيق علمي���ات الوصول أو 

املغ���ادرة، األمر الذي أتاح للحجاج - وبش���كل 

كبي���ر – معلومات أماكن إقامتهم، وأس���هم في 

توفيرها قبل وصولهم للمدينة املنورة بوقٍت كاٍف.

ولضم���ان التطبيق احملكم له���ذا اإلجراء اآللي، 

وبهدف تفعيله وحتقيق أقصى استفادة منه، قام 

مجلس إدارة املؤسسة األهلية لأدالء بعقد ورشة 

عمل لش���رح آلية التفويج املسبق جلميع رؤساء 

ممثلي احلجاج الكرام: )مكاتب ش���ؤون احلجاج 

والشركات السياحية(، كما خصصت فريق عمل 

يوجد على مدار األربع والعش���رين ساعة يوميًا، 

ملس���اعدة ممثلي احلجاج على أي استفسار عن 

آلية عم���ل البرنامج. ويهدف برنام���ج: )التفويج 

املس���بق اآلل���ي لضي���وف الرحم���ن(، لتحقيق 

األهداف التالية:

 اس���تقبال حافالت احلجاج آلي���ًا في محطة 

الهجرة، وتقليص الزمن املتوقع لالستقبال إلى 

)5( دقائق للحافلة.

 تسهيل عملية استقبال احلجاج في مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، وذلك 

عن طري���ق جتهيز بيانات االس���تقبال وبطاقات 

احلجاج واحلافالت الناقلة لهم، قبل خروجهم من 

صاالت املغادرة.

 االس���تعداد الت���ام وتأمني الك���وادر اإلضافية 
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مكة المكرمة: الرفادة
يول�ي مجل�س إدارة مكت�ب الزمازمة الموحد برئاس�ة 
األس�تاذ عبدالهادي زمزمي، س�قيا جميع حجاج البيت 
العتي�ق القادمي�ن م�ن الخ�ارج م�اء “زم�زم”، اهتمامًا 
بالغ�ًا وعناية قص�وى، ولذا... يحرص عل�ى إعداد خطة 
تشغيلية طموحة لموسم حج كل عام، تضمن تنفيذ 
ه�ذه المهمة تنفيذًا محكم�ًا، وتطبيق هذا الهدف في 
ميادي�ن العمل المختلف�ة وعل�ى أرض الواقع، يقوم 
بإعداده�ا نخب�ة من الخب�راء والباحثي�ن واألكاديميين 
وأصحاب الخب�رات التراكمية من أعضاء مجلس إدارته 
ومنس�وبيه م�ن أبن�اء الطائف�ة، وذل�ك بع�د دراس�ة 
كاملة لما تم تنفيذه من برامج وخطط خالل مواس�م 
ح�ج األع�وام الماضي�ة، وذلك به�دف االس�تفادة من 
بعض المالحظات – إن وج�دت – لتفاديها، ولتكريس 
اإليجابي�ات وتعزيزها، م�ع العمل عل�ى تطويرها عامًا 
بعد آخ�ر، وبما يتوافق ورؤية المملك�ة 2030، ولتواكب 
أه�داف برنام�ج “خدم�ة ضي�وف الرحمن”، ال�ذي يرمي 
 – الجه�ات  جمي�ع  تقدمه�ا  الت�ي  الخدم�ات  لتطوي�ر 
الحكومي�ة واألهلي�ة - العامل�ة ف�ي منظوم�ة الح�ج 
والعم�رة لضي�وف الرحم�ن وتطويره�ا واالرتق�اء بها، 
وإحداث تحوالت جذرية فيها ليتم تقديمها بكل مهنية 
واحترافية. هذه الخطة التش�غيلية تعتمد على مراحل 
زمنية مختلفة تمتد طوال أعمال موس�م الحج، وعلى 
توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء مجلس إدارة 

“المكتب”، لضمان التنفيذ األمثل لبرامج عملها.  

ملف العدد

“مكتب الزمازمة الموحد”..

“آلية إلكترونية” لتوزيع “زمزم”
 على مساكن الحجاج
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وحتفل أعمال هذا “املكتب” بكثير من املستجدات 

اخلدمية التي تشكل إضافة مهمة ملهامه، وتسهم 

في تس���ريع أعماله وإجنازها بالش���كل املطلوب، 

وتواك���ب روح العصر ومتطلبات���ه، وخاصة في 

مجال: “التوس���ع في استخدام التقنية”، لتشهد 

أعماله مؤخرًا، تطبيق “آلي���ة إلكترونية” خاصة 

مبجموع���ات اخلدم���ة امليدانية باملكتب، جتس���د 

ح���رص مجل���س إدارته على تس���خير “التقنية” 

خلدمة ضي���وف الرحمن، ورفع مع���دالت األداء، 

وضمان إيصال “زمزم” جلميع مساكن احلجاج 

بالعاصمة املقدسة.

وتتلخص هذه اآللية اإللكترونية، في قيام املراقب 

بإدخال رقم امللصق اخلاص بكل مس���كن يقيم 

فيه احلجاج، وذلك عند وصوله إليه، حيث تتضح 

جميع البيانات احملدثة اخلاصة بهذا املس���كن، 

وأع���داد احلجاج الواصلني إلي���ه واملقيمني فيه، 

وكمي���ة ماء “زم���زم” املطلوبة، ليق���وم املراقب 

وأفراد مجموعة اخلدمة امليدانية املختصة بهذه 

املنطق���ة أو احلي بإيصال اخلدمة املطلوبة، ومن 

ثم يقوم املستلم بالتوقيع إلكترونيًا عن طريق هذا 

اجلهاز، ومن ثم يتم طباعة اإليصال، ليتم حتويل 

نظ���ام التوزيع الي���دوي: )الورق���ي( ملجموعات 

اخلدمة امليدانية الذي كان ُيعمل به في السابق، 

إلى نظام )إلكتروني(، وذلك من خالل تأمني عدد 

)150( جهازًا إلكترونيًا، مدمجة بطابع إيصال 

ألعض���اء التوزيع امليداني���ني، لتنفيذ هذه املهام 

امليدانية.  

ويتم تطبيق هذه اآللية املستحدثة، منذ بدء وصول 

احلجاج للمس���اكن، وحت���ى مغادرتهم لها، حيث 

يتم توزيع عبوات س���عة )20( لترًا عليهم، ترتفع 

أعدادها وتنخفض وفقًا لع���دد احلجاج املقيمني 

بكل مس���كن، ويتم وضع هذه العبوات، ببرادات 

املياه املوزعة بأدوار سكن احلجاج ليتمكن احلاج 

من ش���رب ماء زمزم البارد، وذل���ك خالل الفترة 

من 1440/10/28ه�، وحتى 1441/1/15ه�.

كما يتم بعد االنتهاء من عمليات التوزيع املطلوبة 

وضم���ان وص���ول املقرر ل���كل مس���كن من ماء 

“زمزم”، إقفال اليومية وإرس���ال التقرير “آليًا” 
إلى مركز املعلومات اخلاص باملكتب، حيث ميكن 

للجنة اإلش���راف واملتابعة، معرفة املساكن التي 

مت إيص���ال اخلدم���ة إليها، وكذلك تل���ك التي لم 

يتم إيصال اخلدمة إليه���ا، ومتابعة ذلك، ومعرفة 

تفاصيل إيصال اخلدمة لأيام السابقة.

ويق���وم بتنفيذ برنامج العمل ه���ذا، مجموعة من 

طائف���ة “الزمازمة” وأبنائه���م املؤهلني واملدربني 
للعم���ل، إضافة إلى مجموعة مختارة ومنتقاة من 

الكوادر املؤهلة من غير أبناء “الطائفة”، مدعمني 

بأسطول متكامل من السيارات احلديثة، ومعدات 

النقل واألي���دي العاملة، للقيام بعملية توزيع مياه 

زمزم مبساكن احلجاج. 

مبادرات “تقنية”
هذا املس���تجد اخلدمي “التقني” الذي مت تطبيقه 

مؤخرًا، يشكل إضافة مهمة ملا نفذه مجلس إدارة 

مكت���ب الزمازمة املوح���د احلالي م���ن مبادرات 

ومس���تجدات في الفت���رة األخي���رة، والتي منها 

استخدام نظام )GPS( لتحديد مساكن احلجاج 

بدقة. وحتويل النظ���ام اليدوي )الورقي( اخلاص 

مبراك���ز التوجيه والتفويج، إلى نظام )إلكتروني( 

أيض���ًا، وذلك من خالل تأمني ع���دد )50( جهاز 

)تابلت( كمبيوتر محم���ول للعاملني بهذه املراكز. 

وجتديد ش���هادة “اآليزو” اخلاصة باملكتب رقم: 

)Iso 9001( لع����ام 2018م. وكذل����ك جتديد 

ش����هادة “اآليزو” نظام س����المة الغذاء رقم: 

)Iso 22000:2018(، اخلاصة مبركز التعبئة 

اآللي���ة التاب���ع للمكت���ب. والتعاقد مع مؤسس���ة 

مختصة لتأمني سيارات مستأجرة لتوزيع عبوات 

ماء زمزم س���عة )20( لتر على مساكن احلجاج 

)دينات( مقفلة، تتميز بشكل عصري وحضاري. 

باإلضاف���ة إلى التعاق���د مع مؤسس���ة “تقنية” 

مختصة حلماي���ة أنظمة املكتب اإللكترونية، وذلك 

وفقًا ملعايير: )األمن السيبراني( ومتطلباته.

وتش���مل هذه املس���تجدات كذلك، تدش���ني مركز 

التعبئ���ة اآللي���ة التاب���ع للمكتب وخط���وط إنتاج 

العب���وات مختلفة الس���عات واألحج���ام، والذي 

تصل طاقته اإلنتاجية لنحو )10.800( عبوة في 

الساعة الواحدة، وفق منظومة متكاملة من األيدي 

العاملة ووسائل التوزيع والنقل احلديثة مبشاركة 

أبن���اء الطائفة. وكذلك توقيع اتفاقية ش���راكة مع 

املؤسس���ة اخليرية لرعاية األيت���ام:  )إخاء( مبكة  

املكرمة، للتوظيف املوس���مي ملجموع���ة من أبناء 

املؤسس���ة بأعمال املكتب، م���ع حرص “املكتب” 

على تفعي���ل أدوار اللجنة النس���ائية اخلاصة به 

ومبادراتها، واملتمثلة في مشاركتها في استقبال 

ضيوف الرحمن والترحيب بهم وتوديعهم، وتوزيع 

عب���وات “زمزم” عليه���م في مراكز االس���تقبال 

والتوجيه والتفويج، وزيارة املرضى منهم املنومني 

في مستشفيات العاصمة املقدسة.

“اآللية اإللكترونية” 
تجسد حرص مجلس 

إدارة “المكتب” على 
تسخير “التقنية” 

لخدمة ضيوف الرحمن 
ورفع معدالت األداء

تحويل نظام التوزيع 
اليدوي: )الورقي( 

لمجموعات الخدمة 
الميدانية إلى نظام 
)إلكتروني( وتأمين 

أجهزة إلكترونية خاصة

مستجدات خدمية 
خطة “املكتب” التش���غيلية، تتكون من )3( برامج 

عمل رئيس���ة، حيث ميثل البرنامج األول استقبال 

احلجاج مبنافذ الدخول، بعبوة زمزم سعة )200( 

ملل لكل حاج. وبرنامج العمل الثاني يتضمن سقيا 

ضيوف الرحمن مباء زم���زم لدى وصولهم ملراكز 

التوجي���ه مبداخل مكة املكرم���ة، وذلك في مركزي 

االستقبال والتفويج بطريقي مكة املكرمة – املدينة 

املن���ورة، وبطريق مكة املكرم���ة – جدة، ومنح كل 

حاج منهم عبوة س���عة )200( مل���ل من “زمزم” 

كهدية، أما املرحلة الثالثة، فتعتمد على إيصال ماء 

زمزم ملقار س���كن احلجاج م���ن دور وفنادق مبكة 

املكرمة، وتزويدهم بعبوات سعة )20( لترًا.

يق���وم بتنفيذ برامج عمل هذه اخلطة التش���غيلية 

الرئيس���ة الثالثة، أكثر م���ن )1,200( فردًا من 

كوادر املكتب، وزعت مهامهم ومسؤولياتهم وفقًا 

لتخصصات كل منهم، باإلضافة إلى )7( مكاتب 

خدمة ميدانية منتش���رة في مختل���ف أحياء مكة 

املكرمة، وفي مراكز التوجيه ومراقبة التفويج على 

مداخلها ومخارجها، حيث وزعت جغرافيًا ليتولى 

كل منه���ا متابعة توفر ماء زم���زم داخل محيطه 

احملدد، وفي جميع املناطق التي يقيم فيها حجاج 

البي���ت العتيق، مع عق���د اتفاقية مع جمعية هدية 

احلاج واملعتمر، للتوزيع في املنافذ البرية.
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مكة المكرمة: الرفادة
انطالق�ًا من رس�الة مركز تاريخ مكة المكرمة المتمثل�ة في خدمة البلد األمين، والعناية بمص�ادر معلوماته المتعددة والمتنوعة، 
والمحافظة عليها، والس�عي نحو نش�ر الدراسات والمؤلفات المتصلة بهذا التاريخ، رأى المركز إعادة طباعة كتاب: “مقام إبراهيم 
عليه السالم”، من تأليف محمد طاهر الكردي المكي، ونشره مرة أخرى، حيث سبق وأن ُطبع هذا ون وووطبع الكتاب في مصر قبل 
أكثر من نصف قرن، مضافًا إليه دراسة في أوله وتكميالت في آخره بقلم معالي األستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان، 
ومضاف�ًا إلي�ه تعليق�ات وتخريجات لبعض األحاديث، وفهرس�ة فنية تق�رب مادته للقارئ، كل ذلك ش�عورًا من المرك�ز بأهمية ما 
يقدم�ه هذا الكتاب من معلومات عن جزء مهم من المس�جد الحرام، وهو مقام إبراهيم عليه الس�الم، المش�عر المقدس ليصدر 
في )338( صفحة من القطع المتوسط، حيث درسه المؤلف رحمه اهلل تعالى، بمهارة العالم المدقق، ذي األفق الواسع، والحس 

الديني الحضاري.

قراءة

من تأليف “الكردي” ودراسة وتكملة “أبو سليمان”

“مقام إبراهيم عليه السالم”..
 ياقوتة من يواقيت الجنة
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م  سفر قيِّ
هذا السفر القيِّم: “مقام إبراهيم عليه السالم”، 

يعرف مبقام إبراهيم عليه السالم، ويذكر اخلالف 

ف���ي املراد به، مرجحًا أنه احلجر الذي كان يقوم 

عليه إبراهيم عليه السالم لبناء الكعبة املشرفة ملا 

ارتفع جدارها، كم���ا يبني صفة املقام من خالل 

اطالع املؤلف مباشرة عليه بنفسه سنة 1367ه� 

كما يتحدث عن موضعه في اجلاهلية واإلسالم، 

ونقل عمر بن اخلط���اب رضي الله عنه له مخافة 

التضييق على الطائفني، كما يتناول تطويق املقام 

بالذهب والفضة خش���ية عليه من التفتت والتلف 

نتيجة ازدحام الطائفني. 

إلى جانب ذلك، يتناول الكتاب موضوعات ذات 

صلة باملقام، مثل بناء الكعبة املش���رفة، وصفة 

بنائها، وأش���هر بناتها على مر التاريخ. ويذكر 

احل���وادث الواقعة في الكعب���ة واملطاف. ويبني 

حدود احل���رم وفضائله، والزي���ادات احلاصلة 

في املس���جد احلرام، وغير ذلك من املوضوعات 

املتصلة بتاريخ املس���جد احل���رام. وإلى جانب 

ذل���ك يتن���اول الكت���اب موضوع���ات ذات صلة 

باملقام، مثل بناء الكعبة املشرفة، وصفة بنائها، 

وأشهر بناتها على مر التاريخ، ويذكر احلوادث 

الواقعة في الكعبة واملطاف، ويبني حدود احلرم 

وفضائل���ه، والزي���ادات احلاصلة في املس���جد 

احل���رام، وغي���ر ذلك من املوضوع���ات املتصلة 

بتاريخ املسجد احلرام.

بدأ املؤلف رحمه الله تعالى، أول ما بدا بعرض 

)ما ورد في القرآن في فضل البيت احلرام ومقام 

إبراهيم عليه الس���الم(، وهو استهالل مناسب 

جدًا. وبأعم���ال إبراهيم عليه الس���الم باحلرم 

الش���ريف حين���ًا، فتحدث عن: )بن���اء إبراهيم 

الكعب���ة املعظمة. وأضاف قصيدة ش���عرية عن 

البيت احلرام ألمير الشعراء شوقي بك. وصفة 

بناء الكعبة املعظم���ة، وكيفية بناء إبراهيم عليه 

الس���الم. وكيفية بناء قري���ش. وكيفية بناء ابن 

الزبي���ر. وكيفية بناء احلجاج الثقفي. وس���بب 

بناء احلجاج الكعبة. وكيفية عمارة الس���لطان 

مراد الرابع(. واتبع هذا برسوم مختلفة للكعبة 

املش���رفة حسب تصوره “على صفة ما جاء في 

كتب التاريخ” في إطار فني جميل من رس���مه، 

مدونًا تاريخ كل بناء، وهو – رحمه الله – بهذا 

درسه المؤلف بمهارة 
العالم المدقق ذي األفق 

الواسع والحس الديني 
الحضاري

التصور للكعبة املش���رفة ف���ي مختلف العصور 

يع���د رائدًا ف���ي هذا املوضوع لم يس���بق إليه. 

وأتبع ما س���بق من تاريخ الكعبة عبر العصور 

بنظم م���ن تأليفه يحكي ما س���بق من التاريخ 

نث���رًا، فقد كان- رحمه الله تعالى- مولعًا بنظم 

ما يتعلق بالكعبة املش���رفة، واملشاعر املعظمة، 

وقد استغرقت هذه املوضوعات من صفحة 58 

حتى صفحة 103 )على طبعة القاهرة(. 

ه���ذا املنهج ف���رض علي���ه الكتاب���ة في بعض 

املوضوع���ات احمليط���ة مبق���ام إبراهي���م عليه 

الس���الم، وصلتها املوضوعية به أنها مش���اعر 

مقدس���ة، ومعال���م تاريخية لها أق���وى العالقة 

باملسجد احلرام، بل إنها في محيطه العمراني، 

فهو اس���تطراد مفيد، ولو قدر أن يكون للكتاب 

عنوان آخر مختص���ر دال على مضمونه لقيل: 

)املسجد احلرام مشاعر ومعالم( ولكن عناوين 

املؤلفني ال تغير. 

خص بناة الكعبة املش���رفة بتراجم، اس���تغرقت 

صفح���ة )50-57(. كم���ا خص مق���ام إبراهيم 

عليه الس���الم بالصفح���ات )104- 123(، وهو 

قدر يس���ير موازنة باملوضوعات الس���ابقة التي 

تكل���م عنها. وأدرك املؤلف ف���ي كلمة ختامية في 

نهاية الكتاب أنه استطرد كثيرًا في الشطر األول 

م���ن الكتاب، وهذا –كما هو معروف- من منهج 

املتقدمني؛ إذ االس���تطراد لديهم محمدة، ومنقبة 

حميدة ف���ي الكات���ب؛ ولهذا يق���ول- رحمه الله 

تعالى- دفاعًا عن هذا املنهج: “وقد سميته مقام 

إبراهيم عليه الس���الم مع أن شطره األول يتعلق 

بالكعبة واملس���جد احلرام، والشطر الثاني يتعلق 

باملقام، لكن ال تعاب الزيادة على العنوان، وإمنا 

يعاب فيه النقصان”.

أحد األعالم 
ال يخفى على أحد أن االهتمام باملشاعر املقدسة 

تدوين���ًا، وتاريخ���ًا، وتش���ريعًا، تع���د أحد أهم 

املوضوعات التي تش���غل فكر جميع املثقفني في 

العالم اإلس���المي بعامة، واملكيني بخاصة، فقد 

أبدعوا ف���ي التأليف فيها أميا إب���داع. واملؤلف 

املكي العالمة الش���يخ محمد طاهر كردي املكي 

أحد األعالم الذين أجنبتهم مكة املكرمة، تنسموا 

يتناول الكتاب موضوعات 
عدة مثل بناء الكعبة 

المشرفة وصفة بنائها 
وأشهر بناتها على مر 

التاريخ 



رحمه الله تعالى- بجميع عناصر العنوان كتابة 

وبحث���ًا، والبد من مناقش���ة ما كتب���ه عن هذا 

املوضوع في املقدمة.

أما أن هذا الكتاب األول من نوعه فهذا صحيح، 

على ما أحاط به علمه - رحمه الله تعالى- وكما 

هو معلوم فإن عالم التأليف واس���ع سعة الزمان 

واملكان؛ وهذا ما تصعب اإلحاطة به، خصوصًا 

أن العالم اإلسالمي يش���غل مساحة واسعة من 

خريطة العالم قدميًا وحديثًا، وعلى قدر اتس���اعه 

زمانًا ومكانًا فإن الله جل وعال منحه قدرًا وافرًا 

من العلماء، واملؤرخني، األدباء، واملفكرين في كل 

جزء من هذا العالم الفسيح، في كل علم وفن، ال 

يحيط بأعدادهم ونتاجهم العلمي إال خالق الكون 

ج���ل وعال. ولم يصل إلى علم املؤلف- رحمه الله 

تعال���ى- أن من املؤلفني م���ن أفرد مقام إبراهيم 

عليه السالم بالتأليف عبر الزمان، وله العذر في 

ذل���ك؛ إذ لم تكن اإلمكانات ملعرف���ة هذا وأمثاله 

متاحة، كما هي في الوقت احلاضر.

سيرة املؤلف
املؤلف الش���يخ محم���د طاهر ك���ردي اخلطاط 

- رحم���ه الله-، ُوِلد س���نة 1321ه����/ 1903م 

مبك���ة املكرمة، وتخرج في مدرس���ة الفالح مبكة 

املكرمة، ثم س���افر إلى مصر س���نة 1340ه�/ 

1922م، لطل���ب العل���م باألزهر الش���ريف، ثم 

التحق مبدرسة حتسني اخلطوط العربية امللكية، 

في س���نة افتتاحها، س���نة 1341ه����/1923م. 

ويتحدث - رحمه الله- عن ابتداء تعلمه فن اخلط 

بقوله: “ولم يخط���ر ببالي أن أكون يومًا معدودًا 

ف���ي مص���اف اخلطاط���ني، ولك���ن كان ذلك في 

الكتاب مس���طورًا، فأخذت في املدرسة املذكورة 

خط الثلث، والنس���خ، والرقعة، وجلي.... وكذلك 

أخذت اخلطوط املذكورة للخط الفارسي، واخلط 

الديواني، وفن التذهيب، والرسم والزخرفة...”. 

وبعد أن ع���اد إلى البالد ع���ني موظفًا باحملكمة 

الش���رعية الكبرى سنة 1348ه�/ 1929م، وفي 

مطلع س���نة 1349ه�/ 1930م، انتقل إلى حقل 

التعليم، فعني مدرسًا مبدرسة الفالح بجدة. وفي 

س���نة 1353ه�/ 1934م، سافر إلى مصر مرة 

ثانية، فأقام بالقاهرة عامًا كاماًل، وباإلسكندرية 

عام���ًا آخر، وكانت مدة حافلة بالنش���اط العلمي 

والتأليف واالتصال بالعلماء. وفي سنة 1355ه�/ 

1936م، عاد إلى اململكة وعمل مبدرس���ة الفالح 

بجدة مدة قصيرة، ثم اختارته مديرية املعارف- 

آنذاك- للتدريس مبدارسها، فدّرس في املدرسة 

الس���عودية أواًل، ث���م ف���ي العزيزي���ة االبتدائية 

ثانيًا. وعندما افتتحت مديرية املعارف مدرس���ة 

لتحس���ني اخلط وتعليم اآللة الكاتب���ة عني مديرًا 

لها، وع���الوة على ذلك فإن���ه كان يعمل خطاطًا 

مبديرية املعارف، ثم اختير مستشارًا في اجلهاز 

اإلداري ملش���روع توسعة احلرم املكي الشريف، 

فكان نعم املع���ني، ملعرفته بتاري���خ مكة املكرمة 

واحلرم الشريف. وفي سنة 1383ه�/ 1963م، 

أصيب مبرض ألزمه الفراش، فأّثر في حواس���ه، 

وظل معه س���نني، ثم مّن الله عليه بالش���فاء منه، 

ولكن مع اعتالل ومالزم���ة للعالج، وكان مصابًا 

مبرض السكر الذي الزمه حتى املوت.

يذكر الحوادث الواقعة 
في الكعبة والمطاف 

ويبين حدود الحرم 
وفضائله وزيادات 

المسجد الحرام

عبير قداس���اتها الطاهرة، ال جرم أن يكون له 

ألمثاله من املكيني االهتمام الكامل مبقدساتها: 

)مش���اعرها، ومعامله���ا(. وكتابته ع���ن مقام 

إبراهيم بخاصة، والبي���ت احلرام وتاريخ مكة 

املكرم���ة بلده الذي ترعرع في رحابه الطاهرة، 

شرف االنتس���اب إليها دين في ذمة كل مكي، 

يقضيه الوفاء أن يس���هم ف���ي انبعاثها، علمًا 

ودينًا، وثقافة وفكرًا. 

من ه���ذا املبدأ.. تنطلق كتابات الش���يخ محمد 

طاه���ر كردي املكي عن مك���ة املكرمة وآثارها، 

ومآث���ر أهلها الك���رام. وموضوع ه���ذا الكتاب 

أصالة: )مقام إبراهيم عليه الصالة والس���الم( 

أحد املعالم املقدس���ة باملسجد احلرام، وهو من 

املوضوعات التي ندرت دراستها وبحثها موازنة 

مبا كتب عن سواه من املشاعر املقدسة، ومعالم 

مكة الطاهرة، فقد بني املؤلف في املقدمة أهمية 

موضوع الكت���اب، وأنه األول من نوعه، والفريد 

في بابه؛ إذ لم أقف على رسالة خاصة في هذا 

البحث اجللي���ل، اللهم إال ما دّون���ه العلماء في 

كتبهم من تفس���ير، أو حدي���ث، أو تاريخ”. وقد 

أض���اف إلى ه���ذا العنوان: )نب���ذة من ترجمة 

إبراهيم اخلليل وتاريخ الكعبة املشرفة واملسجد 

احلرام وفضل مكة املكرمة(. وقد وفى املؤلف- 
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مكة المكرمة: الرفادة
بالتع�اون م�ع الهيئ�ة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائ�ف، نّظم�ت وزارة الح�ج والعمرة 
اللق�اء الس�نوي بين الجهات األمني�ة الخاصة بإدارة الحش�ود في منظوم�ة التفويج، ومكاتب 
ش�ؤون الحجاج، وأعضاء التفويج في مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية بمؤسس�ات أرباب 
الطوائ�ف، بحضور ومش�اركة وكيل وزارة الحج والعمرة لش�ؤون الحج الدكتور حس�ين بن ناصر 
الش�ريف، ورئي�س الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرباب الطوائ�ف المطوف الدكت�ور رأفت بن 
إس�ماعيل بدر، ومستش�ار معالي وزير الحج والعمرة للطوارئ والعمليات والمشرف العام على 
التفوي�ج بال�وزارة، اللواء الدكت�ور محمد بن عبداهلل القرني، ورؤس�اء مجالس إدارة مؤسس�ات 
الطوافة، وعدد من المسؤولين في القطاعات واألجهزة والجهات العسكرية والمدنية العاملة 
في منظومة الحج والعمرة وذات العالقة بها، لعرض البرامج واآلليات والخطوات التي تس�هم 
في تطوير أعمال إدارة وتنظيم الحش�ود في موسم حج العام )1440ه�(، وذلك في قاعة “مكة 

الكبرى” بمكة المكرمة، بتاريخ 4 ذو الحجة 1440ه� الموافق 05 أغسطس 2019م.  

“الحج والعمرة” تنظم اللقاء السنوي 
إلدارة الحشود

الشريف: شكر وتقدير 
للهيئة التنسيقية 

على التعاون المثمر 
والبناء في تنظيم 

اللقاء وألعضاء التفويج 
في مكاتب الخدمة 

الميدانية 

بالتعاون مع “الهيئة التنسيقية” وحضور الجهات المختصة
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تطلعات كبيرة
في مس���تهل فعاليات “الورشة”، ألقى وكيل الوزارة 

لش���ؤون احلج والعمرة، كلمة نقل في بدايتها حتيات 

معال���ي وزير احل���ج والعمرة الدكت���ور محمد صالح 

ب���ن طاهر بننت، ونائب���ه معالي الدكت���ور عبدالفتاح 

بن س���ليمان مش���اط، وجميع منس���وبي “الوزارة”، 

ومتنياتهم للمش���اركني ف���ي هذا اللقاء ب���كل توفيق 

وس���داد، خلدمة ضيوف الرحمن، الذين سّخرت لهم 

حكومة اململكة بقيادة خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

س���لمان بن عدالعزيز آل س���عود، وولي عهده األمني 

حفظهما الله، كل اإلمكانات املادية والتقنية، وحشدت 

لهم الطاقات البش���رية ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة 

واطمئنان، ومن أجل جعل رحلة حجهم ميسرة وآمنة، 

مش���يرًا إلى أن “اللقاء” يؤكد ه���ذا االهتمام الكبير 

بأمن احلجاج وسالمتهم.

وقدم في كلمته الش���كر ملنسوبي “األمن العام” على 

ما يبذلونه من جه���ود خلدمة حجاج بيت الله احلرام 

بشكل عام، وفيما يتعلق بالتفويج بشكل خاص، قائاًل 

في هذا الصدد: “إننا مهما شكرناهم، فلن نستطيع 

أن نوفيهم حقهم نظير ما يقومون به من أعمال ومهام 

كبيرة، ولهم منا كل الشكر والتقدير والعرفان”.  

كم���ا قدم ش���كره وتقديره ملجلس الهيئة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، على التع���اون املثمر 

والبناء وعلى اإلس���هام في تنظيم هذا اللقاء، وكذلك 

ألعضاء التفويج ف���ي مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة 

ملؤسسات الطوافة، على حرصهم على حضور اللقاء، 

وعلى ما يقومون به من جهود إلجناح خطط وعمليات 

“التفوي���ج”، مقدمًا كذلك عب���ارات التقدير والعرفان 
جلمي���ع احلض���ور على املش���اركات الت���ي وصفها 

باملتميزة، مشيرًا إلى أن مشاركة املختصني واملعنيني 

بأم���ر “التفويج”، ميثل أهمية كبرى للوزارة التي لها 
تطلّع���ات كبيرة في أن تكون خطط “التفويج” خططًا 

ناجحة في موس���م حج ه���ذا العام، وكم���ا كان في 

األعوام السابقة � بل وأفضل من ذلك � وذلك بالتنسيق 

والتع���اون وبتضافر جهود جميع القطاعات واجلهات 

ذات العالقة، مؤكدًا أن إدارة احلشود لها أهمية بالغة 

ف���ي حتقيق أقصى درجات الس���المة، وأدوار كبيرة 

في اإلس���هام في حتقيق انس���يابية عالية في حركة 

احلشود، وذلك من خالل تكامل عمل اإلدارات املعنية 

واجلهات األمنية والتواصل الفّعال، مش���يًرا إلى أن 

اجلهات املنظمة للحشود تعتبر حلقات متألئة في عقد 

ناصع يشع في خدمة ضيوف الرحمن.

وب���ني الدكتور حس���ني الش���ريف أن جه���ود )إدارة 

احلش���ود(، تعد جهودًا مؤسس���ية، تتعاون وتتكامل 

وتنس���جم على طاولة واحدة ب���ني اجلهات املختصة، 

وه���ي تعتبر ف���ي الوق���ت الراهن فنًا حت���رص عليه 

الدول إلدارة حش���ودها، موضحًا أن اململكة العربية 

الس���عودية تعتبر ف���ي مقدمة هذه ال���دول، إذ تنظم 

احلشود سنويًا في موسمي احلج والعمرة.

إدارة احلشود
فعاليات اللقاء أو االجتماع السنوي، ضمت مشاركة 

بعنوان: “املسجد احلرام ومساحاته”، للعميد يحيى 

بن عبدالرحمن العقيل، من األمن العام، قائد القوات 

اخلاصة ألمن املس���جد احلرام، وورق���ة عمل أخرى 

بعنوان: “املشاعر املقدس���ة”، للعميد الدكتور محمد 

ب���ن عبدالله الزهران���ي، عميد معه���د تنظيم وإدارة 

احلش���ود باألمن الع���ام، وورقة عمل ثالث���ة وأخيرة 

بعن���وان: )الرؤية الش���املة ملنظوم���ة تفويج احلجاج 

باملش���اعر املقدس���ة حلج هذا الع���ام 1440ه�(، من 

تقدمي كل من مستش���ار وزير احلج والعمرة للطوارئ 

والعملي���ات الل���واء الدكتور محمد القرني، والش���يخ 

يحيى بخاري.

عقب تقدمي كلمة نيابًة عن العميد يحيى بن عبدالرحمن 

العقيل، قائد القوات اخلاصة ألمن املس���جد احلرام، 

حتدث العميد الدكتور محم���د بن عبدالله الزهراني، 

عمي���د معهد تنظي���م وإدارة احلش���ود باألمن العام، 

حول: “إدارة وتنظيم حركة املش���اة واحلش���ود، في 

املش���اعر املقدس���ة حلج 1440ه�، وق���دم ورقة عمل 

بعنوان: “إدارة احلش���ود في مكة املكرمة واملشاعر 

املقدس���ة.. جهود وحتدي���ات”، أوض���ح فيها بعض 

األعم���ال واملهام املتعلقة بتنظيم احلش���ود وإدارتها، 

واجله���ود املبذولة لضمان انس���يابية حركة احلجاج 

ف���ي جمي���ع املواقع باملس���جد احلرام؛ كالس���احات 

والتوسعات وداخل صحن املطاف والساللم واملمرات 

املؤدية إليه، وكذلك في املشاعر املقدسة، مبرزًا بعض 

األرقام واإلحصائيات التي توضح أعداد املش���اركني 

في إدارة احلشود ملهمة حج عام 1440ه� في كل من 

احلرم املكي واملشاعر املقدسة، مشيرًا إلى أن عددهم 

في جبل الرحمة ومس���جد منرة يبلغ )2993(، وفي 

املش���عر احلرام )761(، وفي اجلم���رات )11301(، 

بينما يبلغ عددهم في قطار املش���اعر )9331(، وأن 

عدد أفراد تنظيم املش���اة مبنى يبلغ )24295(، وفي 

محطات النقل )1035(، وفي احلرم املكي )15824(، 

مشاركة المختصين 
والمعنيين بأمر 

“التفويج” يمثل أهمية 
كبرى للوزارة التي لها 
تطلعات كبيرة في أن 

تكون خطط “التفويج” 
خططًا ناجحة
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والقي���ام بتحليلها وتصنيفه���ا والبحث عن حلول لها، 

إضاف���ًة إلى التعام���ل اجلدي مع تل���ك املالحظات، 

وق���ام بعرض بعض الش���رائح التي توض���ح توزيع 

كثافات احلش���ود البش���رية صباح يوم العيد بتاريخ 

1438/12/10ه�، عند الس���اعة السادسة والنصف 

صباحًا من ش���رق منى على مختلف الطرق الطولية 

بهذا املشعر، مع توضيح تنظيم احلشود شرق مشعر 

“منى”، وكثافات طرق املش���اة في شرق منى صباح 
العيد في عام 1438ه� � وحتديدًا الطريق رقم 206 � 

وكذلك ارتفاع منسوب الكثافات البشرية صباح يوم 

العي���د في جميع الطرق، منوه���ًا بأنه قد صعب معه 

دخ���ول آليات النظافة وس���يارات اخلدمات الصحية، 

وكذلك كثافات طرق املش���اة ف���ي باطن منى صباح 

العي���د 1438ه�، وحتديدًا في طريق اجلوهرة وطريق 

املشاة املظلل، وأيضًا ارتفاع منسوب الكثافات على 

طري���ق رقم 23 يوم العيد بتاريخ 1438/12/10ه�، 

مش���يرًا إل���ى زيادة منس���وب الكثافة عل���ى الطريق 

العرضي رقم 23، في صباح يوم العيد نفسه، معلاًل 

ذلك بأنه بسبب نفق املشاة أسفل جسر امللك عبدالله 

للقادم���ني من ربوة “من���ى”، عند الس���اعة 11:34 

صباحًا، وكذلك بس���بب القادمني من طريق امللك فهد 

بعد الرمي، وحتديدًا عند الس���اعة 11:34 صباحًا، 

كما اس���تعرض املتحدث صورًا فوتوغرافية للحشود 

البش���رية في طريق اجلوهرة، وبالتحديد عند الساعة 

05:31 وأيضًا عند الس���اعة 05:50 وعند الس���اعة 

05:56 وكذلك عند الس���اعة 06:06 من صباح يوم 

1438/12/10ه�، وش���رائح أخرى لطريق اجلوهرة 

والطري���ق العرض���ي 23 عند الس���اعة 06:18 من 

صب���اح 1438/12/10ه�، ومجموع���ة من الصور 

الفوتوغرافي���ة األخرى التي توض���ح الكثافة العددية 

في اليوم نفس���ه وفي أوق���ات مختلفة، وثانية للطريق 

العرض���ي رق���م 23 مع طريق س���وق الع���رب، وفي 

أوقات مختلفة من صباح يوم العيد، عقب ذلك، انتقل 

املتحدث الس���تعراض: )تنظيم احلش���ود في شارع 

406(، مؤكدًا أن:

التعجل من مش���عر مزدلفة من وقت مبكر ألكبر قدر 

من احلجاج، سيخفف الضغط على مسارات احلشود 

في مشعر منى وإلى اجلمرات.

ضرورة التعاون مع رجال األمن ومرش���دي احلمالت 

ومسؤولي التفويج، للتقيد بجداول التفويج.

عدم افتراش الطرق باجللوس أو الصالة فيها، وذلك 

بسبب أنها مخصصة للمشاة فقط.

عدم عكس السير والتقيد مبسارات واجتاهات املشاة، 

وذلك حس���ب اخلطط التشغيلية، التي مت شرحها من 

ِقبل قيادات تنظيم املشاة في كل مؤسسة. 

وف���ي خت���ام حديث���ه، أكد العمي���د الدكت���ور محمد 

الزهراني، أن إدارة احلش���ود جهود مؤسسية، تقوم 

على التنسيق والتعاون والتكامل واالنسجام والتناغم 

بني جميع اجلهات املختصة، وأنها في الوقت الراهن 

تعتب���ر فن���ًا حترص ال���دول على التميز في���ه إلدارة 

حش���ودها، وأن اململكة العربية الس���عودية تقف في 

مقدمة هذه الدول، لتميزها بتنظيم احلش���ود س���نويًا 

في موسمي احلج والعمرة.

رؤية شاملة 
تال ذلك، تقدمي مستشار وزير احلج والعمرة للطوارئ 

والعملي���ات املش���رف على وحدة التفوي���ج بالوزارة، 

اللواء الدكتور محمد القرني، والشيخ يحيى بخاري، 

ورقة عمل بعنوان: “الرؤية الش���املة لتطوير وتشغيل 

منظومة تفويج احلجاج حلج ه���ذا العام 1440ه�”، 

والت���ي كانت عبارة ع���ن حلقة عمل تفاعلي���ة، ولقاء 

مفتوحًا بني منظومة التفويج في وزارة احلج والعمرة، 

واملسؤولني عن عمليات تفويج احلجاج في مؤسسات 

الطوافة ومكاتب اخلدمة امليدانية التابعة لها ومكاتب 

شؤون احلج، لشرح املبادرة اخلاصة بتطوير مخطط 

ش���امل ملنظومة التفويج، كما رمى اللق���اء التفاعلي 

كذلك لالطالع على ما لدى املؤسس���ات واملكاتب من 

مقترح���ات ورؤى وتصورات حول آلية “التفويج” في 

املش���اعر املقدس���ة وإلى احلرم املكي الشريف خالل 

أيام التش���ريق الثالثة، ألداء طواف اإلفاضة وسعي 

احلج وطواف الوداع.

واختتمت فعاليات “اللقاء”، بحوار موس���ع وش���امل 

ملس���ؤولي التفوي���ج مبؤسس���ات الطواف���ة ومكاتب 

شؤون احلجاج، مع مقدمي أوراق العمل واملسؤولني 

املختصني واملشاركني، وبنقاش مفتوح حول متطلبات 

حج هذا العام )1440ه�(، وعلى مداخالت وأس���ئلة 

واستفسارات من احلضور واملشاركني. 

ليوض���ح أن إجمالي املش���اركني في مهمة احلج يبلغ 

)107203(، بينم���ا يبلغ إجمال���ي املختصني بإدارة 

احلشود )65540( فردًا. 

كما نّوه باالس���تعدادات ملوس���م حج هذا العام، وبني 

أن تفاصي���ل املش���اركني في إدارة احلش���ود ملهمة 

حج 1440ه� ف���ي احلرم وس���احاته، كاآلتي: )أمن 

 ،)20000( الدف���اع  وزارة   ،)1745( دبلوماس���ي 

احلرس الوطني )1000( وقوات الطوارئ )1350(، 

القوات اخلاصة ألمن احلج والعمرة )4554(، القوات 

اخلاصة ألمن املس���جد احل���رام )4995(، والقوات 

اخلاص���ة باحل���رم والس���احات )15824(، كما نوه 

بأن أعداد قوات الدعم تبل���غ )1010( أفراد للقوات 

اخلاصة ألمن احلج والعمرة، و)2049( فردًا للقوات 

اخلاصة ألمن املسجد احلرام، و)6095( فردًا للقوات 

اخلاصة باحلرم والساحات. 

وأش���ار املتحدث إلى أن مهمة ه���ذه القوات املتعددة 

مجتمعة، تتلخص في:

أواًل: توفير األمن والسالمة حلجاج بيت الله احلرام.
ثاني�������ًا: اتخاذ كل التدابير الالزم���ة التي تكفل أمن 

وسالمة حجاج بيت الله احلرام.

ثالثًا: احملافظة على انس���يابية حركة املشاة في كل 
الطرق والشوارع أثناء تنقالت احلجاج ألداء مناسك 

احلج.

رابعًا: منع نش���وء مجموعات بشرية أو ارتدادات أو 
توقفات للمشاة في أي موقع.

خامس�������ًا: إحكام الس���يطرة على حركة احلش���ود، 
وتوجيهها في االجتاه الواحد، وعدم الس���ماح بعكس 

االجت���اه لضم���ان احملافظ���ة على س���المة ضيوف 

الرحمن.

ثم انتقل بعد ذلك للحديث حول: )إدارة وتنظيم حركة 

املشاة واحلش���ود باملسجد احلرام وساحاته والطرق 

املؤدية إليه(، مستعرضًا بعض الصور الفوتوغرافية 

التي تبني كثافات احلش���ود على الساللم الكهربائية 

اخلاصة باحلرم املكي، ومدى احلاجة للوجود األمني 

للسيطرة على تدفقات احلشود وتنظيمها في املداخل 

والبس���طات الداخلي���ة واملخارج، موضح���ًا أن عدد 

العاملني يبلغ 5 أف���راد في كل موقع، وصورًا أخرى 

توضح ارتفاع الكثافات داخل توس���عة احلرم، وذلك 

بالتركي���ز على ارتفاع منس���وب الكثافات البش���رية 

أمام  مداخل التوس���عة الثالثة للدخول للحرم القدمي، 

وتوضيح سلوكيات بعض احلجاج، وعدم الوعي الذي 

يزيد من خطورة املوق���ف، كما عرض بعض الصور 

الت���ي توضح ارتف���اع الكثافات في الط���رق املؤدية 

إلى املس���جد احلرام، وأخرى تبني بعض س���لوكيات 

احلشود، وجهود رجال األمن للسيطرة عليها.

أبرز التحديات 
عقب ذلك، انتقل للحدي���ث حول: )أبرز التحديات في 

مش���عر منى(، مبينًا اجله���ود اخلاصة برصد جميع 

املالحظات والسلبيات التي تعيق احلشود ومتابعتها 

الزهراني: توفير األمن 
والسالمة للحجاج 

والمحافظة على انسيابية 
حركة المشاة في الطرق 
والشوارع أثناء التنقالت 

ألداء مناسك الحج

القرني: “التفويج” يعد 
ركيزة من ركائز أعمال الحج 

وتم تطويره بمخطط 
شامل لمنظومته لتحقيق 

األهداف المنشودة منذ 
القدوم وحتى المغادرة 
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مبادرات 

مكة المكرمة: الرفادة
وضع�ت القيادة الرش�يدة أيدها اهلل، 
راحة وخدمة ضي�وف الرحمن وتقديم 
التس�هيالت لهم ألداء مناس�ك الحج 
والعم�رة، ف�ي مقدم�ة اهتماماته�ا، 
وأول�ت الحج�اج والمعتمري�ن والزوار 
اهتمام�ًا بالغًا، ووجهت بمنحهم كل 
التس�هيالت وتقديم أفضل الخدمات 
له�م لتأدية مناس�ك الح�ج والعمرة 
بكل يس�ر وس�هولة، وذلك من خالل 
ضي�وف  خدم�ة  وبرنام�ج   ،2030 رؤي�ة 
الرحم�ن الذي تتضمن�ه، والذي يهدف 
لالرتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف 
الرحم�ن، والت�ي منه�ا اعتم�اد رؤي�ة 
خاصة فيما يتعلق بالحج، بدأت فعليًا 
ف�ي تنفي�ذ جوان�ب كثي�رة منها في 
مواسم حج األعوام الماضية، لتشهد 
والمش�اعر  المقدس�تين  المدينتي�ن 
المقدس�ة المزي�د م�ن المش�روعات 
قدم�ًا  به�ا  تمض�ي  الت�ي  الجدي�دة، 
إل�ى حج ذكي وعص�ري، يعتمد على 
أحدث التقنيات الحديثة ذات المعايير 
العص�ر  تواك�ب  والت�ي  العالمي�ة، 
وتتماش�ى مع روحه.. ويأتي مشروع: 
“مخي�م الح�ج األخض�ر”، ف�ي مقدمة 
العصري�ة  الحضاري�ة  المش�روعات 
الرحم�ن،  ضي�وف  لخدم�ة  الهادف�ة 
والحفاظ على صحتهم وعلى نظافة 

بيئتهم في المشاعر المقدسة.

مخيم “الحج األخضر”..

مبادرة لتعزيز بيئة المشاعر المقدسة 
وحماية صحة الحجاج
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ُطبق بدعم “الحج والعمرة” 
و”أمانة العاصمة” ومشاركة 

مؤسسات الطوافة 
والمجلس التنسيقي لحجاج 

الداخل

أهمية “المشروع” تكمن في 
الحد من التأثيرات السلبية 

على بيئة المشاعر المقدسة 
بما يحقق رؤية المملكة 2030

اجله���ات والقطاع���ات العاملة ف���ي احلج وذات 

العالق���ة به، ليصب في مصلحة ضيوف الرحمن 

من حجاج الداخل واخلارج.

الفكرة واالنطالقة
وانطالقت���ه، حتدث  ح���ول ه���ذا “املش���روع” 

الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي رئيس قسم 

البحوث البيئية والصحية مبعهد خادم احلرمني 

الش���ريفني ألبحاث احلج والعم���رة قائاًل: “في 

البدء، أود أن أتقدم بالشكر للرفادة إلتاحة هذه 

الفرصة للتعريف بهذا املش���روع، وأقول إن من 

املتعارف عليه، أن العديد من األنشطة التي تتم 

في مواس���م احلج، تؤثر تأثيرًا س���لبيًا على بيئة 

املش���اعر املقدسة، وبصفة خاصة ضخامة كمية 

النفايات الناجتة من مشعر )منى(، وكمثال حي 

ودليل عمل���ي على ذلك، فقد بلغت كمية النفايات 

باملش���اعر املقدس���ة خالل موس���م ح���ج العام 

املنصرم 1439ه�، نحو )50( ألف طن، نس���بة 

)60%( منه���ا تولدت مبش���عر )منى( خالل )5( 

أي���ام فقط، لذا فإن أهمية مش���روع مخيم احلج 

األخضر، تكمن في احلد من تلك التأثيرات على 

بيئة املش���اعر املقدس���ة مبا يحقق رؤية اململكة 

2030، وتطوير إدارة النفايات الصلبة مبش���عر 

)منى(، من خالل البحث عن طرق جديدة إلدارة 

النفاي���ات الصلبة بالطرق البيئي���ة، التي تتالءم 

مع قدس���ية املكان والزمان، وقد بدأت فكرته في 

العام 1431ه�، وذلك من خالل دراس���ة الوضع 

الراهن، وتقومي منظومة إدارة النفايات الصلبة 

باملشاعر املقدسة مبشعر منى، ومت تقدير كميات 

النفايات بشارع بس���وق العرب وشارع مسجد 

اخليف أثناء املوس���م بنحو )4466( و)2461( 

بإشراف معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث 

احل���ج والعم���رة بجامع���ة أم الق���رى، انطلقت 

فكرة “املش���روع” قبل نحو )9( سنوات، وذلك 

بالتعاون مع ع���دد من اجله���ات املنظمة والتي 

م���ن أبرزه���ا: )وزارة احلج والعم���رة، ووزارة 

الش���ؤون البلدية والقروي���ة، وجامعة أم القرى، 

وأمانة العاصمة املقدس���ة، ومؤسسات الطوافة، 

واملجلس التنسيقي ملؤسس���ات وشركات خدمة 

حجاج الداخل(، لتس���هم ه���ذه اجلهود مجتمعة 

في حتقيق رؤية اململك���ة الطموحة 2030، التي 

تس���عى إلى حتقيق اس���تدامة بيئية ومستويات 

متقدمة في الس���المة البيئي���ة والصحية، وذلك 

ف���ي محور مجتم���ع حيوي، ينعم أف���راده بنمط 

حي���اة صّحي، ومحي���ط يتيح العي���ش في بيئة 

إيجابية وجاذبة، وق���د نصت على: “إن احلفاظ 

عل���ى بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية، يعّد من واجبنا 

دينيًا وأخالقيًا وإنسانيًا، ومن مسؤولياتنا جتاه 

األجيال القادمة، ومن املقومات األساسية جلودة 

حياتن���ا، لذلك س���نعمل على احلد م���ن التلوث، 

برفع كفاءة إدارة املخلف���ات، واحلد من التلوث 

مبختلف أنواعه، كما س���نقاوم ظاهرة التصحر، 

وس���نعمل عل���ى االس���تثمار األمث���ل لثروتن���ا 

املائية عبر الترش���يد واس���تخدام املياه املعاجلة 

واملتجددة، وسنؤسس ملش���روع متكامل إلعادة 

تدوير النفايات، وس���نعمل على حماية الشواطئ 

واحملميات واجل���زر وتهيئتها، مبا ميكن اجلميع 

من االس���تمتاع بها، وذلك من خالل مشروعات 

متّولها الصناديق احلكومية والقطاع اخلاص”.. 

ليأتي هذا املش���روع الرائ���د والطموح: “مخيم 

مبخيم���ات مش���عر “منى”،  احل���ج األخضر” 

معضدًا جلهود الدول���ة، وكذلك جلهود كثير من 
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حيث مت التوسع باملبادرات لتصبح )4( مبادرات 

حتقق مفهوم هذا املخيم األخضر جزئيًا، وهي:

 مب���ادرة ف���رز النفاي���ات باملخيم���ات إلعادة 

تدويرها.

 مبادرة عقم يديك.

 مبادرة اس���تخدام مطهرات ومنظفات صديقة 

للبيئة.

 مبادرة ترشيد استهالك املياه باملخيمات. 

ومت تطبي���ق املش���روع عل���ى مخيم���ات حجاج 

الداخ���ل وحجاج اخل���ارج )حملتان من حمالت 

حجاج الداخ���ل، باإلضافة إلى مكتب رقم 112 

مبؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا(، ومت 

حتقيق نس���بة فرز مرتفعة بلغ���ت )66%(، وبلغ 

وزن النفايات الت���ي مت فرزها )14500( كجم، 

وذلك نتيجة لالعتماد على أس���لوب س���هل لفرز 

النفايات، متثل في: )جافة بالصندوق الضاغط، 

وعضوي���ة باملخزن األرضي األقرب من املخيم(، 

ومت تأكيد خالصة املرحلة الس���ابقة، والتي هي 

أن احملفز الديني ميثل عنصر اجلذب األس���اس 

للحاج للمشاركة باملشروع، كما حظي املشروع 

بنسبة رضا عالية لفئات احلجاج املختلفة.

ومم���ا يجدر ذك���ره، أن وزارة احلج والعمرة قد 

طالبت شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، 

بالتوس���ع في هذه التجرب���ة وتطبيقها في جميع 

املخيمات في مش���عر منى بشكل تدريجي، وذلك 

للمس���اهمة في رفع مستوى الوعي لدى احلجاج 

بأهمية النظافة، وبهدف تنفيذ توصيات ورش���ة 

عمل خاصة عقدت ضمن االس���تعدادات ملوسم 

احلج، بعن���وان: “تطوير منظومة إدارة النفايات 

البلدي���ة واإلصحاح البيئي في موس���م احلج”، 

ولتنفيذ ه���ذه التوجيه���ات وتطبيقه���ا وإنزالها 

ألرض الواقع، مت خالل موسم حج عام 1439ه�، 

إع���داد: “الدليل اإلجرائ���ي لتطبيق مخيم احلج 

األخضر مبخيمات مشعر منى”، والذي من أهم 

ما يتضمنه: )أهمية املشروع، وأهداف املبادرات 

الستة التي يتضمنها املشروع في الوقت احلالي، 

وآلي���ة تنفيذ كل مبادرة، ومت التركيز على مبادرة 

ف���رز النفايات وآلي���ة تنفيذها وامله���ام املطلوب 

تنفيذها قبل وبعد وأثناء موس���م احلج، وطريقة 

تش���غيل الصندوق الضاغط(، وذلك لكي يتمكن 

املطوف���ون من معرف���ة متطلبات وآلي���ات تنفيذ 

املش���روع وتطبيق مبادراته، هذا باإلضافة إلى 

تأهيل مقدمي اخلدمة لتنفيذ املشروع وتقوميهم، 

التوص���ل إلى نظري���ة أن كل العوام���ل املؤثرة 

سلبًا على اس���تعداد احلاج للفرز وعلى سلوكه 

احلقيقي، تتالش���ى بوج���ود محفز قوي كاحملفز 

الديني، لذلك تظهر أهمي���ة التركيز على احملفز 

لتطوير املنظومة.

مراحل الحقة
خالل موسم حج عام 1435ه�، متت دراسة معدل 

تولد النفايات الصلبة ونوعيتها مبش���عر منى لكل 

ح���اج حس���ب اجلنس���ية للتعرف عل���ى أفضل 

الطرق لف���رز هذه النفايات م���ن املصدر، ووجد 

أن نفايات املش���عر تتكون من البالس���تيك بنسبة 

)39%(، والنفاي���ات العضوي���ة بنس���بة )%33(، 

وال���ورق والكرت���ون بنس���بة )17%(، بينما بلغت 

نس���بة األملونيوم )9%(، وبناًء عليه، فقد مت تقدير 

النفاي���ات القابلة إلعادة التدوير بنحو )60%( من 

مجموع النفايات الناجتة من مشعر منى.

كما مت تنفيذ املرحلة الثانية من مش���روع مخيم 

احلج األخضر خالل موس���م حج عام 1437ه�، 

“المشروع” يعد خطوة 
لحج ذكي وعصري 
يعتمد على أحدث 

التقنيات الحديثة ذات 
المعايير العالمية التي 

تحقق مفهوم حج 
صديق للبيئة

كجم عل���ى التوالي، وتبني أن نس���بة النفايات 

العضوية والورق والكرتون والبالس���تيك، تقدر 

بنح���و )73%( من إجمالي النفاي���ات الصلبة 

باملخيمات، حي���ث متت الدراس���ة على )41( 

مخيمًا، كما مت إعداد دراسة: )إدارة النفايات 

الصلب���ة وإعادة تدويره���ا مبخيمات احلجاج 

مبش���عر منى(، بالتعاون م���ع جامعة )ليدز(، 

والت���ي تعد من أق���دم وأع���رق اجلامعات في 

اململك���ة املتحدة وأكثرها تقدم���ًا، وذلك خالل 

الفترة من عام 1432 إلى العام 1435ه�، حيث 

مت تطبيق إطار خ���اص بتقومي إدارة النفايات 

الصلبة مبشعر منى، ووجد أن أكثر )3( نقاط 

بحاجة إلى تطوير هي: )األنظمة والتشريعات، 

وتطبيق مب���ادئ التقليل وإعادة االس���تخدام 

والتطوي���ر، والتخلص املنظم م���ن النفايات(، 

وقد دخلت الفكرة حيز التطبيق حتت مس���مى: 

)مخيم احلج األخضر(، في موس���م حج العام 

1432ه�، حيث مت تطبيق جتربة فرز النفايات 

البالس���تيكية من املص���در مبخيمات احلجاج 

مبشعر منى في )3( مخيمات، هي: )مخيمات 

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية، 

ومخيمات املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حجاج 

تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، 

وكذلك في مخيمات املؤسس���ة األهلية ملطوفي 

حجاج دول جنوب آس���يا(، وخلصت الدراسة 

إلى أن نسبة )33%( من احلجاج على استعداد 

تام لف���رز نفاياتهم، وهذا م���ا عضدته نتيجة 

الف���رز الفعل���ي الذي مت باملخيم���ات، حيث مت 

فرز )26%( من النفايات البالستيكية املتولدة، 

والتي بل���غ وزنها نحو )365( كيلوجرامًا، ومت 
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وقد مت جترب���ة هذا الدلي���ل اإلجرائي مبخيمني 

م���ن مخيمات ش���ركات حج���اج الداخ���ل، وقد 

جنحت التجربة بش���كل كبير جدًا باملخيم األول، 

حيث وصلت نس���بة النفاي���ات املفروزة )اجلافة( 

بصن���دوق املخي���م الضاغط إلى نح���و )%95(، 

بينما انخفضت هذه النس���بة باملخيم اآلخر إلى 

نح���و )50%(، وقد بلغ إجمالي النفايات املفروزة 

نح���و )11500( كجم، ويعود الس���بب الرئيس 

لهذا االخت���الف الكبير إلى وجود مس���ؤول عن 

املش���روع داخل املخيم األول ملتابعة سير العمل، 

والقيام بالتأكد م���ن تنفيذ املهام الواردة بالدليل 

اإلجرائ���ي، بينما لم يتم تعيني مش���رف باملخيم 

اآلخ���ر، ولذا.. فإن العمالة ل���م تلتزم بتنفيذ آلية 

العمل بالدقة واإلتقان املطلوبني.

واستنادًا على ما سبق، مت استنتاج أن املشروع 

قابل للتنفي���ذ وللتطوير بدرجة كبيرة، وأن هناك 

تقباًل كبيرًا للفكرة من احلجاج ومقدمي اخلدمة، 

كم���ا اتضح أن جناح املش���روع مرهون بوجود 

مس���ؤول، يقوم باإلش���راف على تنفي���ذ املهام 

الواردة بالدليل اإلجرائي ومتابعة س���ير العمل، 

وبناًء عليه.. ميكن القول إن مشروع مخيم احلج 

األخضر، يعد أحد الركائز األساس���ية لتحقيق 

استدامة املشاعر املقدسة بيئيًا.

حلول عملية
للتعريف بجوانب أخ���رى ألهداف هذه املبادرة، 

أضاف الدكت���ور عبدالله الس���باعي: “إن هذه 

املبادرة تهدف على املدى البعيد إلى املس���اهمة 

في إيج���اد حل���ول عملي���ة إلدارة النفايات في 

املشاعر املقدسة، واإلفادة من املخلفات وإعادة 

تدويرها، وبالتالي إيجاد فرص وظيفية للشباب، 

كما ترمي مستقباًل إلى املساهمة في إيجاد آلية 

واضحة إلدارة النفايات، حيث يعتزم معهد خادم 

احلرمني الشريفني ألبحاث احلج والعمرة، وبدعم 

كل من وزارة احلج والعم���رة، وأمانة العاصمة 

واملجل���س  الطواف���ة،  ومؤسس���ات  املقدس���ة، 

التنس���يقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، 

التوسع في تطبيق املشروع في موسم حج هذا 

العام )1440ه�(، ليش���مل مؤسس���ات حجاج 

الداخ���ل، بهدف تطبيقه في األعوام القادمة على 

جمي���ع املخيمات، حيث س���يبدأ التطبيق داخل 

املخيمات ثم خارجها بطريقة وآلية تناس���ب بيئة 

املشاعر املقدسة ومس���احتها احملدودة، وتأخذ 

تقليل النفايات باملخيمات

 فرز النفايات يف املخيمات
إلعادة تدويرها

 تنفيذ حملة توعوية
بيئية للحجاج

 مكافحة انتقال العدوى
بني احلجاج يف املخيمات

مبادرة غسل اليدين

 تقدمي وجبات
غذائية  صحية

 استخدام منظفات
 ومطهرات صديقة للبيئة

لتنظيف املخيمات

 ترشيد استهالك
املياه باملخيمات

 أهداف مشروع
املخيم األخضر

في االعتبار الفترة الزمنية الستخدامها، وسلوك 

احلج���اج مبختلف جنس���ياتهم وثقافاتهم، وذلك 

بعد دراس���ة هذه التجرب���ة، وقياس مدى تفاعل 

احلجاج معها، والتأكد من إمكانية تغيير سلوك 

احلج���اج، كما أود أن أضي���ف بأن هناك جانبًا 

خيري���ًا له���ذه املبادرة، يتمثل في مس���اهمة كل 

حاج في عمل اخلير، وذلك بأخذ مخلفاته بنفسه 

وفرزه���ا عند وضعه���ا في النفاي���ات إلى جافة 

وعضوي���ة، وذل���ك قبل أن تباش���ر إدارة املخيم 

معاجل���ة النفايات العضوية باملوقع، وذلك بهدف 

تأخير عملي���ة التحلل، وحيث تنتهي هذه العملية 

برمته���ا ببيع عدة أطنان م���ن النفايات الصلبة 

للمصان���ع املختصة لتدويرها، فيما يذهب ريعها 

واألموال التي سيتم جنيها من هذه العملية، إلى 

العديد من اجلمعيات واجلهات اخليرية، كما أن 

الهدف األس���مى من هذا املشروع الطموح، هو 

أن���ه يأتي من باب احلرص على بيئة مكة املكرمة 

واملش���اعر املقدس���ة، وذلك حفاظًا على مشاعر 

املس���لمني في نظافة مقدس���اتهم، وذلك بشعار 

يتوجه به املش���روع للحجاج بأن األجر سيكتب 

لكم مرتني، وذلك مبس���اهمتكم ف���ي تنفيذ هذا 

املشروع األخضر”.

توصيات عامة 
خلص املش���رفون على “املش���روع”، لعدد من 

التوصي���ات العام���ة، التي ميك���ن إيجازها في 

التالي:

 متابعة تنفيذ املش���روع من قب���ل وزارة احلج 

والعمرة، ومنح درجات تقومي إضافية للمشاركني 

فيه، وذلك بحسب عدد املبادرات املنفذة واملعتمدة 

باملش���روع، هذا باإلضافة للمبادرات اجلديدة، 

والتي حتقق مفهوم األعمال الصديقة للبيئة، مثل 

إنتاج الطاقة النظيفة.

 تعيني مس���ؤول متفرغ )أو ش���به متفرغ( من 

املخي���م، ملتابعة تنفيذ آلية العمل الواردة بالدليل 

اإلجرائي.

 إضافة عبارة: “مخيم صديق للبيئة” في املسار 

اإللكتروني، أمام أسماء املخيمات املشاركة في 

املشروع.

 إعداد دورات تدريبية متخصصة للمش���اركني 

في املشروع، من إدارة وعمالة.

إعداد دراسة: )إدارة 
النفايات الصلبة وإعادة 

تدويرها بمخيمات 
الحجاج بمشعر منى( 
بالتعاون مع جامعة 

“ليدز” ببريطانيا



جدة: الرفادة
ورق�ة عمل )تطوير منظومة خدم�ات واقتصاديات الحج(، و)رؤي�ة وزارة الحج والعمرة وتوجهها المس�تقبلي(، التي قدمها الدكتور 
عم�رو بن رضا المداح، مستش�ار وزي�ر الحج والعمرة المش�رف العام على قطاع التخطي�ط والتطوير بالوزارة، ش�كلّت أهّم عروض 
وأوراق عم�ل الي�وم الثان�ي، م�ن أي�ام فعالي�ات: “ملتقى ومع�رض تجهيزات الح�ج األول لع�ام 1440ه��”، الذي نظم�ه “المجلس 
التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل”، واستمرت فعالياته خالل الفترة من 10 وحتى 12 شعبان 1440ه� الموافق 15 - 
17 أبريل 2019م، بفندق “هيلتون جدة”، والذي دشنه صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمي�ر منطقة مك�ة المكرمة رئيس لجنة الح�ج المركزية، بحضور نائب أمي�ر منطقة مكة المكرمة، صاحب الس�مو الملكي األمير 
بدر بن س�لطان بن عبدالعزي�ز، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكت�ور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب�ه الدكتور عبدالفتاح 
بن س�ليمان مش�اط، وعدد من الوكالء والمستشارين والقياديين في “الوزارة”، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، 
والش�ركات والمؤسسات المقدمة لخدمات حجاج الداخل ومنسوبيها، وشهدت فعاليات أيامه الثالثة، مشاركات واسعة لعدد من 

الجهات الحكومية واألهلية المختصة والعاملة في منظومة الحج والعمرة وذات العالقة بها.

أوراق عمل 

ضمن فعاليات “ملتقى ومعرض تجهيزات الحج

فًا  تطلعات “الوزارة” ورؤاها املس���تقبلية، ومعرِّ

بأهم أعمالها ومهامها وأدوارها، قائاًل في هذا 

الص���دد: “إن وزارة احلج والعم���رة تعد نقطة 

الوصل والتواصل بني كل املس���لمني في جميع 

أنحاء العالم أو من ينوب عنهم في كل ما يخص 

احل���ج والعم���رة، وبني منظومة احل���ج والعمرة 

ف���ي اململكة العربية الس���عودية م���ن القطاعات 

آليات تطوير منظومة خدمات 
الحج واقتصادياته

العامة واخلاصة وكل من يقدم خدمات للحجاج 

واملعتمرين والزوار، في كامل رحلتهم من الفكرة 

إل���ى الذكرى”، مؤكدًا أن ه���ذا الدور احملوري 

يبدأ منذ أن يفكر الشخص احلاج أو املعتمر أو 

الزائر بالقدوم إلى األراضي املقدسة، ويستمر 

ويتواصل خالل فترة وج���وده بها وحتى عودته 

إلى بالده، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق 

تطوير “املنظومة” 
اس���تهل الدكتور عمرو املداح، مستش���ار وزير 

احلج والعمرة املشرف العام على قطاع التخطيط 

والتطوي���ر بالوزارة، حديث���ه، بتناول موضوع: 

)تطوير منظومة خدم���ات واقتصاديات احلج(، 

وذل���ك بالتأكيد على أهمي���ة البحث عن الفرص 

إلحداث التغيير وصناعته، منتقاًل للحديث حول 
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د. عمرو المداح 
يستعرض رؤية وزارة 

الحج والعمرة وتوجهها 
المستقبلي

وزارة الحج والعمرة 
تعد نقطة الوصل 

والتواصل بين 
المسلمين في جميع 

أنحاء العالم أو من 
ينوب عنهم في كل ما 

يخص الحج والعمرة

بني جميع أركان منظومة احلج والعمرة والزيارة 

من قطاعات عاّمة وخاّصة، وعلى أهمية أن على 

أن يكون جميع منس���وبيها والعاملني فيها على 

قلب رجل واحد، وأن تعمل بكل جتانس وتناغم 

لتحقي���ق هذه األهداف، معرجًا على توضيح أنه 

لم تكن هناك رؤية واضحة ومس���تهدف واضح 

للجميع، قبل وضع رؤية 2030، متس���ائاًل: ما 

ه���ي امليزة التي منحتها هذه الرؤية لقطاع مهم 

وحيوي مثل قطاع احلج والعمرة، الذي ينش���د 

كل من ينتمي إليه ويعمل فيه األجر واملثوبة من 

الله سبحانه وتعالى، وذلك قبل املكسب املادي؟ 

منوه���ًا بأن م���ن أهم ممي���زات “الرؤية”، أنها 

حددت لنا هدف ال بد من الوصول إليه، خاصة 

وأن آليات العمل قد بدأت تتقارب، وأن اجلميع 

ق���د انطلقوا للعمل بطريق���ة منظمة أكثر، وذلك 

عندما توحد هذا الهدف لدى اجلميع، ومن هذا 

املنطل���ق.. فال بد وأن نتع���رف على ماهية رؤية 

2030 ملنظومة احلج والعمرة.  

االهتمامات واألولويات 
تال ذلك، اس���تعراض املتح���دث الدكتور عمرو 

املداح ألهداف رؤي���ة اململكة 2030، قائاًل في 

هذا اخلصوص: “لقد وضع مجلس الش���ؤون 

االقتصادي���ة والتنمية، الذي يرأس���ه صاحب 

الس���مو امللك���ي األمير محمد بن س���لمان بن 

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

ال���وزراء وزير الدف���اع – يحفظه الله -، راحة 

وخدمة ضي���وف الرحمن وتقدمي التس���هيالت 

لهم ألداء مناس���ك احلج والعم���رة، في مقدمة 

اهتماماته وأولوياته، حيث خّصص أحد برامج 

حتقي���ق رؤية 2030 خلدم���ة ضيوف الرحمن، 

وق���رر أن يكون البرنام���ج ضمن البرامج التي 

يبدأ بها العمل، وأول���ى املجلس اهتمامًا بالغًا 

باحلجاج واملعتمرين، ملنحهم كل التس���هيالت 

وتقدمي أفض���ل اخلدمات لهم لتأدية مناس���ك 

احل���ج والعمرة بكل يس���ر وس���هولة، حيث إن 

النشرة التفصيلية لبرامج رؤية 2030، حددت 

)3( أه���داف رئيس���ة لبرنام���ج خدمة ضيوف 

الرحمن، والذي ُأعلن ضمن )10( برامج أقرها 

مجلس الش���ؤون االقتصادية والتنمية لتحقيق 

هذه الرؤية”. 

مضيفًا في حديثه: “ركز الهدف األول املباش���ر 

للبرنام���ج، على زيادة أع���داد ضيوف الرحمن، 

وتيسير استضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل 

الوصول إل���ى احلرمني، والوص���ول إلى )15( 

مليون معتمر في عام 2020، وعدد )30( مليون 

معتم���ر في الع���ام 2030، ف���ي الوقت الذي ال 

تتجاوز فيه أعداد املعتمرين في الوقت احلالي، 

نحو )8( ماليني معتمر، مع وضع هدف داخلي 

خاص ب���وزارة احلج والعمرة، وه���و الوصول 

إلى عدد )4,5( مليون حاج، مش���يرًا إلى القيام 

بدراس���ة “العرض والطلب” للوصول إلى هذا 

العدد املستهدف، مبينًا أنه اتضح من نتائج هذه 

الدراس���ة أن بعض اجلنسيات في بعض الدول 

اإلسالمية تنتظر لنحو )200( عامًا حتى حتني 

لها الفرصة ألداء فريضة احلج! وأن الفرد فيها 
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توقيع )4( اتفاقيات 
مع جامعات رئيسة 

منها “الملك 
عبدالعزيز” و”جدة” 

لتأسيس مركز لتدريب 
العاملين في منظومة 

الحج والعمرة

الوصول إلى )15( مليون 
معتمر في عام 2020 

و)30( مليونا في العام 
2030 وتهدف “الوزارة” 

إلى عدد )4,5( مليون حاج

خدمة ضيوف الرحمن 
شرف كبير اختص هلل 
به العاملين في هذه 
المنظومة وشرفهم 

به وبالتالي فال بد 
من استشعار هذه 

المسؤولية 

يظ���ل يعمل طوال حياته ويجمع األموال الالزمة 

خالل انتظ���اره حتى يأتيه ال���دور، وقد يتوفاه 

الل���ه دون أن يظفر به! مؤكدًا أن خدمة ضيوف 

الرحمن شرف كبير اختص الله سبحانه وتعالى 

ب���ه العاملني في ه���ذه املنظومة وش���رفهم به، 

وبالتالي فال بد من استش���عار مسؤولية العمل 

في هذا املجال.   

وأوضح أن الهدف الثان���ي من أهداف “الرؤية”، 

ص لتحس���ني اخلدمات، ورّكز حول تقدمي  قد ُخصِّ

خدمات ذات ج���ودة عالية للحج���اج واملعتمرين، 

وأش���ار إلى أن الهدف الثالث، يرم���ي إلى إثراء 

التجربة الديني���ة والثقافية للحج���اج واملعتمرين، 

ويعن���ي تقدمي جتربة ثرية وذات قيمة لهذه األعداد 

الكبي���رة، والت���ي قد يظل احل���اج أو املعتمر فيها 

يجمع ما يس���تلزم من أموال وتكلفة طوال عمره، 

ليفد إلى األراضي املقدس���ة حاج���ًا أو معتمرًا أو 

زائرًا ملرة واحدة طوال حياته، ومن هنا، فال بد من 

تقدمي خدمات راقية وبجودة عالية له، لتظل ذكرى 

هذه الرحلة املقدسة عالقة بذاكرته مدى احلياة.

واستطرد مستشار وزير احلج والعمرة املشرف 

العام على قطاع التخطي���ط والتطوير بالوزارة 

قائاًل: “إننا إذا توافقنا جميعًا على هذه الرؤية 

وه���ذه األه���داف، فبالتالي ميك���ن أن نتوافق 

عل���ى: “منظومة العمل، والتش���ريعات، وآليات 

تقدمي ه���ذه اخلدمات التي نتحدث عنها”، وذلك 

بسبب أنه قد أصبح لدينا “هدف” موحد ميكن 

احلديث عنه.

آليات: “التحّول” 
عقب ذلك، حت���دث الدكتور عم���رو املداح حول 

آلي���ات: “التحول ف���ي وزارة احل���ج والعمرة”، 

في الفترة القادمة، وذلك الس���تيعاب جميع هذه 

األعداد وتقدمي اخلدمات الالزمة لها، منوهًا بأن 

“الوزارة” تعد: “جهة تنسيقية”، تقوم بالتنسيق 
بني فريق عم���ل كبير، وأن دورها هو التأكد من 

أن هذا الفري���ق تتوافر له جميع اإلمكانات لكي 

ي���ؤدي األعمال املناطة به واملكلف بها بالش���كل 

الصحيح وبالصورة املطلوب���ة، لتنفيذ توجيهات 

القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحتقيق تطلعات 

املس���ؤولني في الدول���ة وفي “ال���وزارة”، وذلك 

بالتمك���ني من هذه األهداف الثالثة التي حددتها 

رؤية 2030 واملذك���ورة عاليه، باعتبارها القيمة 

األساس، مشددًا بأن ذلك يتم بعون الله سبحانه 

وتعال���ى وتوفيقه أواًل وأخيرًا، ثم بالتوس���ع في 

استخدام: “تقنية املعلومات”، متناواًل في حديثه 

رؤية “الوزارة” لرحلة احل���ج والعمرة والزيارة 

في الع���ام 1451ه�/2030م، والتي س���تعتمد 

على “تقني���ة املعلومات”، لكي تكون رحلة مقننة 

وس���هلة وميس���رة، وأن تتم في جو من السكينة 

والطمأنين���ة، لتبق���ى ذكرى ممي���زة ورائعة في 

ذاكرة احلاج و املعتمر والزائر،  حتقق له الرضا، 

وجتعله سفيرًا ينقل للعالم جهود اململكة الكبيرة 

واملشهودة في خدمة ضيوف الرحمن.

عقب ذلك، مت ع���رض مقطع فيديو قصير حتت 

وس���م: )# مناسك 1451(، سبق للوزارة نشره 

عبر منصاتها وحس���اباتها مبواق���ع التواصل 

االجتماعي، يتضمن مشهدًا متثيليًا ملا سيكون 

علي���ه احل���ج بع���د )11( عامًا م���ن اآلن، وهو 

العام الذي يوافق عام 2030م، ويجس���د الفيلم 

– ال���ذي مت إنتاجه بعدة لغ���ات باإلضافة إلى 
اللغة العربية - حجم االس���تفادة من التقنيات 

احلديثة والتطبيقات الذكية في تس���هيل مناسك 

احل���ج والعمرة، ويبني أنه وبعد التس���جيل في 

التطبيق اخلاص باحلج، يتلقى احلاج صندوقًا 

يحتوي على بطاقة خاصة وس���وار الستخدامه 

ط���وال رحل���ة احلج، م���ع س���ماعة أذن تزوده 

مبعلومات إرشادية في كل تنقالته طوال رحلته 

في املشاعر واألماكن املقدسة، ثم ينتقل الفيلم 

لعرض مش���اهد حلجاج من جنسيات مختلفة، 

مع إبراز س���هولة اإلجراءات وسرعة التنقل من 

املطار إلى الفندق باس���تخدام البطاقة الذكية. 

ويص���ور “الفيلم” حاجًا يرتدي س���وارًا ذكيًا 

في يده، يزوده بتنبيهات بعدد أشواط الطواف 

والس���عي، وكذلك س���ماعة في أذنيه مُتلي عليه 

األدعي���ة اخلاص���ة بالط���واف والس���عي دون 

احلاج���ة للترديد خلف مطوف أو أي ش���خص 

آخ���ر؛ وذلك به���دف احلد من أي تش���ويش أو 

إزعاج عل���ى الطائفني والس���اعني. ومع بطاقة 

احلاج الذكية، تؤكد مش���اهد مقطع الفيديو أن 

الضياع في احلج س���يصبح أم���رًا غير واردًا، 

وذلك نظرًا لس���هولة التواص���ل والتعرف على 

املكان عبر تطبيق خاص باألجهزة الذكية، كما 

أن اختالف اللغ���ة لن ميثل حاجزًا في احلديث 

واحلوار، وطلب املس���اعدة ب���ني احلجاج ومن 

يقوم بخدمته���م، وذلك بفضل تقني���ة الترجمة 

السريعة في سماعة األذن التي يحملها احلاج. 

عقب عرض هذا املش���هد التوضيحي املصّور، 

نّوه املتح���دث الدكتور عمرو امل���داح، بأن هذه 

املش���اهد جتس���د عرضًا حتليلي���ًا لكيفية هذه 

الرحلة في املس���تقبل، مؤكدًا أنها ستعتمد على 

تقني���ة املعلومات والذكاء االصطناعي في تقدمي 

اخلدمات لضي���وف الرحمن، وفي الوصول إلى 

جميع الشرائح املس���تهدفة بشكل آلي وسريع، 

بهدف تقدمي خدم���ات “زمانية ومكانية” تعتمد 

على معلومات ضيف الرحمن الشخصية، وذلك 

باإلملام برغبات واحتياجات كل شخص ومعرفة 



73   العدد الثالث والعشرون - ذو احلجة 1440هـ  

مالية تساعده على تطوير هذه املنظومة وتقدمي 

خدمات أكثر، وذلك بسبب أنه كلما قّدم خدمات 

متمي���زة أكثر، كلم���ا زاد العائ���د االقتصادي 

ال���ذي يعود عليه، وبالتالي ميكن له أن يتوس���ع 

ف���ي اخلدمات التي يقدمها، ليرتفع التنافس في 

جودة اخلدمات، وفي ج���ودة البرامج، وليتضح 

م���ن الذي يقدم خدمات أفضل؟ ومن الذي يقّدم 

أكب���ر مجموعة من البرامج اإلثرائية، ومن الذي 

يق���ّدم خدمات فيها أكثر عناية بضيف الرحمن، 

ومن هن���ا ينطلق التنافس الذي بناًء عليه ترتفع 

ه���ذه االقتصاديات وتنمو وتتطور، وبالتالي يتم 

ضم���ان العائد، وذلك م���ن منطلق أننا ال نرغب 

في التطبيق العكسي، أال وهو تخفيض األسعار 

وتقليل اخلدمات، على أن يكون ذلك على حساب 

جودة ه���ذه اخلدمات، حيث إننا – وكما ذكرت 

س���لفّا - ننظر إلى كيفية ضمان حصول ضيف 

الرحمن على أجود خدمة وبأفضل سعر” 

اختتم الدكتور عمرو بن رضا املداح، مستشار 

وزير احلج والعمرة املش���رف العام على قطاع 

التخطي���ط والتطوير بالوزارة، ورقة عمله بقوله: 

“هذا ه���و توجه “الوزارة” ف���ي الفترة القادمة 
بش���كل عام، في ظ���ل رؤية اململك���ة الطموحة 

2030، ونس���أل الله س���بحانه وتعال���ى العون 

والتوفيق والسداد”. 

أدوار تنسيقية بين 
“المنظومة” وكل من 
يقدم خدمات للحجاج 

والمعتمرين والزوار 
في كامل رحلتهم من 

“الفكرة” إلى “الذكرى”

ما يفضله، وإدراك كيف ميكن أن نخدمه بشكل 

أفض���ل، منوهًا ب���أن هذه املعلومات س���تكون 

متاحة جلميع اجلهات العاملة في منظومة احلج 

والعم���رة والزي���ارة، وذات العالق���ة بها، والتي 

تعتمد في األساس على مقدم اخلدمة. 

فيما يتعلق باهتمام وزارة احلج والعمرة بتأهيل 

العامل���ني وتدريبهم، وحرصها على إكس���ابهم 

املزيد من العلوم واملعارف واملهارات، أشار إلى 

قيامها بتوقيع )4( اتفاقيات مع جامعات رئيسة 

في املنطقة الغربية، منها جامعة امللك عبدالعزيز 

وجامع���ة جدة، بهدف تأس���يس مرك���ز لتدريب 

العاملني في منظومة احل���ج والعمرة وتأهيلهم، 

وبه���دف أن يكون لدى كل ش���خص يتعامل مع 

ضيوف الرحمن، مستوى من التأهيل والتدريب 

يتيح ل���ه تقدمي اخلدم���ة بالص���ورة الصحيحة 

املطلوب���ة، وذلك م���ن منطل���ق أن أي نقص أو 

قص���ور أو خط���أ، يصدر من أي ش���خص أو 

جه���ة – ال س���مح الله -، ُيس���يء للمملكة ككل 

بصفة خاصة ويؤثر سلبًا على اخلدمة، وبالتالي 

على رحلة ضيف الرحم���ن، مؤكدًا في معرض 

حديثه في هذا احملور، أن هذا هو املنظور الذي 

تنظر إليه “الوزارة” عن���د احلديث حول جودة 

اخلدمات، وكذلك حول أهمية التدريب والتأهيل 

ورفع معدالت األداء.  

اقتصاديات “املنظومة” 
في معرض حديثه في ورش���ة العمل هذه، أكد 

مستش���ار وزير احلج والعمرة املش���رف العام 

على قط���اع التخطيط والتطوي���ر بالوزارة، أن 

عند احلديث ح���ول تطوير اقتصاديات منظومة 

احلج والعمرة، ف���إن “الوزارة” تدرك جيدًا أن 

جودة اخلدم���ات تعني تكلفة إضافية، وذلك من 

منطلق أن أي رجل أعمال أو مس���تثمر في هذا 

املجال، يهدف لتقدمي أفضل خدمة، وفي الوقت 

نفس���ه يتطلع للربح وال ينشد اخلسارة، مؤكدًا 

أن “ال���وزارة” تهتم بالنظ���ر إلى هذا اجلانب، 

أال وه���و كيف تصب اقتصاديات هذه املنظومة 

في مصلح���ة العاملني فيها؟ مش���يرًا إلى قيام 

“الوزارة” بسلسلة إجراءات ودراسات خاصة 
باقتصاديات منظوم���ة احلج والعمرة في بداية 

هذا الع���ام، حيث وجد أن ما نس���بته %60 – 

أهمية التعاون والتنسيق 
بين أركان “المنظومة” 

وعلى أن يكون 
منسوبوها على قلب 

رجل واحد لتعمل بتجانس 
وتناغم لتحقيق األهداف

رؤية “الوزارة” 
المستقبلية لرحلة الحج 
والعمرة ستعتمد على 

“تقنية المعلومات 
والذكاء االصطناعي” 
لتكون مقننة وسهلة 

وميسرة

70% م���ن عائ���د اقتصادي���ات منظومة احلج 

والعمرة، يذهب إلى “وسطاء” في بعض الدول 

اخلارجية، والذين بدورهم يقومون باس���تغالل 

هذه العائدات وهذه املبالغ باس���م املستثمرين 

ورجال األعمال وم���ن يقومون بتقدمي اخلدمات 

احلقيقية، وبالتالي يعتبر ضيوف الرحمن الذين 

يقوم���ون بدف���ع تكاليف كبي���رة للحصول على 

خدم���ات راقية وذات جودة عالي���ة، ويتفاجأوا 

بخدم���ات ذات ج���ودة وتكلفة حقيق���ة أقل، هم 

اخلاس���رون جّراء هذه العملية، هذا باإلضافة 

إلى خسارة رجال األعمال: )ُمقدمي اخلدمات( 

وتضررهم نظرًا لعدم استالمهم للتكلفة احلقيقية 

املدفوع���ة لهذه اخلدمات، م���ع تعرضهم لتذمر 

ضيوف الرحمن من مس���توى اخلدمة املقدمة، 

األمر ال���ذي يعكس صورة س���لبية عن اململكة 

ككل، والتي هي بدورها تعد من املتضررين من 

هذه املمارسات اخلاطئة.

وأضاف: “وبالتالي، فإن عملية تطوير منظومة 

اقتصادي���ات احل���ج والعمرة تضم���ن أن ينال 

ضي���ف الرحم���ن: “أفض���ل خدم���ة وبأفضل 

س���عر”، وأن تع���ود تكالي���ف ه���ذه اخلدم���ة 

للش���خص املس���تحق، وأن ال تذهب لش���خص 

آخر: “وسيط”، والذي بدوره يأخذها ويستفيد 

استفادة شخصية منها، وسبب هذه العملية هو 

عدم وجود شفافية في عمليات الدفع والتسديد، 

وكذلك لعدم توافر منظومة واضحة حتوكم هذه 

اآللية، وهذا ما نعمل علي���ه في الوقت الراهن، 

وه���و كيف نط���ور اخلدمات؟ وف���ي الوقت ذاته 

كيف نط���ور االقتصاديات، وبحي���ث أن يرتقيا 

االثنني معًا بالتوازي وفي الوقت نفسه، وبحيث 

يكون للشخص العامل في هذه املنظومة عوائد 
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مكة المكرمة: الرفادة
يأخ�ذ “متح�ف ب�رج الس�اعة” ف�ي مك�ة 
البقع�ة  أهال�ي  م�ن  زائري�ه  المكرم�ة 
المبارك�ة وضي�وف الرحم�ن م�ن حج�اج 
كوني�ة  رحل�ة  ف�ي  وزوار،  ومعتمري�ن 
إيمانية فريدة ومثيرة لن تُنسى وستظل 
عالق�ة باألذه�ان، ويُق�ّدم له�م تجرب�ة 
فريدة وثرية ف�ي قمة أعلى أبراج العالم 
وبج�وار الس�اعة األكبر عالمي�ًا، ليتنقلوا 
بين الكون والشمس والقمر والمجرات، 
ويتعرفوا على تفاصيل وقصة بناء أكبر 
س�اعة في العال�م، والتي تع�د المرجع 
اإلس�المي،  للوط�ن  الرئي�س  الزمن�ي 
األربع�ة  طوابق�ه  ف�ي  الزائ�ر  ويتج�ّول 
المخصص�ة للكون، والت�ي يليها طابق 
الش�مس والقم�ر، ث�م قي�اس الوق�ت، 
وطابق الس�اعة، فضاًل عن الشرفة التي 
تتي�ح ل�ه إطالل�ة بانورامي�ة خالب�ة على 

المسجد الحرام، في تجربة استثنائية. 

متاحف 

متحف “برج الساعة” بمكة المكرمة..

رحلة كونية وتجربة ثرية بين
 “الشمس والقمر”

صرح فريد في عرض 
دور المملكة في علوم 

الفضاء برؤية عميقة 
بدأت برحلة منذ عهد 

الملك المؤسس

صرح فريد 
يقع "متحف برج الساعة" الذي تشغله مؤسسة 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "مسك اخليرية" 

في أعل���ى نقطة في مكة املكرمة، وهي ش���رفة 

برج الس���اعة، الذي يعتلي قمة فندق برج ساعة 

مكة املكرم���ة الفاخر الذي يعد جزءًا من مجمع 

أب���راج البي���ت، وال���ذي بدوره يتأل���ف من 76 

طابقًا، ويقع على بعد 100 متر فقط من املسجد 

احل���رام، ويبلغ ارتفاعه )601( متر، مما يجعله 

ثال���ث أطول مبنى في العالم، ورابع أطول مبنى 

مس���تقل بذاته عامليًا، كما يعتبر أكبر مبنى من 

حيث املس���احة األرضية، والت���ي تغطي منطقة 

ضخمة تبلغ مس���احتها )1500000( كيلومتر 

مربع، ف���ي الوقت ال���ذي تعد فيه س���اعة مكة 
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أعلى ساعة في العالم، حيث ميكن قراءة الوقت 

من على بع���د نحو )17( كيلومت���ًرا، ليعد برج 

ساعة مكة من أهم املعالم احلضارية التي تزين 

العاصمة املقدس���ة، وقد اكتسب أهميته لوقوعه 

إلى جانب احلرم املكي. 

ودخ���ل "املتحف" مع بداية ش���هر رمضان لهذا 

العام 1440ه���� حيز التنفي���ذ، وُصمم بطريقة 

تأخ���ذ الزائرين ف���ي جولة حتكي له���م قياس 

الوقت، بدءًا من الكون واملجرات وانتهاًء بساعة 

مك���ة املجاورة للحرم الش���ريف، مه���وى أفئدة 

املس���لمني ووجهة صالتهم ورم���ز توقيت العالم 

اإلس���المي، فهو ص���رح فريد ف���ي عرض دور 

اململك���ة في علوم الفضاء، لس���بر أغوار الكون 

الفس���يح برؤية عميق���ة بدأت برحل���ة منذ عهد 

الراحل امللك املؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب 

الله ثراه، قبل نحو 90 عامًا، وحتى مت افتتاحه 

في عصر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

ب���ن عبدالعزيز آل س���عود يحفظه الل���ه. ويتيح 

ملرتادي���ه التعرف عل���ى الطرق الت���ي اعتمدها 

اإلنس���ان في قياس الوقت باس���تخدام كلٍّ من 

الس���اعتني الكونيتني؛ وهما الش���مس والقمر، 

حت���ى أدّق معايير الوقت وهي النانو ثانية، كما 

يش���اهد أعجوبة صناعة أكبر ساعة في العالم 

وروائع كل قطعة فيها، وكيف اجتمعت لتش���كل 

هذا الصرح واملَعل���م اجلليل؛ مقدمًا لهم جتربة 

معززة بأحدث التقنيات التي تش���رح امليكانيكية 

الدقيقة التي ُتسّير عمل هذه الساعة.

يتيح التعرف على طرق 
قياس الوقت باستخدام 

الساعتين الكونيتين: 
)الشمس والقمر( حتى أدّق 

معايير الوقت وهي النانو 
ثانية

سيصبح أول مرصد متكامل 
وفريد من نوعه على 

مستوى العالم تحتضنه 
العاصمة المقدسة 

ساعة مكة 
يشتمل الدور األول على ساعة مكة، التي اجتمع 

في تصميمه���ا مجموعة من الش���ركات العاملية 

الرائدة في مجال صناعة الساعات، حيث ابتكروا 

أنظمة وصنعوا أجزاء خاصة لها، واهتموا بأدق 

تفاصيلها، لتجعل من "توقيت مّكة املكرمة" توقيتًا 

عامليًا دقيقًا، ليحتوي متحف برج الس���اعة على 

أكبر س���اعة ف���ي العالم من حي���ث احلجم، كما 

يوجد ب���ه )11( س���اعة ذرية ُيعتم���د عليها في 

التوقي���ت العاملي، كما يضم )4( ُحزم ليزر تصل 

إل���ى )30( كيلومترًا نحو الس���ماء مما يجعلها 

األق���وى في العالم، ليحمل برج متحف الس���اعة 

أكبر س���اعة حتمل عددًا كبيرًا م���ن املصابيح، 

يبلغ عمرها التشغيلي )60( ألف ساعة، وتنقسم 

إل���ى )700( أل���ف مصب���اح يض���يء واجهات 

الس���اعات األرب���ع وعقاربه���ا، و)1.2( مليون 

مصباح يضيء الشاش���ات في أس���فل الساعة. 

يوجد ف���ي الطابق الثاني قس���م "قياس الوقت" 
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الس���اعات في يومنا على اإلطالق وتعتمد عليها 

س���اعة مكة في التوقيت. ويتم من خاللها رصد 

األهلّة لأشهر الهجرية، وتكون مرجعًا للمسلمني 

في أنحاء العالم خصوصًا في ش���هري رمضان 

وذي احلجة، حيث يعرض هذا الدور قصة إنشاء 

س���اعة مكة وخصائصها والتقنيات املستخدمة 

لتحديد الوقت بدقة.

قياس الوقت
أم���ا الدور الثان���ي في املتح���ف، فهو مخصص 

لقي���اس الوقت، بحيث يعطي ش���رحًا عن اهتمام 

اإلنس���ان عبر آالف الس���نني مبعرفة الزمن، وما 

ش���هده التاريخ من محاوالته لقياس الوقت، حيث 

ابتك���ر العديد من اآلالت والط���رق لهذا الغرض، 

ويس���رد هذا الدور تاريخ قي���اس الوقت وأدواته 

القدمية مثل الس���اعات املائية فالبندول وساعات 

اجلي���ب، كما يس���تعرض آليات حتدي���د أوقاتنا 

بحركة الشمس واألرض والقمر لُتَحدد على أثرها 

أنظمة التقومي واجتاه القبلة ومواقيت الصالة.

أكبر منظومة
في الدور الثالث يكون ملرتادي املتحف قصة أخرى 

مع الشمس واألرض والقمر، حيث يتعرفون على 

هذه املكونات الثالثة التي استدل بها اإلنسان على 

معرفة الكثير من أمور حياته � والتي منها الوقت 

� كم���ا يتطرق هذا الدور إل���ى موضوعات عديدة 

مثل اخلس���وف والكسوف والنش���اط الشمسي، 

حيث يتم اس���تقبال صور وفيديوهات من األقمار 

الصناعية، موضحًا ما ينت���ج عنه من انفجارات 

وعواصف شمسية، وكذلك طبقات غالف األرض 

اجلوي، ومن���ازل القمر، ومراقبة األهلة ورصدها 

بأكبر منظومة مناظير عالية التقنية حول مختلف 

املواقع على سطح األرض.

الفضاء الشاسع
خص���ص الدور الرابع للكون بش���كل عام، وفيه 

يجد الزائر معلومات عن الفضاء الشاسع، حيث 

النجوم التي س���ّماها اإلنس���ان قدمًيا "البروج"، 

ليهتدي بها في حلّ���ه وترحاله، والعناقيد املجرية 

التي تقبع فيها مجرة درب التبانة، حيث موطننا 

في الك���ون، ويركز هذا الدور عل���ى الكون وكل 

ما يش���مله من جنوم ومج���رات وكواكب، وكذلك 

أشكال املجرات وتنوعها وحتركاتها وتصادمها 

ببعضه���ا، والظواهر الفلكي���ة التي حتدث نتيجة 

لذلك، انتهاًء بتوسع الكون وامتداده. كما يوضح 

إس���هامات املركز ف���ي االستكش���افات العلمية 

بشراكات العاملية.

أما الش���رفة: )شرفة برج الساعة(، والتي تعتبر 

أعلى نقطة في مكة املكرمة، فتعطي الزائر إطاللة 

بانورامية على املس���جد احلرام واملنطقة احمليطة 

به في جتربة فريدة واستثنائية.

شراكة دولية 
في تصريح صحفي، قال الدكتور ياسني مليكي، 

املش���رف على كرسي امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

ُصمم بطريقة تأخذ 
الزائرين في جولة تحكي 
لهم قياس الوقت بدءًا 

من الكون والمجرات 
وانتهاًء بساعة مكة 

المجاورة للحرم الشريف

حيث ميكن مش���اهدة )11( س���اعة ذرية تشكل 

مجموع���ة من أدق الس���اعات في العالم بنس���بة 

خطأ تقدر بثانية لكل )3( ماليني س���نة، وتسهم 

ف���ي حتديد التوقيت العاملي املوحد إلى جانب ما 

يزي���د على )50( مركزًا ح���ول العالم، ومن أدق 
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يمكن مشاهدة )11( 
ساعة ذرية تشكل 
مجموعة من أدق 

الساعات في العالم 
بنسبة خطأ تقدر بثانية 

لكل )3( ماليين سنة

)شرفة برج الساعة( 
التي تعتبر أعلى نقطة 
في مكة المكرمة تتيح 
للزائر إطاللة بانورامية 

في تجربة فريدة 
واستثنائية

فاملركز أو املتحف مفخرة لنا كس���عوديني ليرى 

العال���م من خالله أن اململكة العربية الس���عودية 

لها إس���هاماتها في قف���زات التكنولوجيا وعلوم 

الفضاء والفلك".

وأردف: "لدين���ا هدف عميق مس���تقباًل، وهو أن 

يكون هذا املركز مرجًعا لأمة اإلس���المية؛ كونه 

يقع مبقربة من البيت العتيق والكعبة املش���رفة، 

وأن يكون من خالله حتديد املواقيت للمس���لمني 

في أوائل الش���هور ورصد األهلّ���ة، ولذلك يضم 

أكبر مجموعة مناظير في العالم.

وأك���د "مليكي" أنه خالل األش���هر القليلة املقبلة 

س���يكون املرصد األول للعالم اإلس���المي، ليتم 

رصد شهر رمضان املبارك لهذا العام )1440ه�( 

من خالله، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من 

نوعه على مستوى العالم حتتضنه مكة املكرمة.

وهك���ذا.. ينطلق مرتادو هذا املتحف الفريد، في 

رحلة بني النجوم واألجرام السماوية، وفي مغامرة 

مثيرة الستكشاف أعاجيب الفلك في هذا الكون 

املترام���ي األطراف، داخل ه���ذا املتاحف الذي 

يعتبر األكثر تقدمًا في العالم، والذي يس���تقبلك 

ليدهش���ك برموز الوقت واملش���اهد التي حتبس 

األنفاس بجمال القطع املكونة للس���اعة العمالقة، 

ومس���ك اخلتام باملنظر الفريد من شرفته املطلة 

على البيت العتيق.

لرص���د األهلّة وأبح���اث القمر، واملش���رف على 

الش���ؤون العلمي���ة املتعلق���ة باملتح���ف كاألهلة 

والتوقي���ت والفلك: "يعتبر املش���روع أو املتحف 

فري���ًدا من نوعه على مس���توى العالم، وفيه أدّق 

مواقيت تؤخ���ذ من هذا املركز، ال���ذي يثبت أن 

اململكة العربية الس���عودية تقود العالم اإلسالمي 

مبوضوع الوقت واملواقيت".

وأض���اف: "م���ن أه���داف املتحف: ب���ّث الوقت 

واملواقيت بدّق���ة النانو ثانية، كما سيس���هم مع 

العالم ككل من وكاالت فضاء عاملية مثل األمريكية 

واألوروبية واملواقع اجلبارة في اجلامعات العاملية 

ضمن 14 مرصًدا".

وتاب���ع: "املرك���ز يعتبر مرصًدا، وهو اكتش���اف 

عاملي كبير هو األول في علوم الفيزياء بالشراكة 

الدولية مع 30 جهة وجامعة ومؤسس���ة تختّص 

في الفلك والفضاء على مس���توى العالم"، مشيًرا 

إلى أن الزائر يرى عظمة اخلالق سبحانه وتعالى 

من جوار البيت العتيق من خالل املتحف.

وقال: "هناك ُبعد تاريخي إلنش���اء هذا املتحف، 

يكمن في أن مؤس���س هذه البالد الطاهرة امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س���عود -طيب الله 

ثراه- قب���ل 85 عاًما جلب ع���دة أجهزة ملرصد 

متكام���ل آنذاك ووّج���ه بتركيبها ف���ي جبل أبي 

قبي���س، واهتم م���ن بعده أبناؤه املل���وك البررة، 

حي���ث مت في عهد املل���ك الراحل خادم احلرمني 

الش���ريفني عبدالله ب���ن عبدالعزيز – رحمه الله 

- تش���ييد هذا الصرح الشامخ العظيم، وصواًل 

لهذا العهد الزاهر، عهد خادم احلرمني الشريفني 

امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه 

الل���ه – ال���ذي مت افتت���اح املتحف ف���ي عهده، 
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معالم 

تعد النقوش والكتابات الخطية األثرية التي يضمها الحرم النبوي الش�ريف، من أهم مصادر 
التأري�خ لهذا المس�جد المب�ارك، وما تعرض له م�ن عمارة وتوس�عات عبر العص�ور، بدءًا من 
العه�د النبوي وحتى العهد الس�عودي، فهي بمثاب�ة وثائق تاريخية، تح�دد الخلفاء واألمراء 
والس�الطين وال�والة الذي�ن اعتنوا بالمس�جد النبوي، وقام�وا برعايته وصيانت�ه، وأجروا عليه 

أعمال الترميم التي احتاجها عبر العصور.

النقوش والكتابات الخطية في 
المســجد النبوي.. توثيق للتاريخ



وثائق تاريخية تحدد الخلفاء 
واألمراء والسالطين الذين 

اعتنوا بالمسجد النبوي 
وقاموا برعايته

أفادت المؤرخين الذين 
كتبوا تاريخ الحرم النبوي 

عبر العصور

وترجع أقدم النقوش الكتابية واخلطوط املوجودة 

اآلن في املس���جد النبوي إلى عهد هذا السلطان 

اململوكي، )882-901ه�(، كما توجد فيه أيضًا 

كتابات ترجع إلى عهود قدمية أخرى، إلى جانب 

الكتاب���ات اخلطية والنقوش التي جرت في العهد 

الس���عودي، خالل التوس���عات والعمائ���ر التي 

تعرض لها املسجد النبوي.

نقوش مملوكية
فإذا نظرنا إلى كتابات ونقوش العصر اململوكي، 

جند نقشًا كتابيًا بأعلى احلجرة النبوية الشريفة 

في اجلهتني اجلنوبية والش���مالية، يقول: “أنشأ 

هذه املقصورة الشريفة السلطان امللك األشرف 

أبو النصر قايتباي عام ثمان وثمانني وثمامنائة”، 

وجند كتابات على القس���م األعلى من املقصورة 

طمست بالدهان األخضر، تعذر قراءة جزء منها، 

ونصها في اجلهة الش���رقية يقول: “اللهم ارض 

عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 

وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبي عبيدة 

بن اجلراح رضي الله عنهم أجمعني”.

كما توجد القصيدة التي عرفت بقصيدة احلجرة 

النبوية الشريفة، ومنها:

خالقه اهلل  ت��ع��ال��ى  اجل��م��ال  رب 

أجد ل��م  اخللق  جميع  يف  فمثله 

من نابعة  األنهار  تفجرت  من  يا 

باملدد اجل��ي��ش  ف���أروى  أصبعيه 

وحتت هذه الكتابة ومن اجلهات األربع كتب: “ال 

إله إال الله محمد رسول الله”.

وعل���ى احملراب النبوي الذي بن���اه قايتباي كتب 

على اجلانب األمين منه أسفل عمود العقد: “هذا 

مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وعلى 

اجلانب األيسر أس���فل عمود العقد: “قال النبي 

ال ش���ك الكتابات األثرية والنقوش املسجلة على 

حوائط املس���جد النب���وي وجدران���ه ومحاريبه 

ومنب���ره وأروقت���ه وقبابه، قد أف���ادت املؤرخني 

الذي���ن كتبوا تاريخ احل���رم النبوي عبر عصوره 

املختلف���ة، تأتي ضمن فن الزخرفة التي متت في 

املس���اجد عبر العصور، والزخرفة هي فن تزيني 

األش���ياء بالنقش أو التطري���ز أو التطعيم وغير 

ذل���ك، ووظيفتها: إظهار البناء بأبهى حلة، بحيث 

يأخذ اجلمال مكانه في كل عنصر، س���واء أكان 

معماريًا أم تزينّيًا.

وتنقسم زخرفة املساجد إلى نوعني: األول يدخل 

في بنية العناصر املعمارية وتشكيلها، وجند هذا 

النوع في األعمدة واألق���واس والقباب واملداخل 

واحملاري���ب والنواف���ذ، والثاني يظ���ل في إطار 

مهمته التزيينية اخلالصة، ويالحظ هذا النوع من 

الزخرفة في املنابر واألبواب واجلدران والقباب، 

وذلك من خالل احلفر، والفسيفس���اء، واأللوان، 

والنقوش والكتابات اخلطية.

وق���د أدخلت هذه العناص���ر الزخرفية ألول مرة 

في عمارة املس���جد النبوي ف���ي زمن الوليد ابن 

عبداملل���ك، ثم أصبح ذلك تقلي���دًا يحذوه كل من 

يقوم بعمارة وجتديد املس���جد النبوي، فقد جدد 

املسجد في عمارة الس���لطان اململوكي قايتباي، 

فوضعت أعم���دة جديدة تعلوها عقود من اآلجر، 

وكس���ي باب الس���الم بالرخام امللون، وأحيطت 

احلجرة الش���ريفة بشبابيك نحاس���ية، مشغولة 

بزخارف مطلية بطالء أخض���ر، وغطيت حوائط 

القبر الش���ريف وم���ا حولها بالرخ���ام، ثم دهن 

سقف املس���جد بالالزورد، وأدخل على احملراب 

النبوي زخارف جميلة، فقد زينته اآليات القرآنية 

املنقوش���ة، وطلي مب���اء الذهب، واس���تخدم فيه 

الرخام امللون.
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امللك األش���رف أبو النص���ر قايتب���اي خلد الله 

ملكه بتاريخ ش���هر ذي احلجة احلرام سنة ثمان 

وثمانني وثمامنائة من الهجرة النبوية”.

وقد أضيفت كتابة الحقة باخلط نفسه تقول: “أمر 

بتجديده جاللة امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 

عّزه الله وذلك سنة أربعة وأربعمائة وألف”.

العمارة السعودية
وبعد قيام اململكة العربية السعودية في مطلع القرن 

املاضي، أول���ت اهتمامها البال���غ باحلرم النبوي 

الش���ريف، فبدأت التوس���عة األولى في عهد امللك 

عبدالعزيز يرحمه الله، وتولى العمل من بعده امللك 

سعود رحمه الله، ووضع أربعة أحجار في إحدى 

زوايا اجلدار الغربي في التوسعة في ركن اجلدار 

كتب عليها: “بنى بيده هذه األحجار األربعة جاللة 

امللك س���عود تأس���يًا بالنبي صلى الله عليه وسلم 

وذلك في شهر ربيع األول سنة 1373ه�”.

وفي عام 1405ه� قام خادم احلرمني الشريفني 

امللك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، بوضع حجر 

األساس ملشروع التوسعة الس���عودية الثانية، 

وكتب عليه “بسم الله”، وهو ثابت بجانب املدخل 

الغربي للمقصورة القبلية من العمارة املجيدية، 

ويلي���ه لوحة كتب عليها: “بس���م الل���ه الرحمن 

الرحيم: في بيوت أذن الله أن ُترفع وُيذكر فيها 

اس���مه يس���بح له فيها بالغدو واآلصال. صدق 

الل���ه العظيم. بفضل الله تعالى تش���رف خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل 

سعود بوضع حجر األس���اس ملشروع توسعة 

وعمارة املسجد النبوي الشريف في يوم اجلمعة 

1405/2/9ه� املوافق 1984/11/2م”.

وملا اكتمل العمل وضع خادم احلرمني الشريفني 

تم تسجيلها على 
حوائط المسجد وأبوابه 

ومحاريبه ومنبره 
وأروقته وقبابه

ترجع أقدم النقوش 
الكتابية والخطوط 

بالمسجد النبوي إلى 
السلطان قايتباي

عليه الس���الم: الصالة عماد الدين”، وحول عقد 

احمل���راب من األس���فل، قوله تعال���ى: “التائبون 

العاب���دون احلام���دون الس���ائحون الراكع���ون 

الس���اجدون اآلم���رون باملع���روف والناهون عن 

املنكر واحلافظون حلدود الله وبشر املؤمنني”..

وم���ن اليمني وفوق بداية الكتابة الس���ابقة جند: 

“بسم الله الرحمن الرحيم: )قد نرى تقلب وجهك 
في الس���ماء فلنولينك قبل���ة ترضاها فول وجهك 

ش���طر املس���جد احلرام وحيث ما كنت���م فولوا 

وجوهكم شطره(.

وجند أيض���ًا: “إن الله ومالئكت���ه يصلون على 

النب���ي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وس���لموا 

تس���ليما”، “اللهم صل على سيدنا محمد خامت 

النبيني ورسول رب العاملني”..

وعلى حائط احمل���راب اخللفي نقش تاريخي من 

خمسة أسطر بخط الثلث اململوكي، يقول: “بسم 

لل���ه الرحمن الرحي���م، وصلى الله على س���يدنا 

محمد، أمر بعمارة هذا احملراب النبوي الشريف 

العبد الفقير املعترف بالتقصير موالنا السلطان 
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امللك فهد آخر لبنة في هذا املش���روع املبارك، 

وه���ي مثبتة بجان���ب املدخل رق���م 38 املجاور 

لباب النساء، كتب عليها: “بسم الله وعلى بركة 

الله وتأس���يًا برسول الله س���يدنا محمد صلى 

الله عليه وس���لم قام خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك فهد بن عبدالعزيز آل س���عود بوضع آخر 

لبنة ي���وم اجلمع���ة 1414/11/4ه���� املوافق 

1994/4/15م في توس���عة مسجد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم خدمة لإلسالم واملسلمني. 

واحلمد لله رب العاملني”.

نقوش وزخارف بديعة
وقد أقيمت العمارة في التوس���عتني على ش���كل 

هيكل من اخلرس���انة املسلحة، مكون من أعمدة، 

حتمل على رؤوسها العقود املدببة، وقسم السقف 

إل���ى مربع���ات على هيئة الس���قوف اخلش���بية، 

وتيجان األعمدة م���ن النحاس األصفر املنقوش 

واملفرغ بأن���واع بديعة من الزخ���ارف املختلفة، 

وأما قواعد األعمدة فقد كسيت بالرخام املجذع، 

وغلب على لون العمارة السعودية اللون األبيض 

املطعم بقليل من اللونني األحمر واألسود.

واس���تخدمت ف���ي التوس���عة الثاني���ة النقوش 

والزخارف، بأبعاد حتقق التناس���ق واالنسجام 

مع نظيرتها بالتوسعة األولى، وذلك إلبراز الدور 

اجلمالي في الفن املعماري اإلسالمي، واشتملت 

أعمال الزخرفة عل���ى أعمال احلليات والزخارف 

والكرانيش لتجميل اجل���دران، وأعمال النحاس 

والدربزينات،  والش���بابيك  املشغول كاملشربيات 

واألبواب اخلش���بية املطعم���ة بالنحاس، وتيجان 

األعمدة، والثريات املطلية بالذهب وش���كلت هذه 

األعم���ال الهندس���ية والتجميلية لوحة هندس���ية 

ومعماري���ة مبهرة وخالب���ة تزيد به���اء القناديل 

والثري���ات اجلميل���ة، وتع���د القب���اب املتحرك���ة 

بزخارفها ورسومها من املعالم واملنجزات الفنية 

الرائعة، فقد طليت بطبقة من اخلش���ب اخلاص 

كس���ي بطبقة أخرى من اخلش���ب املزخرف على 

هيئة أش���كال هندس���ية حفرت بأيدي مختصني 

مهرة على خش���ب األرز املغرب���ي. وأما الغالف 

اخلارجي للقب���اب فهو من الس���يراميك األملاني 

املثبت على قواعد م���ن اجلرانيت الصلب، ويعلو 

القبة رأس يكون نقطتها العلوية وهو من البرونز 

املغطى بالذهب.

وأصبح للمس���جد النب���وي بعد التوس���عة 85 

بابًا، اس���تخدم في جتهيزها اخلشب العزيزي 

املستورد من الس���ويد واملكسو بالبرونز، وكتب 

ف���ي وس���ط كل باب “محم���د صلى الل���ه عليه 

وس���لم”، وتعلو كل باب لوحة نقش عليها اسم 

ذلك الباب، مثل )باب السالم(، )باب الصديق(، 

فنجد باب النس���اء، وهو باب “ريطة” ابنة أبي 

العباس السفاح، في أعاله من اخلارج لوح من 

الفسيفس���اء مكتوب فيه آية الكرس���ي إلى قوله 

“والله س���ميع علي���م”، وكتب علي���ه من الداخل 
“بس���م الله الرحمن الرحيم، إمنا يعمر مساجد 
الل���ه” إلى آخر اآلية. ودار ريط���ة املقابلة لهذا 

الباب كانت دار أبي بكر الصديق.

وتعلو الش���بابيك لوحة من احلجر الصناعي كتب 

عليها من الداخل واخلارج “ال إله إال الله محمد 

رس���ول الله”، وعلى الثري���ات والقناديل املدالة 

بني س���رايا املسجد غطاء معدني مطلي بالذهب، 

وزجاجها منقوش باللون األزرق كتب عليها: “ال 

إله إال الله محمد رسول الله”، وفي أعلى جدران 

الس���احات كتب على لوحة رخامية دائرية أسماء 

بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.

آخر الكتابات الخطية 
والنقوش جرت في 

العهد السعودي خالل 
توسعتي الحرم النبوي

كتابات بخطوط مختلفة 
على يمين ويسار 

المحراب النبوي مرتبة 
من أعلى إلى أسفل

العمارة السعودية 
استخدمت النقوش 

والزخارف إلبراز جماليات 
الفن المعماري اإلسالمي
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األخيرة

قدوة العالم .. وموسم الحياة
ما أن تهل تباش���ير موس���م احلج إال وتتج���ه أنظار العالم إلى مك���ة املكرمة، املدينة التي 

اجتمعت فيها كل املزايا والش���مائل من كل اجلوانب، والتي تش���رفت مبولد س���يد اخللق 

نبينا ورس���ول رب العاملني للبشرية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، ومنها انطلقت 

دع���وة احل���ق، فكانت منبع النور ومهبط الوحي، وأصبحت مهوى أفئدة املس���لمني في كل 

وقت وحني، وإليها تتجه األعني والقلوب، فترتوي األرواح وتطمئن القلوب وتسكن النفوس.

ومك���ة املكرم���ة مدينة الريادة والقيادة، إذا تكلمت ينصت الك���ون ويتابع العالم كل حراك 

يج���ري على أرضها، ديني���ًا كان أو ثقافيًا أو اجتماعيًا.. لذلك فهي جديرة بأن تكون قدوة 

العال���م.. فليس عل���ى األرض بقعة أقدس منها، فهي مدينة فري���دة وهي عاصمة املدائن، 

حتتضن أول بيت وضع للناس مباركًا وهدى للعاملني.

ولن يجد اإلعالم الدولي إال ما يسر العني ويشرح الصدر، إن أراد احلديث عن مكة، حيث 

تق���دم في مطلع كل يوم جديد من���اذج عملية متفردة وأعمااًل تفيض مبعاني البذل والعطاء 

املتجدد، وتالمس فيها حدود الكمال البش���ري، ألن اجلميع قد رفعوا ش���عار )كيف نكون 

قدوة؟(، ال سيما وأن مكة املكرمة تستقبل يوميًا اآلالف من العمار.    

أم���ا مالحمه���ا خالل أعظم وأقدم مؤمتر س���نوي عاملي، فتلك قص���ص أخرى تكتب مباء 

الذهب، وهناك أعمال كثيرة تعزز ُأمنوذج القدوة احلس���نة فيها، كاألعمال التطوعية التي 

يتس���ابق في ميدانها كل محب لعمل اخلي���ر، وكل من يحمل في جنباته روح العطاء وحب 

اخلير وتقدير العمل.

وبالدنا تزخر ولله احلمد بالعديد من القدوات، والطاقات الشبابية التي ُتفاخر بها العالم، 

فالش���اب الس���عودي يضرب أروع أمثلة اإلخالص والتفاني ف���ي خدمة ضيوف الرحمن، 

وتق���دمي األعمال التطوعية، ولقد أثبت ش���بابنا للعالم أجمع أنهم على مس���توى التحدي، 

وأنه���م قدوة في العمل التطوعي، وجعلوا من مكة مث���ااًل فريدًا للعالم في العمل التطوعي 

بخدم���ة ضيوف الرحمن، ليعود ضيوفها إلى بالدهم وه���م يحملون أجمل الذكريات عنها 

وعن س���اكنيها وعن بالد احلرمني الش���ريفني عامة. التي تخدم بي���ت الله احلرام وزواره 

الكرام بأبنائها وجميع إمكانياتها، بتوجيهات من خادم احلرمني الش���ريفني وس���مو ولي 

عهده األمني وحكومته الرشيدة.

نحن إذًا في موسم يثري احلياة في كل جوانبها، موسم األرواح املشتاقة إلى أداء الركن 

األعظ���م، والذي يعود بخيري الدنيا واآلخ���رة ليجد االقتصادي ضالته، واإلعالمي مادته، 

وغيرهم كثير.. فمرحبًا مبوسم احلياة.

د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط
نائب وزير احلج والعمرة




