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همة حتى القمة
في خدمة ضيوف الرحمن

بحم��د اهلل وتوفيق��ه تتس��ارع اخلطى نحو القمة يف اس��تقبال وخدم��ة ورعاية 
ضيوف الرحمن، التي ينش��دها سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز وس��مو ولي عهده األمني األمير محمد بن سلمان حفظهما اهلل، ومن 
خلفهما أبناء اململكة، وفق رؤية طموحة مداها املنشود هو 2030، ونعمل جميعًا 
على حتقيق مس��تهدفاتها، مس��تمدين طاقة العطاء من مثل هذه املناسبة التي 
احتفلن��ا بها يف الثالث والعش��رين من س��بتمبر، لنجدد العزم عل��ى املضي قدمًا 
يف بل��وغ الغايات، فبالدنا تس��تقبل بهمة هذا العام ما يق��ارب 10 ماليني معتمر، 
وب��ذات الهمة التي ال تعرف إال القمة ستس��تقبل ب��إذن اهلل 30 مليون معتمر يف 
2030، بعد أن اس��تقبلت 100 مليون حاج منذ عام 1390ه�، وأكثر من 100 مليون 

معتمر خالل العقود الثالثة املاضية.
ولن تتوانى بالد احلرمني الش��ريفني يف متكني ضي��وف الرحمن من جميع أنحاء 
العالم من القدوم ألداء مناس��ك احلج والعمرة وزيارة املس��جد النبوي الش��ريف، 
وستبذل جهدها وجل اهتمامها لهذه البقاع الطاهرة لتهيئة احلرمني الشريفني 
وتوس��عتهما وتطوي��ر البنية التحتية يف مك��ة املكرمة واملدينة املنورة واملش��اعر 
املقدس��ة، وتواص��ل جتني��د طاقاته��ا ومواردها خلدم��ة ضي��وف الرحمن خالل 
رحلته��م اإلميانية من الفكرة إلى الذكرى، لتحقق النج��اح عامًا بعد عام، بعون 
اهلل س��بحانه وتعالى وتوفيقه، ثم بفضل ما توفره قيادتنا الرشيدة، التي تضع 
راح��ة ضيوف الرحمن يف قم��ة اهتماماتها، ويف هذا اخلصوص يطيب لي أن أرفع 
الش��كر إلى سيدي خادم احلرمني الش��ريفني وسمو ولي عهده األمني، يحفظهما 
اهلل، عل��ى صدور املرس��وم امللكي الك��رمي بإعادة هيكلة رس��وم تأش��يرات الزيارة 
واحل��ج واملرور، يف إط��ار حرصهما، أّيدهما اهلل، على تس��هيل قدوم املس��لمني من 
كاف��ة أنحاء العالم إلى احلرمني الش��ريفني، وتذليل كاف��ة العقبات نحو حتقيق 

أمنياتهم بأداء مناسك احلج والعمرة، وتسخير اإلمكانات خلدمتهم.
وس��تظل وزارة احل��ج والعمرة يف كامل جاهزيتها للعمل على إجناح موس��م عمرة 
هذا العام مبش��يئة اهلل، لتتواصل النجاحات التي ش��هدتها األعوام املاضية، من 
خ��الل تكثيف اجلهود لضمان تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات للمعتمرين وبأعلى 
املعايير، عبر مس��ار إلكتروني يهدف إلى االرتقاء مبستوى اخلدمات، ابتداء من 
استقبال طلبات التأشيرات، مرورًا بأنظمة الرقابة اإللكترونية واللجان امليدانية 
الت��ي جت��وب جميع مواقع وج��ود املعتمري��ن، وتتابع حزم خدماتهم وتس��تقبل 

مالحظاتهم واستفساراتهم، وانتهاء مبغادرتهم إلى ديارهم ساملني غامنني.

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 
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يوم الوطن

مكة المكرمة: الرفادة
احتفى الوطن قيادة وشعبًا يوم اإلثنين 24 محرم 1441ه� الموافق 23 سبتمبر 2019م، باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، 
وهو يوم تاريخي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه اهلل، توحيد بالدنا المباركة تحت راية “ال إله إال اهلل محمد 
رسول اهلل”، وأُطلق اسم )المملكة العربية السعودية( عليها في التاسع عشر من شهر جمادى األولى من سنة 1351ه�، بعد جهاد 
استمر اثنين وثالثين عاًما، أرسى خاللها قواعد هذا البنيان على هدى كتاب اهلل الكريم وسنة رسوله األمين صلى اهلل عليه وسلم، 

سائًرا في ذلك على نهج أسالفه من آل سعود.

   العدد الرابع والعشرون - ربيع األول  1441ه�  

اليوم الوطني الـ )89(..
همة حتى القمة
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وجه المؤسس عند بداية تنظيم الدولة 
باالهتمام بالحرمين وخدمة الحجاج 

والمعتمرين

دولة فتية تزهو بتطبيق 
شرع اإلسالم وتصدح 

بتعاليمه السمحة وقيمه 
اإلنسانية 

وال غ���رو أن يص���رَّ امللك عبدالعزي���ز رحمه الله، على إع���ادة الرياض التي 

تعد امتداًدا تاريخًيا ملس���يرة اآلباء واألجداد، وولد وترعرع فيها، ونهل من 

علمائها بعد أن عهد به والده اإلمام عبدالرحمن بن فيصل آل س���عود رحمه 

الل���ه، إلى القاضي عبدالله اخلرجي لتعليمه القرآن الكرمي والقراءة والكتابة 

وهو في س���ن السابعة من عمره، وفي سن العاشرة تلقى حتصيله في الفقه 

والتوحيد على يد الش���يخ عبدالله بن عبداللطيف آل الش���يخ، وبالتوازي مع 

ذلك كان امللك عبدالعزيز يتعلم ركوب اخليل، ومهارات الفروسية.

وتأثرت ش���خصية امللك عبدالعزيز كثيًرا بشخصّية والده اإلمام عبدالرحمن 

الفيص���ل رحمهما الله، حيث كان أًبا ومعلًما وأًخا وصديًقا البنه، فضاًل عن 

شخصية والدته األميرة س���ارة السديري التي كانت من أكمل النساء عقاًل 

وتدبيًرا، وكان محًبا إلخوته )خالد، فيصل، فهد، محمد ونورة(، لكن عالقته 

باألميرة نورة رحمها الله، كانت أكثر حميمية، واحتلت مكانة كبيرة في نفسه 

رحم���ه الله، حتى أنه ينتخي بها بالقول: “أن���ا أخو نورة أنا أخو األنوار”، 

ويحرص على زيارتها يومًيا في منزلها.

وللملك عبدالعزيز ش���خصية قوية آس���رة ومهابة تأثر بها كل من قابله، وفي 

املقابل كانت له صورة باس���مة مشرقة بأسارير متهلّلة مبا ُعرف عنه رحمه 

الله، م���ن لني اجلانب والتواضع واملرح، وعدم تكلّف���ه في احلديث مع أبناء 

ش���عبه ورعيته، فضاًل عن كرمه وسخائه مع اجلميع، فلم يكن ملًكا فقط، بل 

كان رب أسرة ومحًبا للجميع، ورجاًل قدوة في أفعاله وسلوكياته.

محطات مهمة
ُوع���رف عن امللك عبدالعزيز احترامه الكبي���ر للعلماء طيلة فترة حياته رحمه 

لله، فكان يقدمهم على إخوته في مجلسه، ويستمع إليهم، ومبعث ذلك إميانه 

التام بقيمة العلم والعلماء وأثرهم في احلياة، وأن احترامهم وحسن العالقة 

بهم واالس���تئناس بآرائهم واجب متليه العقيدة اإلس���المية التي ظل مطبًقا 

ملنهجها رحمه الله، في حياته اخلاصة واحلياة العامة في البالد، ومضى على 

ذلك النهج من بعده أجناله امللوك البررة.

ومّر املل���ك عبدالعزيز رحمه الله، بأحداث ومحطات متعددة في حياته كانت 

مؤثرة في بناء شخصيته الفّذة رحمه الله، خاصة منذ أن بلغ سن اخلامسة 

عش���رة، لكن هذه األحداث أس���همت في صقل ش���خصيته حيث تعلّم منها 

الصبر والقوة واإلقدام.

وعّد املؤرخون خروج امللك عبدالعزيز، مع والده اإلمام عبدالرحمن رحمهما 

   العدد الرابع والعشرون - ربيع األول  1441ه�  

نش���أت آنذاك دولًة فتيًة تزهو بتطبيق ش���رع اإلس���الم، وتص���دح بتعاليمه 

الس���محة وقيمه اإلنس���انية في كل أصقاع الدنيا، ناش���رًة السالم واخلير 

والدع���وة املباركة، باحثًة عن العلم والتطور، س���ائرًة بخطى حثيثة نحو غٍد 

أفضل لشعبها ولألمة اإلسالمية والعالم أجمع.

ويس���تذكر الس���عوديون يوًم���ا مجيًدا أضحى فيه اإلنس���ان الس���عودي 

ش���امًخا يعتز بدينه ووطنيته حت���ت ظل حكومة راش���دة ارتأته ووضعته 

أول أهدافه���ا نحو تطوي���ره ومتكينه ليرتقي بني ش���عوب العالم بكل فخر 

وعزة، ويستحضرون هذه املناسبة وهم يعيشون اليوم واقًعا جديدًا حافاًل 

باملش���روعات التنموية الضخمة التي تقف شاهًدا على تقدم ورقي اململكة 

أسوة مبصاف الدول املتقدمة.

ولقد ارتس���مت على أرض اململكة العربية الس���عودية ملحمة جهادية متكن 

فيها املل���ك عبدالعزيز رحمه الله، من جمع قل���وب أبناء وطنه وعقولهم على 

هدف واعد نبيل، وبتوفيق الله وما حباه الله من حكمة وصل امللك عبدالعزيز 

إلى إرساء قواعد وأسس راسخة لوطن الشموخ، قادته لنشْر العدل واألمن 

ممضًيا من أجل ذلك سنني عمره.

ويعيش أبناء اململكة صور ومالحم ذلك التاريخ وأكفهم مرفوعة اليوم بالدعاء 

إلى الل���ه عز وجل، أن يجزي امللك عبدالعزيز رحم���ه الله، خير اجلزاء، فله 

الفض���ل بعد الله في ما نحن فيه من نعم كثيرة، يرفعون أكفهم بالدعاء لكل 

ملوكنا الذين تعاقبوا خدمة لإلسالم واملسلمني بعد وفاته رحمهم الله جميًعا، 

ولقائد مسيرتنا وحامي بالدنا ومصدر فخرنا خادم احلرمني الشريفني امللك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

ونس���تذكر في هذا اليوم القليل من تفاصيل ش���خصية امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن الفيصل آل س���عود رحمه الله، مؤس���س وطنن���ا الكبير اململكة 

العربية الس���عودية القائد امللهم جياًل بعد جيل، فهو الذي أفنى عمره رحمه 

الله، ف���ي مواجهة حتديات احلياة في اجلزيرة العربية التي كانت ترزح قبل 

أكثر من ثمانية عقود حتت وطأة التناحر واخلوف والهلع وش���ظف العيش، 

ليؤس���س بفضل الله تعالى، دولة فتية تتمت���ع باألمن واالطمئنان واخليرات 

الوفيرة، ويقف لها العالم احتراًما وتقديًرا.

نشأة ومسيرة
ولد امللك املؤسس في مدينة الرياض عام 1293ه� بحسب ما ورد في مجلد 

طبعته دارة امللك عبدالعزيز عن س���يرة وشخصية امللك عبدالعزيز ومراحل 

بناء الدولة السعودية الثالثة، ومدينة الرياض تقع في وسط اجلزيرة العربية 

بنجد، وكان أق���دم ِذكر ملوقع الرياض في املصادر التاريخية يعود إلى عام 

715 ق م، وذلك في س���ياق ذكر مدينة حجر الت���ي فقدت قيمتها في القرن 

العاش���ر الهجري، وتناثرت إلى قرى صغيرة مثل: العود، والبنية، ومعكال، 

والصليع���اء، وجبرة، وهي أماكن ال يزال بعضها معروًفا إلى اآلن في مدينة 

الرياض، التي خضعت حلكم الدولة الس���عودية األول���ى والثانية، ثم عادت 

حلكم الدولة الس���عودية الثالثة على يد امللك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، 

عام 1319ه�.
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الري���اض وأعيانها ع���ام 1320ه� أمي���ًرا على جند 

وإماًما ألهلها، وذلك عقب صالة اجلمعة في س���احة 

املس���جد الكبير بالرياض، فدّب االستقرار السياسي 

ف���ي مدين���ة الرياض بعد س���نني م���ن االضطراب، 

وكان���ت وح���دة احلكم من أهم العوام���ل التي مّهدت 

دخ���ول الرياض مرحلة جديدة م���ن النمو واالزدهار 

احلضاري.

ومتكن امللك عبدالعزيز آل س���عود رحمه الله، بفضل 

الله تعالى عبر رحلة طويلة أضناه فيها طول املش���ي 

والتفكي���ر م���ن مللمة ش���تات البالد، وإع���ادة األمن، 

والتص���دي للفوضى التي كانت س���ائدة في اجلزيرة 

العربية آنذاك، وأصبح مبحبة الناس ملًكا لدولة سهر 

على بنائها وأوجد نظامها حتى أصبحت لها مواقف 

مشّرفة مع األمتني اإلسالمية والعربية والعالم أجمع.

واهتم امللك عبدالعزيز بتطوير البالد، فأصدر مرسوًما 

ملكًيا يقضي بتحويل اسم الدولة من )مملكة احلجاز 

وجند وملحقاتها( إلى اململكة العربية السعودية، وذلك 

ف���ي 21 جمادى األولى 1351ه���� املوافق األول من 

برج امليزان 23 سبتمبر 1932م.

ووج���ه املل���ك عبدالعزيز عن���د بداية تنظي���م الدولة 

باالهتمام باحلرمني الش���ريفني وتوسعتهما، وخدمة 

الساعة مش���ًيا على األقدام، ومن الضلع تقدموا إلى 

الرياض الت���ي دخلها امللك عبدالعزي���ز بذكاء القائد 

احملنك وأعاد األمور إلى نصابها الصحيح بعد عملية 

بطولية حامية الوطيس لم ت���دم طوياًل، طوى خاللها 

امللك عبدالعزيز زمن العهد الغابر في الرياض، معلًنا 

بداي���ة العهد الزاه���ر في جند بع���د أن بايعه أهالي 

للملك عبدالعزيز رحمه 
هلل شخصية قوية آسرة 

تأثر بها كل من قابله

الله، وبعض أفراد أس����رته من الرياض عام 1308ه� 

احلدث األصعب في حياته، وكانت محطتهم األولى بعد 

الرياض واحة “يبرين” في األحس����اء ثم البحرين إلى 

أن وصل����وا فيما بعد إلى الكويت واس����تقروا بها عدة 

سنوات ظل فيها امللك عبدالعزيز معلق القلب بالرياض.

و"يبرين" التي اتخذها امللك املؤس���س مقًرا له لتنفيذ 

خطت���ه في إعادة الري���اض، تعد واح���ة من واحات 

األحساء مبحاذاة رمال الربع اخلالي من الشمال.

وعندما بلغ امللك عبدالعزيز س���ن العشرين من عمره 

وهو في الكويت توجه في اخلامس من شهر رمضان 

ع���ام 1319ه� إل���ى الرياض في رحل���ة بطولية قاد 

مس���يرتها بصحبة رجاله ليتمكنوا بفضل الله تعالى 

من اختراق جوف الصحراء التي تلتهب رمالها حتت 

أش���عة الشمس احلارة، صائمني رمضان لربهم، قبل 

أن يأت���ي عليهم يوم العيد وه���م في موقع يطلق عليه 

“أبو جفان”.

توحيد البالد 
وفي اليوم الرابع من ش���هر شوال من عام 1319ه� 

وصل امللك عبدالعزيز ورجاله إلى “ضلع الش���قيب” 

الذي يبعد ع���ن مدينة الرياض نحو س���اعة ونصف 

8

عرف عنه احترامه للعلماء 
إليمانه بقيمة العلم 
والعلماء وأثرهم في 

الحياة

)الحج والعمرة( تحتفي باليوم الوطني
رع���ى معال���ي وزي���ر احل���ج والعم���رة الدكتور 

محم���د صالح ب���ن طاهر بننت ي���وم اإلثنني 24 

مح���رم 1441ه� املوافق 23 س���بتمبر 2019م، 

فعالي���ات احلفل الذي أقامته الوزارة مبناس���بة 

اليوم الوطن���ي ال�89 للمملك���ة، بحضور معالي 

نائب وزير احل���ج والعمرة الدكت���ور عبدالفتاح 

بن س���ليمان مش���اط، وعدد من املس���ؤولني في 

قطاع احلج والعمرة، ومنسوبي الوزارة وممثلي 

اجله���ات احلكومية واألهلية العاملة في ش���ؤون 

خدمة ضيوف الرحمن، ومشاركة أعضاء مجلس 

الهيئة التنس���يقية بحضور رؤساء مجالس إدارة 

مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، وذلك ف���ي القاعة 

الكبرى مببنى الوزارة في مكة املكرمة.

فور وص���ول معال���ي وزير احل���ج والعمرة مقر 

احلفل، افتتح مركز الفعاليات واملؤمترات مببنى 

ال���وزارة في مكة املكرمة، إث���ر ذلك بدئ احلفل 

اخلطابي املعد بهذه املناس���بة بت���الوة آيات من 

القرآن الكرمي، بعدها ش���اهد معاليه واحلضور 

عرًضا مرئّيًا خلدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيس 

اململك���ة وحتى اليوم، عقب ذلك ألقى معالي وزير 

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

بننت كلم���ة رفع خاللها التهان���ي والتبريكات خلادم 

احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز 

آل س���عود وس���مو ولي عهده األمني حفظهما الله، 

وللشعب السعودي الكرمي مبناسبة اليوم الوطني.

وأوضح معاليه أن اليوم الوطني مناسبة لنا ولألجيال 

احلاض���رة والقادم���ة للتأكي���د على وح���دة الصف 

واللحمة الوطنية والترابط االجتماعي والوقوف خلف 

قيادتنا ضد كل محاوالت التشكيك، ودعم كل خطط 

التنمية وبرامج التطوير ومبادرات التقدم واالزدهار، 

وحتقيق رؤية اململكة 2030 التي متثل مرحلة جديدة 

ومس���تقباًل مش���رقًا.. وقال: “إنه يوم فرح باإلجناز 

واحتف���ال به وتعريف األجيال اجلديدة بأهميته، وهو 

يوم بهجة وسرور بتحقيق الوحدة الوطنية حتت راية 

خالدة هي راية اإلسالم، وهو يوم التأكيد على املضي 

قدمًا لتحقيق املزيد من اإلجنازات في املجاالت كافة 

في إطار التمس���ك بثوابت ديننا احلنيف”.. وأضاف 
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احلجاج واملعتمرين، فضاًل عن البدء في فتح املدارس، 

وإنش���اء املستشفيات، وبناء القرى، وإصالح التربة، 

وتوط���ني البادية، والتنقيب عن مي���اه الري من أجل 

دعم الزراعة، بيد أن هذه اجلهود كانت تتطلب توفير 

املال لتنفيذها.

ومتاش���ًيا مع الرغبة في النه���وض بالبالد، بدأت في 

خري���ف عام 1933م عملي���ات التنقيب عن النفط في 

بع���ض أراضي اململك���ة، لكن مضت أربع���ة أعوام 

عجاف ل���م تثمر أعماله���ا عن الوص���ول إلى نتيجة 

إيجابية مرضية الكتش���اف مكام���ن النفط، إلى أن 

قّرر اخلبراء التنقيب حول بئر ماء في منطقة تس���مى 

“ع���ني جت” كان املل���ك عبدالعزيز ق���د توّقف عندها 
ع���ام 1319ه� في طريقه م���ن الكويت إلى الرياض، 

فكانت املفاجأة وج���ود النفط على عمق 5 آالف قدم 

حتت األرض.

وانتعشت األرض الصحراوية بخروج الذهب األسود 

الذي حّول الصحراء القاحلة املؤنس���ة بهدير الرياح 

إلى مدينة ممتلئة بالعمال واملهندسني وخبراء النفط. 

وفي عام 1939م ضخ النفط أول بشائره في احتفال 

ش���هده امللك عبدالعزيز رحمه الله، ليس���تهل بعدها 

مشروعات الدولة التي خطط لها رحمه الله.

“89 عامًا واململك���ة قلب العالم ومهبط الوحي ومنبع 
الرسالة، تس���تقبل ضيوف الرحمن من جميع أنحاء 

العالم ألداء مناس���ك احلج والعمرة وزيارة املس���جد 

النب���وي، وتولي ج���ل اهتمامه���ا وعنايتها باحلرمني 

الش���ريفني منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر خلادم 

احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل 

سعود وس���مو ولي عهده األمني حفظهما الله، حيث 

يشهد احلرمان الشريفان توسعات تاريخية وتطويرًا 

للبني���ة التحتي���ة في مك���ة املكرمة واملدين���ة املنورة 

واملشاعر املقدسة، وجتند الدولة أعزها الله طاقاتها 

وموارده���ا خلدمة ضي���وف الرحمن خ���الل مراحل 

رحلتهم اإلميانية من الفكرة إلى الذكرى.

وب���ني معالي���ه أن اململكة اس���تقبلت أكثر من 100 

ملي���ون حاج منذ ع���ام 1390ه�، وأكث���ر من 100 

مليون معتمر خالل العقود الثالثة املاضية، وتستقبل 

هذا العام ما يقارب 10 ماليني معتمر، وستس���تقبل 

30 ملي���ون معتمر في 2030، في ظل ما تس���خره 

اململك���ة من خدم���ات متقدم���ة وتقني���ات متطورة، 

وبش���عبها املضياف احملب خلدمة ضيوف الرحمن، 

إذ ال يخل���و بيت في اململكة إال وفي���ه من يعمل في 

خدمة ضيوف الرحمن”.

ودع���ا معالي وزي���ر احلج والعمرة ف���ي ختام كلمته 

املولى عز وجل أن يحفظ خادم احلرمني الش���ريفني 

وس���مو ولي عهده األمني وأن يدمي على بالدنا األمن 

واألمان والعزة.

ثم ألقى س���عادة املستش���ار بوزارة احلج والعمرة 

األستاذ حامت بن حسن قاضي قصيدة شعرية بهذه 

املناسبة املجيدة.

وعلى صعيد ذي صلة، رفع معالي نائب وزير احلج 

والعم���رة الدكتور عبدالفتاح بن س���ليمان مش���اط 

خال���ص التهاني خل���ادم احلرمني الش���ريفني امللك 

س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود وصاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل 

سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

وزير الحج والعمرة: اليوم 
الوطني تأكيد لوحدة 

الصف واللحمة الوطنية

د. عبدالفتاح مشاط: يوم 
نستلهم فيه معاني الفخر 

واالعتزاز بتوحيد هذا 
الكيان العظيم

الدف���اع حفظهما الله، مبناس���بة اليوم الوطني 

ال���� 89 للمملكة. وق���ال معاليه في تصريح بهذه 

املناسبة: إن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة 

على كل مواطن في هذه البالد املباركة، نستلهم 

فيها معاني الفخر واالعتزاز بتوحيد هذا الكيان 

العظيم على ي���د امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

رحمه الله، حيث وضع���ت اململكة نصب أعينها 

خدمة احلرمني الشريفني وقاصديهما من حجاج 

ومعتمري���ن وزوار منذ تأسيس���ها وحتى العهد 

الزاهر خلادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان 

ب���ن عبدالعزيز آل س���عود، وس���مو ولي عهده 

األمني حفظهما الله، حيث تبذل اململكة طاقاتها 

وإمكاناته���ا كاف���ة للعناية باحلرمني الش���ريفني 

واملش���اعر املقدس���ة وتذليل العقبات في سبيل 

راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن. وأفاد الدكتور 

مش���اط أن اململكة تعيش مرحلة اس���تثنائية إذ 

ا في شتى املجاالت، بقيادة  تشهد ازدهاًرا ومنّوً

خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني 

أيدهما الله، وبرؤية اململكة 2030 الطموحة التي 

تهدف إلى رخ���اء الوطن وازدهاره، وحتس���ني 

ج���ودة اخلدم���ات املقدم���ة لضي���وف الرحمن 

وحتسني جتربتهم وإثرائها، في ظل منظومة من 

اخلدم���ات املتطورة التي تقدمها اململكة للحجاج 

واملعتمرين والزوار.

قالوا عنه
املؤرخ  العالم، ومنهم  املفكرين واملؤرخني يف  الكثير من  امللك عبدالعزيز  أبهرت شخصية 
أحد  عبدالعزيز  امللك  كان  “لقد  عنه:  قال  الذي  هونغ  يان  يانغ  البروفيسور  الصيني 
العباقرة الذين قدموا ألممهم وأوطانهم خدمات جليلة بجهودهم اجلبارة التي ال تعرف 
الكلل أو امللل، وأثروا يف تطور املجتمعات البشرية وتقدمها نحو الغاية املنشودة، وسجلوا 

مآثر عظيمة يف السجل التاريخي املفعم باألمجاد اخلالدة”.
ووصف الدكتور فون دايزل النمساوي الذي زار اململكة عام 1926م امللك عبدالعزيز رحمه 
اهلل، بالنابغة، مستشهًدا بالقول: “إذا عرفتم أن ابن سعود جنح يف تأليف إمبراطورية تفوق 
مساحتها مجموع مساحات أملانيا وفرنسا وإيطاليا مًعا بعد أن كان زعيًما يأمتره عدد من 
الرجال ومتكن مبساعدتهم من استرداد الرياض عاصمة أجداده، لم يداخلكم الشك يف أن 

هذا الرجل الذي يعمل هذا يحق له أن يسمى نابغة”.
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أرسى قواعد وأسس 
راسخة لوطن الشموخ 

فنشر العدل واألمن

فجر جديد
وبزغ فجر اليوم اخلامس من شهر شوال من العام 

1319ه� إيذاًنا بعهد جديد حيث اس���تعاد املوّحد 

الباني امللك عبدالعزي���ز رحمه الله، مدينة الرياض 

مل���ك آبائه وأجداده في ص���ورة صادقة من  صور 

البطولة والش���جاعة واإلق���دام، فوضع أولى لبنات 

هذا البنيان الكبير على أس���س قوية هدفها حتكيم 

ش���رع الله والعمل بكتابه وس���نة رسوله صلى الله 

عليه وسلم .

وميضي بنا ه���ذا التاريخ اجلميل لنعيش معاني قوة 

الرجل الباني املؤسس امللك عبدالعزيز ورجاله الذين 

وبرغم قلة عددهم وعتادهم انطلقوا من الرياض بذلك 

اإلميان الصادق في جهاد حتى جمع الله به الصفوف 

وأرسى دعائم احلق والعدل واألمن واألمان،  لتتوحد 

القل���وب على كتاب الله وس���نة نبيه صل���ى الله عليه 

وس���لم، وكذلك أرجاء البالد، حيث أينعت حينها تلك 

اجلهود أمًنا وأماًنا واس���تقراًرا وحتول املجتمع من 

قبائل متناحرة إلى ش���عب متحد ومستقر يسير على 

هدي الكتاب والسنة.

وانطالًقا من النهج اإلس���المي القومي دعا رحمه الله، 

إلى التعاون العربي والتضامن اإلس���المي وأس���هم 

إس���هاًما متميًزا في تأس���يس جامعة الدول العربية 

وف���ي األمم املتح���دة عضًوا مؤسًس���ا، كما س���ّجل 

له التاريخ مواقف مش���هودة ف���ي كثير من األحداث 

العاملية والقضايا اإلقليمية والدولية.

ورح���ل والدنا املل���ك عبدالعزيز رحمه الل���ه، بعد أن 

أرسى منهًجا قومًيا سار عليه أبناؤه من بعده لتكتمل 

أطر األمن والسالم وفق املنهج والهدف نفسه.

جياًل بعد جيل
وكان امللك س���عود رحم���ه الله أول الس���ائرين على 

ذل���ك املنهج والعاملني في إط���اره حتى برزت مالمح 

التقدم واكتملت هياكل عدد من املؤسسات واألجهزة 

األساسية في الدولة.

وج���اء من بع���ده رائ���د التضامن اإلس���المي امللك 

فيصل رحم���ه الله، فتتابعت املنجزات اخلّيرة وتوالت 

العط���اءات وب���دأت اململكة في عه���ده تنفيذ اخلطط 

اخلمسية الطموحة للتنمية.

وتدفقت ينابيع اخلير عطاء وافًرا بتس���لم امللك خالد 

رحم���ه الله، األمان���ة فتواصل البن���اء والنماء خدمة 

للوطن واملواطن بخاصة واإلس���الم واملسلمني بعامة، 

واتصلت خط���ط التنمية ببعضه���ا لتحقق املزيد من 

الرخاء واالستقرار.

وازداد البناء الكبير عًزا ورفعة وس���اد عهد جديد من 

اخلي���ر والعطاء والنماء واإلجناز بع���د مبايعة خادم 

احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 

رحم���ه الله، ملًكا على البالد، حيث متيزت اإلجنازات 

ف���ي عهده رحمه الله، بالش���مولية والتكامل لتش���كل 

عملية تنمية ش���املة في بناء وطن وقيادة حكيمة فّذة 

ألمة جّس���دت ما اتصف به امللك فهد رحمه الله، من 

صفات عديدة من أبرزها متس���كه بكتاب الله وس���نة 

رس���وله وتفاني���ه في خدم���ة وطنه ومواطني���ه وأمته 

اإلسالمية واملجتمع اإلنساني أجمع.

وش���هدت اململكة العربية الس���عودية ف���ي عهد خادم 

احلرم���ني الش���ريفني املل���ك عبدالله ب���ن عبدالعزيز 

آل س���عود رحمه الله، املزيد م���ن املنجزات التنموية 

العمالق���ة على امتداد الوطن ف���ي مختلف القطاعات 

التعليمي���ة والصحية والنق���ل واملواصالت والصناعة 

والكهرباء واملياه والزراعة واالقتصاد.

وأظه���رت تقارير املتابعة للس���نوات التي مضت من 

خط���ة التنمي���ة الثامنة 1425/ 1430ه���� إجنازات 

حقق���ت املعدالت املس���تهدفة في اخلط���ة وفي بعض 

احلاالت فاق النمو املعدالت املستهدفة.

ونعيش اليوم جميعنا حاضًرا مميًزا، ونتطلع ملستقبل 

أكثر متّي���ًزا، متلؤنا الثقة بذلك إمياًن���ا وثقة بعنوان 

املرحلة “س���لمان بن عبدالعزيز” الذي بذل وما زال 

حفظه الله، وسمو ولي عهده األمني، جهًدا في املضي 

قدًم���ا مبس���يرة الوطن، فق���د تعّددت نش���اطاته في 

املجاالت املختلفة، س���واء على املس���توى الداخلي أو 

اخلارجي، تعدًدا س���بقه نشاطات في مراحل مختلفة 

تقلّد خاللها رعاه الله، العديد من املناصب.

وف���ي مملكتنا الغالية يحق لنا أن نفاخر بالقول إن 

القل���وب توحدت على كتاب الله وس���نة نبيه صلى 

الله عليه وسلم، فتوحدت أرجاء البالد وأينعت تلك 

اجلهود أمنًا وأمانًا واستقرارًا وحتول املجتمع من 

قبائل متناحرة إلى ش���عب متحد ومس���تقر يسير 

على هدي الكتاب والس���نة، ون���زداد فخًرا حينما 

نش���اهد املواطن يتفيأ األمن واألمان وكذا احلاج 

واملعتمر وزائر مس���جد الرس���ول املصطفى عليه 

الصالة والسالم.
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ملتقيات

جدة: الرفادة

ش�اركت مؤسسات أرباب الطوائف، بأجنحة خاصة في المعرض الذي صاحب فعاليات “ملتقى ومعرض العمرة”، الذي نظمته 

وزارة الحج والعمرة، واستمر ثالثة أيام، خالل الفترة من 25 - 1440/12/27ه� في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي 

مثل حدثًا مهمًا للش�ركات والمؤسس�ات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، حيث أتاح الفرصة إلبرام التعاقدات والشراكات 

اإلستراتيجية في مجال الحج والعمرة، وتسويق منتجاتهم وعقد صفقات تعود عليهم بالفائدة..

ناقش االرتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

“أرباب الطوائف” 
يشاركون في فعاليات ملتقى ومعرض العمرة

ش���ارك في "امللتقى" الذي يع���د األول من نوعه 

ف���ي اململك���ة، نحو 160 ش���ركة ومق���دم خدمة 

بقطاع خدمات العمرة، قامت بعرض ابتكاراتها 

ومنتجاته���ا التي تقدمها للمعتمرين، خاصة وأنه 

قد تناول برنام���ج خدمة ضيوف الرحمن املنبثق 

ع���ن رؤية اململكة 2030، وال���ذي يعتبر من أهم 

برامجها التنفيذية، واستعرض أدواره احملورية 

في حتس���ني وتطوير اخلدم���ات املقدمة للحجاج 

واملعتمرين.

مشاركات فاعلة
وقد رعى صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 

مستش���ار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة 

املكرم���ة رئيس جلنة احلج املركزي���ة، بتاريخ 25 ذو 

احلج���ة 1440ه���� املوافق 26 أغس���طس 2019م، 

انطالق هذه املناسبة، وقام بتدشني فعالياتها، وذلك 

بحضور صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن 

تركي الفيص���ل رئيس مجل���س إدارة الهيئة العامة 

للرياضة، وصاحب الس���مو األمير فهد بن جلوي بن 

عبدالعزيز بن مس���اعد رئيس االحتاد الس���عودي 

للهج���ن، ومعال���ي وزير احل���ج والعم���رة الدكتور 

محمد صالح بن طاهر بننت، ونائبه معالي الدكتور 

عبدالفتاح بن س���ليمان مش���اط، ومجل���س الهيئة 

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

مجالس إدارة مؤسس���ات أرباب الطوائف، وعدد 

من املسؤولني، وقد شاركت في املعرض املصاحب 

لفعاليات "امللتقى" كل من: املؤسسة األهلية ملطوفي 

حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، 
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الرحمن، متاش���يًا مع رؤية اململكة 2030 وحتقيقًا 

لتطلع���ات القيادة أيدها الل���ه، كما مت خالله عرض 

ومناقش���ة اإلس���تراتيجيات واألنظم���ة والتحوالت 

التقنية والتشريعية في قطاع العمرة، لضمان تقدمي 

أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن، لتحقيق استدامة 

ش���املة وش���راكة فاعلة بني جميع أطراف منظومة 

خدمة املعتمرين، من القائمني عليها في اململكة.  

وحق���ق "امللتقى" أهدافه عل���ى أرض الواقع، وذلك 

من خ���الل 1700 اتفاقية مت توقيعها خالل فعاليات 

املعرض، بني وكالء العمرة في اخلارج والش���ركات 

ومقدمي اخلدمات ف���ي اململكة، والتي مت تصديقها 

رس���ميًا في الغرف���ة التجاري���ة الصناعية في جدة 

والغرفة التجارية الصناعية في مكة املكرمة. 

كم���ا أن املعرض اخلاص بالعم���رة، يعد األول من 

نوع���ه في اململك���ة، وقد مثلت أه���م عوامل جناحه 

تدش���ينه في توقيت مناس���ب، وحتديدًا بعد انتهاء 

موسم احلج مباش���رة وقبل انطالق موسم العمرة، 

حيث ش���كل أغلب وكالء احلج والعمرة حضورًا في 

ه���ذا الوقت ف���ي أراضي اململكة، وكان���وا يتنقلون 

ب���ني مكة املكرمة واملدينة واملن���ورة وبوابة احلرمني 

الشريفني جدة، مقر انعقاد "امللتقى واملعرض"، وقد 

جتس���د ذلك في أرض الواقع، في احلضور الكبير 

للمؤسس���ات والشركات واملنش���آت واملتخصصني 

واجله���ات � احلكومي���ة واألهلي���ة � املختصة وذات 

العالق���ة، باإلضافة إلى حتقي���ق "امللتقى" إجنازات 

مهمة في أول انطالق���ة له، وذلك من خالل اللقاءات 

واجللس���ات احلواري���ة وورش العم���ل وال���دورات 

التدريبي���ة، التي بل���غ عددها أكثر من 22 جلس���ة 

وورشة عمل، قدمها وشارك فيها مسؤولون وخبراء 

واستش���اريون في مجال خدمة ضي���وف الرحمن، 

بحض���ور عدد من الش���ركات املختص���ة في قطاع 

احلج والعمرة، وقد أس���همت في طرح وإتاحة كثير 

من املعلومات، وفي تذليل بعض الصعاب واملعوقات 

التي تواجه الش���ركات واملؤسسات املقدمة خلدمات 

العمرة، كما ناقش املش���اركون عدًدا من املقترحات 

التي تنعكس إيجابيًا على اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن، وتسهم في االرتقاء بكل املنظومة لتتوافق 

مع تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله، هذا بجانب 

عق���د عدة اتفاقيات بني اجله���ات العاملة في مجال 

العمرة والقطاع اخلاص خالل فعالياته، وذلك وسط 

عبدالرحمن بن معيوف احلربي، وذلك نظير مشاركة 

"النقابة" كراٍع إستراتيجي في امللتقى.

نقطة حتّول 
"امللتق���ى" مثل نقطة حتّول في صناعة العمرة، حيث 

ناقش في جلس���اته االس���تعدادات ملوس���م العمرة 

اجلدي���د، والتأكد م���ن أن جميع أط���راف منظومة 

خدمة املعتمرين في الداخ���ل واخلارج جاهزة بكل 

اإلمكان���ات والتقنيات الس���تقبال ضيوف الرحمن، 

لتكون اخلدم���ات التقنية النوعي���ة منّصة لالنطالق 

نحو مفه���وم جديد من اخلدم���ات املقدمة لضيوف 

مشاركات واسعة 
لمؤسسات حجاج 

)تركيا وجنوب آسيا 
وإفريقيا غير العربية 
وجنوب شرق آسيا( 

ومكتب الزمازمة 
الموحد 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا، 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج ال���دول اإلفريقية 

غي���ر العربي���ة، املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حجاج 

دول جنوب ش���رق آس���يا، مكتب الزمازمة املوحد، 

وذل���ك بأجنح���ة خاصة، ح���وت شاش���ات لعرض 

مقاطع فيديو ومش���اهد مصورة وأفالم قصيرة عن 

أعمالها ومهامها وأدواره���ا ومنجزاتها، باإلضافة 

إل���ى توزيع بع���ض الهداي���ا التذكاري���ة والعينية، 

واملطبوع���ات واإلص���دارات اإلعالمية م���ن كتيبات 

ومجالت ونش���رات وبرش���ورات ومطويات تعريفية 

وتوعوية وإرش���ادية وتثقيفية، كم���ا مثلت األجنحة 

منّص���ات لعقد اللقاءات مع عدد من املس���ؤولني في 

مختلف األجه���زة والقطاعات املختص���ة، وإلجراء 

بعض احل���وارات واملقاب���الت اإلعالمي���ة، وتوقيع 

بع���ض االتفاقيات والش���راكات، بحضور رؤس���اء 

مجالس إدارات املؤسس���ات ونوابه���م واألعضاء، 

ه���ذا بجانب قي���ام النقابة العامة للس���يارات بدعم 

"امللتق���ى واملعرض"، وذلك كش���ريك إس���تراتيجي، 

وجناح خاص ش���ارك فيه عدد مقدر من الشركات 

واملؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل احلجاج، 

واملنضوية حتت مظلة "النقابة"، والعاملة بإشرافها.

وعلى صعيد ذي صلة، كّرم مستشار خادم احلرمني 

الش���ريفني أمير منطق���ة مكة املكرم���ة رئيس جلنة 

احلج املركزية، صاحب الس���مو امللكي األمير خالد 

الفيصل، رئيس النقابة العامة للس���يارات األستاذ 

سمو “أمير مكة” يكرم 
رئيس المؤسسة األهلية 

لمطوفي حجاج الدول 
اإلفريقية غير العربية 

لرعاية “المؤسسة” 
لفعاليات “الملتقى 

والمعرض”
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وزير الحج والعمرة ونائبه 
يشهدان توقيع عدد من 

االتفاقيات والشراكات 
اإلستراتيجية مع القطاع 

الخاص

التشديد على أن 
تكون الخدمات 

التقنية النوعية منّصة 
لالنطالق نحو مفهوم 

جديد من الخدمات

االرتقاء بجودة اخلدمات وآليات الرقابة واملتابعة.

وش���ّدد املتحدث الرئيس في اجللس���ة األولى نائب 

الرئي���س التنفيذي لبرنام���ج خدمة ضيوف الرحمن 

مصعب هاش���م، على أهمية إث���راء التجربة للحاج 

واملعتم���ر من خالل فتح املجال للتعرف على املواقع 

التاريخي���ة في اململكة قائاًل: "يوجد في مكة املكرمة 

واملدينة املنورة كثير من املواقع التاريخية والتراثية 

والدينية القدمية، ويعمل البرنامج على التنسيق مع 

اجلهات احلكومية لتوفير البيئة املناس���بة لتش���غيل 

املواق���ع الثقافية بطريقة تخدم ضي���وف الرحمن". 

ونّوه الرئيس التنفيذي لإلس���تراتيجية، باألولويات 

الت���ي يركز عليها برنامج خدم���ة ضيوف الرحمن، 

والتي تعتمد بشكل رئيس على الدراسات واألبحاث 

واملعلوم���ات، ونتائج أهم العوام���ل والدوافع لقدوم 

املعتمرين وردود أفعالهم، مبا يس���هم في حتس���ني 

جودة اخلدمات املقدمة لهم.

ب���دوره قال الرئي���س التنفيذي للعملي���ات ببرنامج 

خدمة ضيوف الرحمن األس���تاذ أحمد احلربي، إن 

البرنامج أخذ بعني االعتب���ار جميع املبادرات التي 

تعنى برحلة احل���اج واملعتمر، وذلك منذ قدومه إلى 

اململك���ة حتى مغادرته إلى ب���الده، بعد أن ميّن الله 

عليه بأداء املناسك.

حضور كثيف من العاملني في قطاع خدمات العمرة 

واملهتمني، ومبا زاد على 20000 زائر.

إستراتيجية "الوزارة" 
بالتزام���ن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة وضمن 

فعالياته، كش���فت وزارة احلج والعمرة عن خططها 

التنفيذية والتشغيلية ملوس���م عمرة العام 1441ه�، 

وق���ال وكيل "ال���وزارة" لش���ؤون العم���رة الدكتور 

عبدالعزيز ب���ن عبدالرحيم وزان، إن إس���تراتيجية 

الوزارة لعمرة 1441ه� تهدف إلى حتسني اخلدمات 

املقدمة للمعتمرين، واملساهمة في استقبال األعداد 

املتزاي���دة من املعتمرين، والتي من املتوقع أن تزداد 

بنس���بة 18% ع���ن العام املاض���ي، وحتفيز القطاع 

وش���ركات العمرة خلدمة ضي���وف الرحمن، وتهيئة 

رحلة العمرة، وحتس���ني جودة اخلدمات، وحتس���ني 

جتربة املعتمري���ن وإثرائها وفق مس���تهدفات رؤية 

اململكة 2030.

وأضاف الوزان في جلس���ة حملت عنوان: "اللوائح 

والتنظيم���ات اجلديدة ملقدمي خدم���ات العمرة"، أن 

"الوزارة" تس���عى إلى رفع مس���توى التنوع في دول 

املعتمرين ومتابعة أثر التش���ريعات على التحول في 

حتس���ني اخلدمات، ونوه إلى أن ال���وزارة اعتمدت 

إس���تراتيجية واضحة املعالم في حتقي���ق أهدافها 

متاش���ًيا مع رؤي���ة اململكة 2030 الت���ي تهدف إلى 

اس���تقبال 30 مليون معتمر ف���ي 2030، وذلك من 

خ���الل عدد من األه���داف اإلجرائي���ة التي تتضمن 

االنته���اء من التنس���يق مع اجله���ات ذات العالقة، 

لتفعيل التأشيرات اجلديدة وتوحيد الرسوم، إضافة 

إل���ى إطالق منصة حجز مركزية، وحث مؤسس���ات 

وشركات العمرة على املشاركة في ندوات ومعارض 

العمرة في الدول املستهدفة، وإقامة ندوات ومعارض 

مصاحبة عبر شركاء النجاح في الدول املستهدفة.

وحول املستجدات التي تبنتها وكالة الوزارة لشؤون 

العمرة لتحقيق أهداف الوزارة، نوه الوزان إلى أنها 

تتلخ���ص في إنش���اء محرك حجز مرك���زي، وأمتتة 

إجراءات خدمات املعتمرين، وإعادة صياغة وحتديث 

املخالفات التش���غيلية ونظام رصد املخالفات اآللي، 

إضافة إلى تفعيل برنامج االس���تعداد املس���بق على 

املناف���ذ البحرية والبرية واجلوي���ة، وتأهيل واعتماد 

مس���اكن املعتمرين م���ن قبل الوزارة، مش���يرًا إلى 

تطوي���ر نظ���ام جدي���د يقوم عل���ى تقومي ش���ركات 

ومؤسس���ات العمرة لهدف ضمان ج���ودة عالية في 

مستوى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.

جلسات حوارية
تضمنت جلس���ات عمل "امللتقى واملعرض"، جلسات 

حواري���ة متعددة، ش���ملت ع���دة موضوعات خاصة 

ببرنام���ج خدمة ضيوف الرحمن ودوره احملوري في 

حتسني وتطوير اخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين، 

حيث تناولت جلسة ثانية أهمية االستثمار في النقل، 

فيما أبرزت جلس���ة ثالثة دور املنصة الذكية خلدمة 

ضي���وف الرحمن، في ح���ني تناولت رابع���ة أهمية 
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في خت���ام اجللس���ة، أوض���ح وكي���ل وزارة احلج 

والعمرة املساعد لش���ؤون احلجاج املهندس محمد 

بن أحم���د عقاد، أن املس���ار اإللكتروني عبارة عن 

منظومة متكاملة توضح للحاج واملعتمر مساره منذ 

قدومه إلى اململكة حتى مغادرته إلى بالده بعد أداء 

املناسك.

مركز الترخيص 
على هامش جلس���ات ملتقى ومعرض العمرة، قدم 

املشرف على إدارة املشاريع ووحدة اإلجناز مبكتب 

حتقي���ق الرؤية بوزارة احلج والعمرة، املهندس إياد 

فضل، نب���ذة تعريفية عن مرك���ز ترخيص العاملني 

ف���ي خدمة ضي���وف الرحمن، وقال خالل اجللس���ة 

احلوارية الثالثة التي حملت عنوان: "تأهيل العاملني 

في مج���ال خدم���ات احل���ج والعم���رة"، إن مركز 

ترخي���ص العاملني خلدمة ضيوف الرحمن والزيارة 

يس���عى إلى رفع جودة اخلدمات املقدمة للزوار من 

احلجاج واملعتمرين، كما يه���دف أيضًا إلى متكني 

الق���وى البش���رية العامل���ة ضمن منظوم���ة أعمال 

احل���ج والعمرة والزيارة، من خ���الل تطوير وتأهيل 

وترخيص العاملني في مجال أعمال وخدمات احلج 

والعم���رة والزيارة، بغية تطوير صناعة هذا القطاع 

واملس���اهمة في بن���اء قطاع مس���تدام وفق أفضل 

املمارس���ات العاملية واملعايير الدولية، ومبا يناسب 

البيئ���ة احمللية، ويضاه���ي املراك���ز الدولية، وذلك 

عن طريق عقد ش���راكات إس���تراتيجية مع القطاع 

اخلاص.

وأوض���ح إياد فض���ل أن املركز يعتم���د على تقدمي 

برام���ج تأهيلي���ة وتدريبي���ة من خالل الش���راكات 

اإلستراتيجية مع مراكز التدريب اخلارجية املعتمدة 

لدى مركز ترخيص العامل���ني، للمتقدمني للحصول 

على ترخيص مهني، مش���يرًا إلى السعي من خالل 

املركز إلى متكني املمارسني لتحقيق أهداف الوزارة 

من خالل االلت���زام بتقدمي خدمات ذات جودة عالية 

بغرض إثراء جتربة ضيوف الرحمن.

جدي���ر بالذك���ر أن اجللس���ة احلواري���ة األولى من 

جلس���ات "امللتق���ى"، حمل���ت عن���وان: "التط���وع 

واملس���ؤولية االجتماعية"، وأدارها الدكتور احلسن 

املناخ���رة املستش���ار ف���ي وزارة احل���ج والعمرة، 

وتناولت أهمية املس���ؤولية االجتماعية في حتس���ني 

اخلدمات التطوعية في احلرمني الشريفني.

وأوضحت مستش���ار املس���ؤولية االجتماعية بغرفة 

جدة األس���تاذة سارة بغدادي خالل مشاركتها، أن 

نحو 60% من املتطوعني في حج 1440ه� كانوا من 

الس���يدات، وأن هدفهم األساس كان هو نيل شرف 

خدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن زيادة أعداد 

املعتمرين خالل العام سيس���اهم في زيادة الفرص 

التطوعية، خلدمة املعتمرين والزوار.

من جانبه أوضح املستثمر في قطاع احلج والعمرة 

األس���تاذ بندر الراجح���ي، أن البرام���ج التطوعية 

تتضم���ن مناه���ج علمي���ة يقاس من خاللها نس���بة 

التغيير في املنش���آت للحصول عل���ى نتائج إيجابية 

تخدم املجتمع.

من جانبه قال املش���رف العام على تقنية املعلومات 

بوزارة احلج والعمرة املهندس هش���ام حمامي، إن 

ال���وزارة هي مرجع احل���اج في اخلدم���ات لتوفير 

احتياجات���ه بالطريق���ة الصحيحة الت���ي تضمن له 

خدمة متمي���زة، مؤك���دًا أن التح���ول التقني الذي 

تشهده وزارة احلج والعمرة، ساهم بشكل كبير في 

تقدمي حزم من اخلدمات املتميزة للش���ركات العاملة 

في منظومة احلج والعمرة.

ونّوه رئيس مكتب رؤية اخلبراء، االستشاري باسم 

ظفر، بأن البطاقة الذكية س���اعدت املراكز الصحية 

العاملة في املش���اعر املقدسة على سهولة احلصول 

عل���ى املعلوم���ات الصحية للح���اج، وبالتالي تقدمي 

اخلدمة الطبية املناس���بة له، مشددًا على أن املنصة 

الذكية تضطلع بدور مهم في القضاء على تس���رب 

احلجاج غير النظاميني للمشاعر املقدسة.

وأك����د وكيل وزارة احلج والعمرة لش����ؤون العمرة 

الدكتور عبدالعزيز وزان باجللسة احلوارية الرابعة 

الت����ي جاءت بعن����وان: "االرتقاء بج����ودة اخلدمات 

وآليات الرقابة واملتابعة"، على أهمية تقدمي خدمات 

ذات جودة عالية ومستوى يرتقي لتطلعات القيادة، 

قائاًل: "لن نتساهل مع الشركات التي تقدم خدمات 

غي����ر مرضية لضيوف الرحم����ن". فيما أعلن وكيل 

وزارة احل����ج والعمرة لش����ؤون الزيارة األس����تاذ 

محم����د البيجاوي، اس����تعدادهم الس����تقبال زوار 

مس����جد الرس����ول صلى الله عليه وسلم في موسم 

عمرة 1441ه�. 

وتناولت اجللسة الثانية التي كانت بعنوان "استثمر 

في النقل"، أهمية تطوير قطاع النقل في املش���اعر 

املقدسة ليواكب التطور الكبير الذي تشهده اململكة، 

وأكد املش���رف العام على قطاع النقل واملش���اريع 

ب���وزارة احلج والعم���رة الدكتور بس���ام بن أحمد 

غلمان، أن قطاع النقل ه���و العصب الرئيس الذي 

ترتكز علي���ه جمي���ع اخلدمات التي تق���دم لضيف 

الرحمن.

من جانبه ش���دد مس���اعد الرئيس لش���ؤون النقل 

بالنقابة العامة للسيارات، األستاذ أسامة سمكري، 

عل���ى أهمية حتول اخلدمات املقدم���ة في النقل إلى 

صناعة ذات جودة عالي���ة، لتتوافق مع رؤية اململكة 

2030 وأن يتم توظيفها لتقدمي خدمات أفضل.

وقال مدير إدارة اإلش���راف امليداني بالنقابة العامة 

للسيارات، األستاذ أحمد خليل قاري، إن التخطيط 

اجليد يس���هم في إث���راء جتربة احل���اج واملعتمر، 

وجتويد اخلدمة عبر اس���تخدام األس���اليب الذكية 

واإلستراتيجيات املناسبة لتقدمي اخلدمة. 

فيما أكد املستثمر في قطاع النقل أحمد مغربي، أن 

التحول من اخلدمة إلى الصناعة س���يخلق شركات 

جديدة، تقدم خدمات مساندة للهدف األساس وهو 

نقل احلجاج واملعتمرين.

وتناولت اجللس���ة الثالثة التي كانت بعنوان: "املنصة 

الذكية خلدمة ضيوف الرحمن"، والتي أدارها الدكتور 

ماج���د عبدالله، أكد فيها املش���رف العام على قطاع 

التخطي���ط والتطوير بوزارة احل���ج والعمرة الدكتور 

عمرو امل���داح، أن من أه���م أه���داف برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن: حتس���ني اخلدمات، وإثراء التجربة، 

ومتكني املزيد من ضيوف الرحمن ألداء مناسك احلج 

والعم���رة، مش���يرًا أن التقنية أفضل وس���يلة إلثراء 

التجربة وتطوير اخلدم���ات املقدمة لضيوف الرحمن 

لينعم احل���اج واملعتمر برحلة إميانية ميس���رة. وقال 

الدكت���ور املداح إن وزارة احلج والعمرة تس���عى إلى 

تطوير مشروع منصة احلج الذكية لتشمل املعتمرين 

بهدف تيس���ير اخلدمات على اجلهات املش���رفة على 

خدمة ضي���وف الرحمن، وحتقيق رؤية اململكة 2030 

للوصول إلى 30 مليون معتمر.

توقيع اتفاقيات خالل 
فعاليات المعرض 

المصاحب بين وكالء 
العمرة في الخارج 

والشركات ومقدمي 
الخدمات في المملكة
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وكيل وزارة الحج 
لشؤون العمرة: تطوير 
نظام تقييم الشركات 

والمؤسسات المقدمة 
لخدمات العمرة لضمان 

جودة خدمات ضيوف 
الرحمن

الهدف املنشود.

كما ش���هد معالي وزير احلج والعمرة ومعالي نائبه، 

توقيع اتفاقية وش���راكة إس���تراتيجية بني الوزارة 

وجامعة ج���دة، تتعلق بتأهي���ل املتطوعني وتدريبهم 

خلدمة ضيوف الرحمن، وأيضًا أشرف معالي وزير 

احلج والعم���رة على توقيع العديد م���ن االتفاقيات 

األخ���رى ب���ني الش���ركات واملؤسس���ات ومقدمي 

اخلدمات، ومنها رعاية معاليه لتوقيع اتفاقية تعاون 

وش���راكة بني كلية السياحة بجامعة امللك عبدالعزيز 

وشركة جبل عمر، واتفاقية أخرى مع طيران "ناس"، 

بهدف إثراء جتربة احلاج واملعتمر. كما شهد توقيع 

اتفاقي���ة بني جامعة جدة وش���ركة س���جل، وتوقيع 

اتفاقية أخرى بني جامعة جدة والش���ركة السعودية 

للنق���ل اجلماعي )س���ابتكو(. وُوّقع���ت على هامش 

"امللتقى" اتفاقية ب���ني جامعة جدة ومكتب الزمازمة 

املوح���د، وكذلك اتفاقية ملجموع���ة الراجحي للعمرة 

مع الش���ركة الس���عودية للنقل اجلماعي )سابتكو(، 

واتفاقي���ة أخرى مع طيران "ناس"، وش���هد معالي 

نائب وزير احلج والعمرة توقيع عدد من الشراكات 

اإلس���تراتيجية بني املجلس التنس���يقي ملؤسس���ات 

وش���ركات خدمة حجاج الداخل وشركات اخلدمات 

اللوجس���تية والتكميلية، والتي تهدف إلى حتس���ني 

اخلدمات التي تتش���ّرف منش���آت حج���اج الداخل 

بتقدميه���ا لضي���وف الرحمن من حج���اج الداخل، 

وهي على النحو التالي: )اتفاقية تعاون مشترك مع 

جامعة امللك عبدالعزيز – ممثلًة في كلية الس���ياحة 

– عل���ى أن تكون ُمخرجاتها مبادرات ومش���روعات 
وبرامج علمية، تتلخص في تدريب الكوادر البشرية 

واس���تقطابهم للعمل في منش���آت حجاج الداخل. 

وتنص اتفاقية التعاون املش���تركة األخرى التي مت 

توقيعها مع إحدى شركات القطاع اخلاص اخلاصة 

بتقنية املعلومات، على توفير التدريب الالزم للكوادر 

البشرية العاملة مبؤسسات وشركات خدمة حجاج 

الداخل. كما شهد معاليه توقيع مذكرتي تعاون بني 

معهد البحوث والدراس���ات االستشارية في جامعة 

أم القرى، مع ش���ركة طي���ران "ناس"، والش���ركة 

الوطنية خلدمات املعتمرين "منكو". 

وتعّد االتفاقيات استكمااًل للدور البارز الذي تقوم 

به "الوزارة" في س����بيل عقد شراكات إستراتيجية 

مع القط����اع الع����ام واخلاص واجلامع����ات، لبناء 

منظوم����ة متكامل����ة تنعك����س إيجابيًا عل����ى جودة 

اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، لتختتم فعاليات 

"ملتقى ومعرض العم����رة"، الذي يأتي انطالقًا من 

رؤية اململكة 2030، لضمان تقدمي أفضل اخلدمات 

لضيوف الرحمن، وحتقيق استدامة شاملة وشراكة 

فاعلة بني جمي����ع أطراف منظومة خدمة املعتمرين 

من القائمني عليها في اململكة ومن الوكالء في كافة 

أنحاء العالم، بجلسة حوارية ثالثة وأخيرة، ناقشت 

عددًا من القضايا واملوضوعات ذات الصلة، ليؤكد 

"امللتق����ى" جناحه ف����ي جذب العديد م����ن املهتمني 

والعامل����ني في قط����اع العمرة من داخ����ل اململكة 

وخارجه����ا، وإتاحة الفرصة لهم لالطالع على آخر 

املستجدات والتشريعات والتنظيمات اجلديدة لهذا 

القطاع احليوي املهم.

وعقب اختتام فعاليات "امللتقى"، صرح معالي نائب 

وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن س���ليمان 

مش���اط قائاًل، "إن امللتقى حقق كل الطموحات التي 

نسعى في وزارة احلج والعمرة إلى حتقيقها، وذلك 

من خالل جمع ش���ركات العمرة حتت مظلة واحدة، 

وتبادل الفرص واخلبرات في س���بيل خدمة ضيوف 

الرحم���ن". وأضاف: "جودة املش���اركة في امللتقى 

أعط���ت انطباعًا جيدًا للحض���ور الذي بلغ أكثر من 

20 أل���ف زائر، ونحمد الل���ه على هذا النجاح الذي 

كان بداية قوية ملوس���م العمرة، مشددًا أن امللتقيات 

القادمة ستكون باملستوى نفسه وأفضل".

بدوره بني مدير إدارة التطوع واملسؤولية االجتماعية 

بوزارة احلج والعمرة فايز العمري، أن التشريعات 

اجلديدة التي تقدمها وزارة احلج والعمرة، قد حفزت 

الش���ركات العاملة في املنظومة على االهتمام أكثر 

باملس���ؤولية االجتماعية، مؤكدًا سعي "الوزارة" إلى 

فتح آفاق أوس���ع خلدمة شركات العمرة الراغبة في 

تأسيس إدارة متخصصة في املسؤولية االجتماعية، 

لزيادة الفرص واملبادرات التي تنعكس إيجابيًا على 

اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.

وتضمنت اجللسة احلوارية الثانية من اليوم الثالث 

م���ن أيام "امللتقى"، إس���تراتيجيات تعزيز املنظومة 

البيئية، وأدارها األس���تاذ عم���ر مندورة أخصائي 

تطوير األعمال ب���وزارة احلج والعمرة، وخصصت 

ملناقش���ة خدم���ات اإلعاش���ة والتط���ور البيئي في 

املشاعر املقدسة.

وقالت الدكتور ماجدة أبوراس رئيسة مجلس إدارة 

جمعية البيئة الس���عودية: "إن اجلمعية لديها خطط 

س���تنتهي بنهاية 2030، وأنها ته���دف إلى تطوير 

البيئة في مكة املكرمة وحتويلها إلى مثال يحتذى به 

جلميع مدن اململكة".

بدوره نوه املش���رف على تطوير خدمات اإلعاش���ة 

والبيئة بوزارة احلج والعمرة الدكتور أحمد مطير، 

بأن الوزارة تهتم بكل ما يتعلق بالبيئة س���واًء كانت 

داخل املش���اعر املقدسة أو خارجها، بهدف ضمان 

سالمة صحة ضيوف الرحمن.

شراكات إستراتيجية 
وضمن فعالي���ات "امللتقى"، رعى معالي وزير احلج 

والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، توقيع 

عدد من االتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم، 

منه���ا مذكرة تفاهم جتمع بني وزارة احلج والعمرة 

واالحتاد الس���عودي للهجن التاب���ع للهيئة العامة 

للرياض���ة، تهدف إلى فتح آفاق أوس���ع للبحث عن 

فرص مس���تقبلية بش���أن تطوير جتربة ثقافية ثرية 

لضي���وف الرحمن، وتس���هيل التواصل بني احتاد 

الهجن وش���ركات مقدمي خدم���ات احلج والعمرة، 

لكونها جزءًا من املوروث الثقافي الس���عودي، وذلك 

الستكش���اف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات 

لتج���ارب إثرائية متعلقة بالهج���ن ذات قيمة ثقافية 

للطرفني، باإلضافة إلى وضع مقترحات ودراسات 

لبرامج نوعية وش���راكات إستراتيجية مع "الوزارة" 

والقطاع اخلاص لتقدمي جتربة إثرائية متميزة. 

بهذه املناس���بة أعرب عضو مجل���س إدارة اللجنة 

األوملبية العربية السعودية، رئيس االحتاد السعودي 

للهج���ن، األمير فه���د بن جلوي ب���ن عبدالعزيز بن 

مس���اعد، عن تش���رف االحتاد الس���عودي للهجن 

بخدمة ضيوف الرحمن، من خالل عدد من البرامج 

بالش���راكة مع وزارة احلج والعم���رة، لتحقيق بنود 

رؤية اململكة 2030 الت���ي يعمل اجلميع لتحقيقها، 

وأوضح س���موه، أنه سيتم العمل على هذه البرامج 

بدعم وتوجيهات س���مو رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة، مقدمًا الش���كر ملعالي وزير احلج 

والعمرة على التعاون املشترك لإلسهام في حتقيق 
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مشاركات

مكة المكرمة: الرفادة
تتش�رّف مؤسسات أرباب الطوائف بخدمة نحو )1,800,000( حاج من حجاج الخارج في كل موسم، وتقوم بمهام وأعمال 
كبي�رة ومقدرة الس�تقبالهم والترحيب به�م وإكرام وفادتهم ورفادته�م، كما تؤدي أدوارًا محوري�ة في تنفيذ خطة 
الحج العامة، وذلك بالتنس�يق والتعاون م�ع جميع الجهات � الحكومية واألهلي�ة � العاملة في منظومة الحج وذات 
العالقة به..  لذا يحرص مجلس الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرباب الطوائف، ومجالس إدارات “المؤسسات”، على 
المش�اركة ف�ي االجتماعات واللق�اءات التي تعقدها الجهات المختصة، على رأس�ها وزارة الح�ج والعمرة، قبل بدء 
أعم�ال موس�م ح�ج كل عام، وذلك به�دف تنفيذ توجيه�ات والة األمر أيده�م اهلل، ببذل كل الجهود م�ن أجل خدمة 
ضي�وف الرحم�ن، وتقديم أقص�ى الخدمات لهم، لبحث س�بل التعاون وتعزيزه والتنس�يق والتش�اور، وإع�داد برامج 

العمل والخطط، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

في المبادرات واالجتماعات واللقاءات التنسيقية وورش العمل

مشاركات فاعلة لمجلس “الهيئة 
التنسيقية” ومؤسسات أرباب الطوائف” 
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الجهود المبذولة تؤكد 
التكامل بين مختلف 

القطاعات وهو األساس 
في النجاح

شراكات إستراتيجية 
وإبرام اتفاقيات تعاون 
مع عدد من القطاعات 

المختصة 
مع قطاعات التفويج في املؤسسات، في عمليات 

تفويج احلجاج ألداء نسك رمي اجلمرات، والتي 

تأت����ي انطالًقا من أهمية االلتزام بالوقت احملدد 

وأهميته في عملي����ة التفويج للمحافظة على أمن 

وس����المة احلج����اج، وذلك من خالل إرش����ادهم 

لرم����ي اجلم����رات والع����ودة بهم ملقار س����كنهم 

مبش����عر “منى”. ومنها أيضًا عقد عدة لقاءات 

مع مس����ؤولي معهد خادم احلرمني الش����ريفني 

ألبحاث احل����ج والعمرة والزيارة، لبحث س����بل 

التعاون املشترك لتطوير منظومة احلج واالرتقاء 

بج����ودة اخلدم����ات املقدم����ة حلجاج بي����ت الله 

احلرام، وذلك من خالل الدراسات التي يضطلع 

بها املعهد وإس����هاماته العلمية في هذا اجلانب. 

وكذلك تنظيم ورش عمل مش����تركة ولقاءات مع 

مس����ؤولي كل م����ن: اجلهات املختص����ة بإدارة 

احلش����ود وتفويج احلجاج، منه����ا لقاءات عقدت 

برئاسة مستش����ار وزير احلج والعمرة للعمليات 

والطوارئ رئيس وحدة التفويج، لشرح وتوضيح 

“الرؤية التنفيذي����ة لعمليات التفويج باملش����اعر 
املقدس����ة، بدًءا م����ن يوم التروي����ة وحتى مرحلة 

مغادرة احلج����اج”، والتي مت إعدادها بناء على 

عدد من الدراس����ات واألبحاث العلمية، قام بها 

مستش����ارون ومختصون من مختلف املجاالت 

والقطاع����ات، لتش����كل نقلة نوعي����ة متطورة في 

هذا املجال احلي����وي واملهم. هذا باإلضافة إلى 

لقاءات أخرى مع قيادات إدارة تنظيم احلش����ود 

في األم����ن العام، والتي متخض����ت عنها ورش 

عمل لش����رح خط����ط التفويج وإدارة احلش����ود، 

مبشاركة قائد أمن املش����اة في مشعر “منى”، 

وكذل����ك تنظي����م عدد م����ن ورش العمل اخلاصة 

بخطط التفويج حملطات قطار املش����اعر املقدسة 

التشغيلية ملوسم حج 1440ه�، بحضور ممثلني 

عن هيئة تطوي����ر منطقة مكة املكرمة املش����رفة 

عل����ى قط����ار املش����اعر ومس����ؤولي التفويج في 

مكاتب مجموعات اخلدمات امليدانية مبؤسسات 

الطوافة، والتي مت بعضها بحضور وكيل وزارة 

احلج والعمرة لش����ؤون احلج، لتكريس مشاركة 

“مس����ؤولي التفويج في مؤسسات الطوافة”، مع 
الفريق املش����ترك ملنظومة التفويج، والذي يضم 

عددًا من اجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة 

اجلهود الت����ي يبذلها مجلس الهيئة التنس����يقية 

ملؤسس����ات أرباب الطوائ����ف، ومجالس إدارات 

“املؤسس����ات”، تؤكد أن التكام����ل بني مختلف 
القطاعات احلكومي����ة واألهلية والتطوعية، وبني 

اجله����ات األمني����ة والتش����غيلية واخلدمية، هو 

األس����اس في النجاح، وجتس����د أن التنس����يق 

العالي بني القطاعات العاملة في خدمة احلجيج، 

يسهم في إجناح اخلطط واحملافظة على سالمة 

احلاج كي يؤدي نسكه بيسر وسهولة وأمان. 

وق����د متثلت املش����اركات التي جتس����د حرص 

“أرب����اب الطوائف” على تفعيل مبدأ التنس����يق 
والتعاون مع جمي����ع اجلهات املختصة، في عدة 

أوجه، منها عقد شراكات إستراتيجية واتفاقيات 

تعاون مع كل من معهد خادم احلرمني الشريفني 

ألبح����اث احل����ج والعمرة، واجلمعية الس����عودية 

للبيئة، للمشاركة في تنفيذ مبادرة وإستراتيجية 

احل����ج األخض����ر، ف����ي مخيمات “مؤسس����ات 

الطوافة” وفي ميادي����ن مكاتب اخلدمة امليدانية 

التابعة لها، وذلك بهدف حتس����ني بيئة املشاعر 

املقدس����ة عبر ه����ذه الش����راكات. وكذلك توقيع 

اتفاقي����ات تعاون م����ع وزارة الصحة، ممثلة في 

املركز العاملي لطب احلش����ود، تتعلق باألبحاث 

العلمية والتدري����ب والتطوع مبختلف متطلباتها 

في مجال التعامل مع احلش����ود باحلج والعمرة 

والزي����ارة. وأيض����ًا إبرام اتفاقي����ات تعاون مع 

جمعية الكشافة العربية الس����عودية، للمشاركة 
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وس����المة حجاج بيت الله احل����رام، مما يتواءم 

م����ع ما تتضمنه اخلطة العام����ة للطوارئ للحج، 

وذلك رفعًا ملستوى االستعداد والكفاءة ملواجهة 

املخاطر احملتملة واحلاالت الطارئة أثناء موسم 

احلج، م����ع األخذ في االعتب����ار جميع الدروس 

املستفادة في األعوام املاضية.

خالل االجتم����اع، قدمت وزارة احل����ج والعمرة 

عرضًا أله����م النقاط التي تواجه مقدمي اخلدمة 

للحجاج في مؤسسات الطوافة، وشركات حجاج 

الداخل في املوس����م، كما قدمت املديرية العامة 

للدف����اع املدني، عرضًا مرئي����ًا توضيحيًا آخر، 

يوضح أهمية استشعار عظم املسؤولية املناطة 

باجلهات احلكومية املش����اركة في خدمة ضيوف 

الرحمن في ظ����ل رؤية اململكة الطموحة 2030، 

والتحديات التي تواجهها منظومة الس����المة في 

موسم احلج.

سلسلة اجتماعات
من سلس����لة االجتماعات التحضيرية واللقاءات 

التنسيقية التي ُعقدت قبل انطالق أعمال موسم 

حج 1440ه�، بحضور ومشاركة مجلس الهيئة 

التنسيقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف، ورؤساء 

وأعض����اء مجال����س إدارات مؤسس����ات أرباب 

الطوائف ونوابهم واملختصني فيها، ضمن إطار 

االستعدادات ملوسم احلج:

 اجتماع ُعقد بتاريخ 1440/9/8ه�، ملناقشة: 

)إنشاء مركز الستقبال وإنهاء إجراءات حجاج 

املجاملة(، برئاس����ة الدكتور حس����ني بن ناصر 

الش����ريف، وكيل وزارة احلج والعمرة لش����ؤون 

احل����ج، وحضور ممثل����ني لكل من: )مؤسس����ة 

مطوف����ي حجاج دول جنوب آس����يا، ومؤسس����ة 

مطوف����ي حجاج ال����دول العربية، وف����رع وزارة 

احلج والعمرة بجدة، والنقابة العامة للسيارات، 

وإدارة املس����ار اإللكتروني بالوزارة، وش����ركة 

طي����رن ن����اس - منظ����م داخلي(، وال����ذي تاله 

اجتماع آخ����ر ُعقد بتاري����خ 1440/5/11ه�، 

بقاع����ة اجتماع����ات معال����ي نائ����ب وزير احلج 

والعمرة مبقر “الوزارة” بحي “احلمراء”، مبكة 

املكرمة، برئاسة املهندس محمد بن أحمد عقاد، 

وكيل “الوزارة” املساعد لشؤون احلج، وحضور 

ممثلني لكل من: )مؤسسات الطوافة، واملؤسسة 

األهلية لألدالء باملدينة املنورة، وإدارة املشاريع، 

واملق����اول، وإدارة املس����ار اإللكتروني، ومركز 

املعلومات بالوزارة، وش����ركة طيران “ناس”(، 

ملناقشة املوضوع نفسه.

تنظيم لقاءات بين 
مشروع التطويف 

المركزي بالهيئة 
التنسيقية والمشرفين 

على التطويف المركزي 
بمؤسسات الطوافة

 

بأعمال احلج، وذلك ضمن إطار االس����تعدادات 

ل�موسم حج العام 1440ه�، والذي يؤكد مكانة 

“التفويج” وأهميته بوصفه ركيزة أساس����ية من 
ركائز جناح منظومة احل����ج. وكذلك تنظيم عدة 

لقاءات مع مس����ؤولي النق����ل بصفة عامة والنقل 

الترددي على وجه اخلص����وص في “الوزارة”، 

والتي متث����ل بعضها في ورش عم����ل مع قيادة 

وأفراد مرور الترددية لش����رح اخلطط التشغيلية 

واملتطلبات. وأيضًا م����ع املديرية العامة للدفاع 

املدني، تناول����ت )التوعية الوقائي����ة في احلج(، 

وغيرها من موضوعات. وأخ����رى مع القيادات 

األمنية بقيادة قائد قوات أمن احلج، وذلك ملناقشة 

اخلطط التنفيذية إلدارة احلش����ود في املش����اعر 

املقدس����ة. وأخرى مع قيادات ومسؤولي اإلدارة 

العامة للمرور بالعاصمة املقدسة، لشرح اخلطط 

املروري����ة. وكذلك مع بعض اجله����ات املختصة 

بإع����داد الوجب����ات اجلاهزة مس����بقة التجهيز، 

وبعض املكاتب االستشارية واملختصني بتقدمي 

الدورات التدريبية والتأهيلية. وأيضًا تنظيم عدة 

ورش عم����ل بالتعاون م����ع إدارة التدريب بهيئة 

الهالل األحمر الس����عودي مبكة املكرمة، لتقدمي 

محاضرات توعوية بعنوان: “اإلسعافات األولية 

وضربات الش����مس”، ألعضاء الش����ؤون العامة 

مبكاتب اخلدم����ات امليدانية التابعة ملؤسس����ات 

الطوافة، وغيرها كثير من اللقاءات واالجتماعات 

وورش العمل املشتركة.    

التطويف والسالمة 
من االجتماعات التي ُعقدت بحضور ومش����اركة 

“مجل����س الهيئة واملؤسس����ات”، والت����ي تؤكد 
احل����رص على حتقي����ق كل ما يكف����ل لضيوف 

الرحمن أداء مناسكهم في راحة وأمان وسكينة 

ووق����ار، وفق توجيهات حكوم����ة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

وسمو ولي عهده األمني حفظهما الله، ومبتابعة 

متواصلة من معالي وزير احلج والعمرة الدكتور 

محم����د صال����ح بن طاه����ر بننت ومعال����ي نائبه 

الدكتور عبدالفتاح مشاط.

 عقد ع����دد من اللق����اءات الس����نوية بني مدير 

مش����روع التطويف املركزي بالهيئة التنس����يقية 

ملؤسس����ات أرب����اب الطوائف، واملش����رفني على 

التطويف املركزي مبؤسس����ات الطوافة ورؤساء 

مكات����ب اخلدم����ات امليدانية، وال����ذي يأتي من 

حرص وزارة احلج والعمرة و”الهيئة التنسيقية” 

على تقدمي هذه اخلدمة على أعلى املستويات من 
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اجتماعات لبحث سبل 
التعاون والتنسيق 

والتشاور وإعداد الخطط 
بما يضمن تقديم أفضل 

الخدمات لضيوف الرحمن

اجل����ودة التي تؤدي إل����ى حتقيق مقاصد احلج، 

واالرتق����اء باخلدمات املقدم����ة لضيوف الرحمن 

وف����ق رؤية اململك����ة 2030، خاصة وأن “الهيئة 

التنس����يقية” قد قامت بوض����ع اخلطط واآلليات 

الالزمة للعمل، متضمنة توفير الكوادر البشرية 

املدربة باإلضافة إلى اإلمكانات الفنية والتقنية، 

ووضع خطة تفويج حجاج مؤسس����ات الطوافة 

إلمتام طواف القدوم بسهولة ويسر وذلك سعيًا 

منها لتسهيل كافة السبل لراحة وسالمة احلجاج 

أثناء تأديتهم لهذا النسك.

 اجتماع تنس����يقي س����نوي ب����ني وزارة احلج 

والعم����رة واملديرية العامة للدف����اع املدني مبكة 

املكرم����ة، بحض����ور معال����ي نائ����ب وزير احلج 

والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، 

وقائد قوات الدفاع املدني باحلج، اللواء الدكتور 

حمود بن س����ليمان الفرج، اس����تعدادًا ملوس����م 

ح����ج عام 1440ه�����، من أجل تعزيز مس����توى 

الس����المة واحلماية في مساكن احلجاج في مكة 

املكرمة، واملشاعر املقدس����ة، ومناقشة عدد من 

املوضوعات الهادفة لتحس����ني اخلدمات املقدمة 

لضي����وف الرحم����ن والرقي مبس����توى أدائها، 

وذلك مبش����اركة مؤسس����ات أرب����اب الطوائف، 

واملجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج 

الداخل، وقد أكد االجتم����اع على أهمية تطوير 

خط����ط الطوارئ باحلج وتوحي����د اجلهود، ورفع 

مستويات وآليات العمل بني اجلهات املعنية بأمن 
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المشاركة في اجتماع 
تنسيقي سنوي بين 

“الوزارة” و”الدفاع 
المدني”

التنسيق العالي بين 
الجهات المختصة يسهم 

في إنجاح الخطط 
والمحافظة على سالمة 

الحجاج 

ورش عمل بالتعاون مع 
الهالل األحمر لتقديم 

محاضرات توعوية

ومنها أيضًا املشاركة في ورشة العمل املشتركة 

التي نظمته����ا وزارة احلج والعم����رة، بالتعاون 

مع مديرية الش����ؤون الصحي����ة مبحافظة جدة، 

برئاس����ة وكيل “الوزارة” لشؤون احلج، بتاريخ 

1440/05/09ه����� املواف����ق 2019/01/15، 

بفرعها مبحافظ جدة، والذي هدف لتأكيد سعي 

“ال����وزارة” لالرتق����اء بآليات العمل في موس����م 
احل����ج، لضمان تقدمي أفض����ل اخلدمات الطبية 

والصحي����ة حلجاج البي����ت احلرام، ومناقش����ة 

إجراءات فتح املكات����ب الطبية اخلاصة مبكاتب 

شؤون احلجاج. 

وم����ن اجلهود التنس����يقية كذلك، املش����اركة في 

ورش����ة عمل: “رصد املالحظات اخلاصة بالنقل 

الب����ري )احلافالت(”، اس����تعدادًا ملوس����م حج 

1440ه��، والتي ُأقيمت بحضور املشرف العام 

على وكالة النقل بوزارة احلج والعمرة املهندس 

بس����ام بن أحمد غلمان، وممثلي اإلدارة العامة 

للمرور والفحص الدوري وش����ركات ومؤسسات 

حاف����الت نقل احلج����اج، وممثلي قط����اع النقل 

مبؤسس����ات الطوافة، وممثلني عن اجلهات ذات 

العالقة بالتفويج والنقل في احلج. 

كما شاركت مؤسس����ات الطوافة” في فعاليات 

ورش����ة عم����ل خاصة ملناقش����ة تطوي����ر اخليام 

ومواقع الطبخ في مشعر “منى”، ُعقدت برئاسة 

وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون احلج الدكتور 

حسني بن ناصر الشريف، وبحضور ممثلني عن 

إدارة املشاعر املقدسة بالوزارة، واإلدارة العامة 

للدفاع املدني.

وبحضور ممثلي الش����ركة الس����عودية للكهرباء 

بالعاصمة املقدس����ة، ومندوبي مؤسسات أرباب 

الطوائ����ف، وع����دد من اجله����ات املختصة، ُعقد 

اجتماع مع املدير العام إلدارة ش����ؤون املشاعر 

املقدس����ة بوزارة احلج والعمرة املهندس يوسف 

بخش، مت فيه مناقش����ة تطوير خدمات الكهرباء 

ف����ي مخيم����ات احلجاج باملش����اعر املقدس����ة، 

استعدادًا ملوسم حج 1440ه�.

 اجتم����اع وكي����ل “الوزارة” لش����ؤون احلج، 

بش����أن تنفيذ مب����ادرة: “املطاب����خ الدورين” 

باملش����اعر املقدس����ة، م����ع املديري����ة العام����ة 

للدف����اع املدني، بتاري����خ 1440/06/06ه�، 

والتي ش����رعت بعض مؤسس����ات الطوافة في 

تشييدها وتطبيقها على أرض الواقع، وإتاحة 

استخدامها ملن تتشرف بخدمتهم من حجاج 

اخلارج، في موسم حج 1440ه�.

 اجتم���اع تأهيل املس���اكن قب���ل التعاقدات، 

والذي ُعقد بتاريخ 1440/06/06ه�، مبكتب 

وكي���ل “ال���وزارة” لش���ؤون احلج، برئاس���ة 

وكي���ل “ال���وزارة” املس���اعد لش���ؤون احلج، 

واملدير العام لفرع “ال���وزارة” مبكة املكرمة، 

وعدد من ممثلي مؤسس���ات الطوافة ومكاتب 

ش���ؤون احلجاج، وممثلي الفريق االستشاري 

ملبادرة اإلس���كان، ومندوبي مركز املعلومات، 

وإدارة املس���ار االلكتروني، والذي شارك فيه 

لشؤون  عن طريق الش���بكة، وكيل “الوزارة” 

الزي���ارة باملدينة املنورة، األس���تاذ محمد بن 

عبدالرحمن البيجاوي.

 ضمن املشاركات التي تندرج في باب التعاون 

“مؤسس����ات  والتنس����يق، ش����اركت  والتكامل 

الطوافة” في ورش����ة عمل نظمتها هيئة تطوير 

منطق����ة مكة املكرمة، بعنوان “إدارة احلش����ود 

والتفويج إلى املس����جد احلرام واملنطقة املركزية 

مبكة املكرمة والطرق املؤدية لها”، وذلك بتاريخ 

1440/03/20ه� في )قاعة الس����لطان( بفندق 

)انتركونتيننتال( بجدة.
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تقنية

مكة المكرمة: الرفادة
إن خدمة المسلمين الذين تهفو قلوبهم إلى منزل الوحي “مكة المكرمة والمدينة المنورة”.. والذين تعلقت قلوبهم بالكعبة 
المشرفة، والمشاعر المقدسة، يشغل جل تفكير القائمين على أمور جميع مؤسسات أرباب الطوائف، من رؤساء مجالس إدارة 
ونواب وأعضاء، وكذلك جميع منس�وبي الكيانات الخدمية الش�امخة من مس�اهمين وموظفين وإداريي�ن وعمال، ويحتل حيزًا 
كبيرًا فيه، كما أنه يعد جزءًا أصياًل من موروثهم وثقافتهم التي نشأوا عليها، وذلك من عدة منطلقات دينية ووطنية وإنسانية، 

بحكم أن هذه الخدمة، هي خدمة لإلنسان أينما كان ما دام قلبه معلقًا بهذه القبلة، وفؤاده يهفو للحرمين الشريفين..

أدوار فاعلة ألرباب الطوائف 
في تفعيل تطبيقات الحج الذكية



تطوير البنى التحتية 
الرقمية والتوسع 

في التقنيات الناشئة 
مّكنت “أرباب 

الطوائف” من 
استخدام كثير من 

“األيقونات” الخاصة 
ببعض التطبيقات

 الذكية

أولت مؤسس���ات أرب���اب الطوائف جان���ب “التقنية” 

اهتمامًا كبيرًا، من خالل التوس���ع في اس���تخدامها 

عام���ًا بعد عام، وذل���ك ملواكبة ما اس���تثمرته القيادة 

الرشيدة أيدها الله، عبر أجهزتها املختلفة، من مبالغ 

طائل���ة لتطوير البنية التحتي���ة التقنية، والتي تواصل 

اس���تثماراتها في هذا القطاع احلي���وي املهم، الذي 

أس���هم في خدمة املاليني من البش���ر من أجل تأدية 

شعيرة احلج العظيمة، باالعتماد على “التقنية” بشكل 

كبير لتسريع اإلجراءات، وكسب الوقت وتوفير اجلهد.

“أيقونات” خاصة 
متثل جانب مهم من هذه اجلهود، في متكني مؤسسات 

أرب���اب الطوائف ملن تش���رفت بخدمته���م من حجاج 

اخلارج في موس���م حج 1440ه�، من استخدام كثير 

اخلاصة ببع���ض التطبيقات التقنية  من “األيقونات” 

الذكي���ة، التي أّمنت لضيوف الرحمن خدمات متطورة 

وعصري���ة وراقي���ة وذات ج���ودة عالية ف���ي مختلف 

قطاعاتها، عبر أجهزة الهواتف الذكية، أدت لكس���ب 

الوق���ت وتوفير اجلهد، وواكبت توجهات برنامج خدمة 

ضي���وف الرحم���ن، املنبثق عن رؤي���ة اململكة 2030، 

وال���ذي يهدف لالرتق���اء باخلدم���ات املقدمة لضيوف 

الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار للمسجد النبوي 

الش���ريف، لإلس���هام في تنفيذ توجه صاحب السمو 

امللكي األمير خالد الفيصل مستش���ار خادم احلرمني 

الش���ريفني أمير منطقة مكة املكرمة، رئيس جلنة احلج 

املركزي���ة، رئي���س مجل���س هيئة تطوي���ر منطقة مكة 

املكرمة، بأن تكون مدننا مدن���ًا ذكية، وأن تكون مكة 

املكرم���ة وجدة والطائف، مدن���ًا ذكية في عام 2022 

كمرحلة أولى، وتأكيدات س���موه بأن مش���روع إعمار 

مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة، يس���تهدف حتويل 

مدينة مك���ة املكرمة إلى مدينة ذكية، لتكون أول مدينة 

ذكية في اململكة، وذلك بإش���راف “اإلمارة” على هذه 

املشروع وتخطيطه وتنفيذه، وتوضيح سمو أمير مكة 

في أكثر من مناسبة، أن مش���روع “املدينة الذكية”، 

يستهدف خدمة ضيوف الرحمن، وقول سموه في هذا 

اخلصوص: “أمتنى أن تكون آلية احلج والعمرة مبنية 

على أسلوب راٍق وحضاري وحديث، حيث يبدأ احلاج 

رحلت���ه من بالده، ويتعرف على مس���ارها حتى يصل 

إلى منافذ اململكة، ليجد كل ش���يء معًدا له بكل يسر 

وس���هولة، في س���كنه ونقله وحصوله على اخلدمات، 

ويش���مل ذلك أيًضا وجوده في املش���اعر املقدس���ة”، 

مضيًف���ا: “كم���ا أن ذلك يش���مل اس���تقباله بطريقة 

حضارية إسالمية تش���مل التكرمي بكل محبة وتقدير 

وابتسامة”، مؤكًدا في السياق ذاته أن الله شّرف هذه 

املنطقة وإنسانها بخدمة ضيوف الرحمن من احلجاج 

واملعتمرين، وهذا الشرف يقابله شكر بالعمل، والعمل 

هنا ماذا س���نقدم للبيت احل���رام وضيوف ومواطني 

هذه البالد، وعلين���ا أن نفعل ما ميكن عمله. كما أكد 

صاحب الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل، أن بناء 

اإلنسان يكتسب أهمية كبرى ويسبق بناء املكان، وأنه 

قد بدأنا بناء اإلنس���ان منذ نش���أة هذه البالد، عندما 

توح���دت املدن والقبائل حتت راي���ة التوحيد، مضيفًا 

في هذا اجلانب أن امللك املؤس���س عبدالعزيز ورجاله؛ 

اختاروا الطريق األصعب، إذ اختاروا القرآن دستورًا 

والسنة منهجًا، وحرص حكام هذه البالد على تسخير 

كل اإلمكانات لتص���ل مكة املكرمة إلى مصاف الدول 
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املتقدمة، ويجب علين���ا أن نركز اهتمامنا؛ اقتصاديًا 

وعلمي���ًا واجتماعي���ًا على بناء اإلنس���ان على املبادئ 

والقيم اإلس���المية لنكون دولة ال تقبل سوى اإلسالم، 

ول���ن نكتفي بأن تك���ون مكة املكرم���ة مدينة متطورة 

وذكية، بل نري���د أن تكون أذكى من ذكية، وأن يحمل 

اإلنسان السعودي لواء هذه املهمة”.

نقالت “تقنية”
وفي الوقت ذاته، لتواكب هذه اجلهود الكبيرة املبذولة 

من مؤسس���ات أرب���اب الطوائف التوس���ع في هذا 

املجال التقني، توج���ه وزارة احلج والعمرة، وحتولها 

اإلس���تراتيجي لالنتق���ال م���ن “خدمة احل���اج” إلى 

“صناعة الضيافة”، لتش���كل هذه النقالت “التقنية” 
الكبرى، استمرارًا جلهود “املؤسسات” التي انطلقت 

منذ أع���وام عديدة، وذلك بتخصيصه���ا لبرامج عمل 

خاص���ة بقطاع “التقني���ة” في خططها التش���غيلية 

التي تق���وم كوادر مجموعاته���ا امليدانية في تنفيذها 

في مختلف ميادين العمل في كل موس���م حج، وذلك 

بوصفه���ا األذرع التنفيذية لهذه املؤسس���ات، وهي 

ل عليه���ا كثيرًا لتقدمي اخلدمات املباش���رة  الت���ي ُتعوِّ

حلجاجها، من خ���الل دعم هذا القطاع مبجموعة من 

الكوادر الفنية املتخصصة، مع احلرص على تدريبها 

وتأهيلها، وتزويد هذه القطاعات واإلدارات اخلاصة 

بالتقني���ة مبا يلزم من أجه���زة ومعدات وبرامج ودعم 

فني ولوجس���تي، وكذلك تأس���يس مراكز معلومات، 

تتسق مبادرات “أرباب 
الطوائف” التقنية مع 
التوجه العالمي العام 

الستخدام تطبيقات 
الهواتف الذكية 

لتحقيق سرعة تقديم 
الخدمات

22

خدمات “تقنية” عبر 
أجهزة الهواتف الذكية 

أدت لكسب الوقت 
وتوفير الجهد وواكبت 
توجهات “برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن”
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منصة تدريب تطوعية 
لتدريب العاملين في 

خدمة الحجاج ومنصة 
واقع افتراضي لتدريب 
حجاج الخارج على أداء 

المناسك

تخصيص برامج عمل 
خاصة بقطاع “التقنية” 

في خطط مؤسسات 
أرباب الطوائف 

التشغيلية

الذكية أصبحت ه���ي احملّرك الرئيس جلميع األعمال 

واخلدمات، وذلك بس���بب أن عناصرها الرئيسة هي 

التصّفح السريع وس���هولة االستخدام والبساطة مع 

توفير مجموعة واسعة من اخلدمات، وإتاحة إمكانية 

البح���ث اجليد، إضافة إلى عدة خيارات أخرى مرنة، 

كما أنه مع انتشار التطبيقات الذكية، أصبح الولوج 

إل���ى أماكن مختلفة م���ن العالم، عب���ر “اإلنترنت”، 

أكثر س���هولة بضغطة زر واحدة، الكتش���اف الكثير 

من األف���كار اجلديدة في جميع املج���االت، وأن هذه 

التطبيق���ات تنوعت على الهوات���ف الذكية، من عرض 

درج���ات احلرارة، وحالة الطقس، إلى الطب، والنقل، 

وغيره���ا، ولم يقتص���ر األمر على ذل���ك، بل توافرت 

تطبيق���ات حتدد مواقي���ت الصالة احمللي���ة ومواقع 

املساجد، وحتديد موقع طبيب اختصاصي أو عيادة 

طبي���ة، ومتابعة رحالت الطي���ران القادمة واملغادرة، 

والبحث عن صيدلي���ة مناوبة وخدمات عديدة أخرى، 

ليرس���م هذا التحول الذكي املس���تقبل ويوفر الوقت 

واجله���د، لتصبح احلي���اة أكثر س���هولة، ولنرى في 

املس���تقبل القري���ب، الكثير من املؤسس���ات اخلدمية 

خالي���ة من اجلمهور بفع���ل التطبيق���ات الذكية التي 

أصبح���ت تخلص الفرد من القل���ق الناجت عن وضعه 

عل���ى قائمة االنتظار حتى يأتي دوره، خالل مراجعته 

ألي جهة أو مؤسسة.

داعم كبير 
كما مثلت مؤسس���ات أرباب الطوائف، داعمًا كبيرًا 

لتبني وزارة احلج والعم���رة مؤخرًا  ل� )11( مبادرة 

محوري���ة في برنامج خدمة ضي���وف الرحمن، تتولى 

تنفيذه���ا نح���و 33 جه���ة، منها: )حتويل املش���اعر 

املقدس���ة إلى مدين���ة رائدة وذكية مرتبطة باملس���جد 

احلرام، وإعادة هيكلة منظومة إدارة احلشود لتقدمي 

جتربة آمنة وميّسرة، وإنشاء هيئة الترخيص للعاملني 

في خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير املشهد البصري 

واحلض���ري إلب���راز الهوية اإلس���المية(، ومتثل هذا 

الدعم في إس���هام “املؤسس���ات” الكبير واملقدر في 

وض���ع لبنة أخرى من لبنات تش���ييد ه���ذه الصروح 

التقنية اخلاصة بالوزارة وتقويتها ومتتينها، وذلك من 

خالل تفعيل تطبيقها وإتاحة اس���تخدامه حلجاجها، 

وتدريب العاملني واملختصني فيها عليها، وفي الوقت 

نفس���ه يعزز توجه “املؤسس���ات” لتطوي���ع التقنيات 

لتخزين املعلومات واسترجاعها وتبادلها بكل سرعة 

ودقة، لتكون مبثابة “غرف قيادة وس���يطرة”، متثل 

تس���خير التقنية لرصد ومعاجلة البالغات آنيًا وآليًا، 

وحتتوي على عدة مس���تويات من مؤش���رات األداء 

مبا يس���هم في املتابعة اللحظي���ة وحتويل البالغات 

واملالحظات إلى اجلهات املختصة داخل املؤسس���ة 

ملعاجلتها بشكل فوري، مبا يحقق الراحة واالطمئنان 

لضيوف الرحمن.

مبادرات “املؤسسات” 
وتتس���ق مبادرات “مؤسس���ات أرب���اب الطوائف” 

وتطبيقاته���ا الذكي���ة وبرامجها التقني���ة، مع التوجه 

العاملي العام الس���تخدام تطبيق���ات الهواتف الذكية 

لسرعة الوصول إلى خدمات الشركات واجلهات التي 

يت���م التعامل معها، وتؤمن مجال���س إداراتها إميانًا 

تامًا ب���أن “التقنية احلديثة”، ق���د أضحت ضرورة 

ملحة في تطوير منظومة العمل، مبا يس���هم وبشكل 

كبير في االرتقاء ب���األداء ورفع معدالته، وتؤكد على 

ضرورة مواكبة كل ما هو جديد في “التقانة وبرمجة 

املعلومات”، لتقوم بتنفيذ العديد من املبادرات في هذا 

اخلصوص، والتي منها مبادرة: التحول اإللكتروني، 

وما يسمى ب� “مؤسسة بال ورق”، واستخدام العديد 

م���ن املنص���ات اإللكترونية لتس���يير أعمالها وخدمة 

حجاجها، واالس���تفادة القصوى م���ن هذه النقالت 

اإللكتروني���ة والتطبيقات الذكية، وذلك من خالل عقد 

وخلق الكثير من الش���راكات اإلس���تراتيجية القوية 

بني اجلهات املختصة، وإب���رام االتفاقيات وتفعيلها، 

وتطوي���ر البني���ات التحتي���ة الرقمية، وخل���ق بيئات 

عم���ل إلكترونية، والتوس���ع في اس���تخدام التقنيات 

الناش���ئة، مث���ل ال���ذكاء االصطناع���ي، و”إنترنت” 

األش���ياء، والواقع املعزز االفتراضي، والتوسع في 

استخدام كثير من البرامج املستحدثة خالل مواسم 

احلج، والقي���ام بتعزيزات لش���بكاتها وتنفيذ العديد 

من التجهيزات التقنية والبش���رية، الستيعاب أفواج 

احلجيج املتزايدة عامًا بع���د عام، والتي تتوافد على 

املش���اعر املقدسة في كل موس���م حج، رافعة شعار: 

“ضع إطارًا مؤسسيًا، وس���تنتقل املعرفة واالبتكار، 
التي ستس���هم في رف���ع كفاءة العامل���ني واملنظومة 

بش���كل متكامل”، األمر الذي يشكل انطالقة وقفزة 

كب���رى، ويعد تطورًا وجتدي���دًا وحتديثًا في منظومة 

األعمال الذكية التي تقدمها، والتي بدأت كل مؤسسة 

في تنفيذها منذ تأسيس���ها، خاصة وأن الدراسات 

املتخصصة قد أثبتت أهمية أن يكون ألي منظمة أو 

قط���اع � حكومي أو أهل���ي أو حتى أفراد � تطبيقات 

هواتف ذكية تقدم اخلدمة نفسها التي يقدمها املوقع 

اإللكتروني، الذي أثبتت الدراس���ة نفس���ها التراجع 

املتزاي���د لعدد مس���تخدميه، وأك���دت أن التطبيقات 
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احلديثة خلدمة احلجاج من مختلف اجلنسيات وبكل اللغات. 

ومن املبادرات كذلك، تدش���ني النسخة احملدثة لتطبيق “مناسكنا”، 

الذي قدم حزمة من اخلدمات على األجهزة الذكية واملوجهة لضيوف 

الرحم���ن من احلج���اج واملعتمرين والزوار خ���الل رحلتهم اإلميانية 

في املش���اعر املقدسة، واملدعوم بس���بع لغات عاملية، هي: )العربية، 

واإلجنليزية، والفرنس���ية، واألردو، والتركي���ة، واملاليو، والبنقالية(، 

خاص���ة وأنه مح���دث بخاصية حتدي���د املوقع احلال���ي للحاج عن 

طري���ق خدمة تتب���ع املواقع على نظ���ام اخلرائط، بالنس���بة للحدود 

الش���رعية للحرم املكي، واحلرم النبوي، واملشاعر املقدسة: “عرفة، 

ومزدلفة، ومن���ى”، إضافة إلى معرفة االجتاه واملس���افة بني املوقع 

احلالي للح���اج وبني كل من املواقع املذك���ورة والوصول إليها، كما 

يتضمن تطبيق “مناسكنا” بعض األرقام الضرورية واملهمة، وأرقام 

الط���وارئ التي ق���د يحتاجها الضيف الكرمي خ���الل رحلته، إضافة 

إل���ى التواصل مع وزارة احلج والعمرة من خالل منوذج االقتراحات 

واملالحظ���ات، مدعوم���ة بخاصية إضافة الصور، وخدمة اس���تقبال 

الرس���ائل التوعوية واإلرش���ادية باللغة التي يستخدمها الضيف في 

التطبيق، والتي تشمل رس���ائل التفويج التوعوية، كما يقدم التطبيق 

خدمات أخرى، أبرزها أوقات الصالة، وحتديد اجتاه القبلة، وحتديد 

املس���اجد القريبة، وحالة الطقس، وحتويل العم���الت، وغيرها، كما 

يق���دم التطبيق خصائص عدة، ميكن أن يس���تفيد منها احلاج خالل 

رحلته ألداء النس���ك، أو الزيارة، منه���ا خرائط مكة املكرمة، واملدينة 

املنورة، واملش���اعر املقدس���ة، وجدة، حيث حتتوي تلك اخلرائط على 

مجموعة كبيرة من املواقع التي تهم الضيف خالل رحلته، وهو تقريبًا 

مش���ابه لبرنامج “أبل” للخرائط ولكن بصبغة احلج، ليسهم التطبيق 

في نسخته اجلديدة، بشكل كبير في مساعدة احلاج على أداء النسك 

بكل يس���ر وس���هولة، وذلك من خالل التعرف عل���ى أوقات التفويج، 

ورمي اجلم���رات، وحترك احلاف���الت، وأوقات الذه���اب إلى احلرم 

ألداء الصالة، إضافة للتواصل بش���كل مباشر، وتذليل العقبات التي 

تواجه���ه أثناء أداء الفريضة، لتتضافر جهود “أرباب الطوائف” في 

هذا املجال التقني، مع جهود جميع القطاعات � احلكومية واخلاصة 

والتطوعية � ذات الصلة، والتي تهدف جميعها لتقدمي أفضل الوسائل 

التي من شأنها أن تيسر لضيوف الرحمن تأدية مناسكهم. 

منظومة اخلدمة 
كما كان ل� “املؤسس���ات” أدوار كبيرة ف���ي تفعيل بعض املبادرات 

اخلاصة ب���وزارة احلج والعم���رة، والتي أطلقتها مؤخ���رًا والهادفة 

لالرتقاء مبنظومة خدمة احلجاج واملعتمرين، وعلى رأس���ها تطبيق: 

“قراءة أس���اور احلجاج من اخلارج والداخ���ل”، وإتاحته على “أبل 
ستور”، وكذلك على “قوقل بالي”، مع إمكانية حتميله أيضًا مباشرًة 

م���ن خالل رواب���ط خاصة بأجه���زة اآليفون، وأجه���زة “اندرويد”، 

والهادف إلى تس���هيل التعرف على احلاج وتقدمي املساعدة الالزمة 

له، من خالل معلوماته املتوافرة، ومساعدة احلجاج التائهني، وتوفير 

املعلومات عن اجلهات املسؤولة عن  خدمتهم.

وتش���مل املبادرات اجلديدة التي أسهمت مؤسسات أرباب الطوائف 

ف���ي تنفيذها: ميثاق أخالقيات العمل املهني للعاملني في قطاع احلج 

والعمرة، ومبادرة إنش���اء مركز لتأهيل وترخيص العاملني في مجال 
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أعم���ال وخدمات احل���ج والعمرة والزي���ارة، وتطبيق 

“يس���ر” اإللكتروني ال���ذي يجمع تطبيق���ات قطاع 
احلج والعمرة، ومبادرة صدي���ق املعتمر، التي تعنى 

بتدريب املتطوع���ني وتهيئتهم من خالل ورش تدريبية 

معتمدة إلرشاد املتطوعني، وإعدادهم خلدمة ضيوف 

الرحم���ن، بداية من االس���تقبال املمي���ز منذ دخول 

أراضي اململكة وطيلة الرحلة اإلميانية حتى توديعهم 

ف���ي محطة املغ���ادرة، وذلك من منطل���ق أن الركيزة 

األول���ى من ركائز عمل ه���ذه الكيانات اخلدمية، هي 

ضيافة ضي���وف الرحم���ن عند وصوله���م ألراضي 

اململكة، وتقدمي كل التس���هيالت والتيسيرات وتسهيل 

جميع اإلجراءات وتذلي���ل العوائق، وأن تكون جتربة 

أداء احلاج ملناسك احلج جتربة لن تنسى.

باإلضاف���ة إلى ذلك، فهناك العديد من املبادرات التي 

أسهمت “مؤسس���ات أرباب الطوائف” في تنفيذها، 

ومنه���ا مبادرة: “طريق مكة”، التي تقف في مصاف 
املب���ادرات الهادفة خلدمة ضي���وف الرحمن وتعزيز 

احل���ج الذكي، والت���ي تعد إحدى مب���ادرات برنامج: 

“خدم���ة ضيوف الرحم���ن”، والهادف إل���ى االرتقاء 
بخدمات احلجاج، وتس���هيل إجراءات سفرهم ألداء 

فريض���ة احلج، وذل���ك من خ���الل إنه���اء إجراءات 

اجلوازات، والتحقق من توفر االشتراطات الصحية، 

وترميز وف���رز األمتعة في مطارات الدول التي يغادر 

منها احلجاج من الدول التي انضمت للمبادرة.

ومنها كذلك، مبادرة: “حج ذكي” التي نفذتها وزارة 

االتصاالت وتقنية املعلومات، والهادفة خلدمة حجاج 

بي���ت الله احلرام ومس���اعدتهم على أداء مناس���كهم 

بطريقة سلس���ة ومريحة، والتي تق���دم خدمات رقمية 

تضم أبرز التطبيقات التفاعلية، والتي تتضمن حتديد 

مواقع املناس���ك، ومس���اعدة احلاج على االستفادة 

م���ن التقنية في معرفة خطوات انتقاله بني املش���اعر 

املقدس���ة، فضاًل عن إرشادات وأدلة تقنية وتطبيقات 

صحية، والت���ي تضم إلى جانب التطبيقات احلكومية 

ذات األس���لوب التقن���ي املتط���ور املفي���د للحج���اج 

واملعتمرين في مكة املكرمة واملدينة املنورة، تطبيقات 

أخرى تس���هل على احلجاج حتديد مواقع املخيمات، 

ومراكز بيع شرائح االتصاالت، والبريد. ومنها كذلك 

مبادرة توحيد شعار مش���غلي الشبكات ليكون حتت 

اسم “العالم في قلب اململكة”. 

التحول الرقمي 
مسابقة “هاكثون احلج”، مثلت داعمًا كبيرًا النطالق 

مب���ادرات “احلج الذكي” بصفة عامة، وذلك بوصفها 

أنه���ا كانت مبثابة أكبر جتمع لتقنيني ومبرمجني على 

مس���توى العالم، حيث متت املنافسة من أجل حتويل 

األفكار التي تهتم وتعالج مش���كالت إدارة احلش���ود 

عامة واحلج خاصة إلى واقع ملموس، كما مت إطالق 

عدد م���ن التطبيق���ات الذكية التي تس���اعد احلجاج 

ف���ي كل احتياجاتهم الطبية والتعليمية واإلرش���ادية 

وغيرها، وجس���دت � وعلى أرض الواقع � أن اململكة 

تعمل بش���كل دؤوب على توفير كل املمّكنات الرقمية 

ملنظومة العلوم والتقنية واالبتكار، بهدف دعم اجلهود 

نحو الث���ورة الصناعي���ة الرابعة وتس���ريع األبحاث 

واالبتكارات في هذا املجال.

وضم���ن هذه اجلهود “التقني���ة” إطالق خدمة اجليل 

اخلامس في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، واملتمثل 

ف���ي اس���تحداث 37 محطة للجي���ل اخلامس موزعة 

على املنطقة املركزية وفي املش���اعر املقدس���ة، لتعمل 

“التطبيقات الذكية” 
هي المحّرك الرئيس 

لألعمال والخدمات ألن 
التصّفح السريع وسهولة 

االستخدام عناصرها 
الرئيسة 

هذه الشبكة إضافة إلى ش���بكات اجليل الرابع على 

حتقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة، والتي 

أس���همت بدورها في إثراء التجربة الرقمية لضيوف 

الرحمن، وتق���دمي خدمات نوعية في مواس���م احلج، 

وكذلك إطالق املرحلة الثانية من مبادرة: “حج ذكي”، 

والتي تس���تهدف تقدمي خدم���ات مبتكرة حلجاج بيت 

الله احلرام من خ���الل عدد من التطبيقات واملنصات 

التي تقدم خدمات رقمية وتوعية،

لتصل إل���ى أكثر من 96 مليونًا ف���ي العالم العربي، 

ولتالم���س أكثر م���ن 250000 ح���اج، حيث ضمت 

املب���ادرة خدمات نوعية اش���تملت على منصة تدريب 

تطوعي���ة لتدري���ب الطامح���ني والعامل���ني في خدمة 

احلج���اج، ومنصة واقع افتراض���ي، لتدريب حجاج 

اخل���ارج عل���ى أداء املناس���ك، إضافة إل���ى منصة 

لتطبيق���ات الهواتف الذكية، س���هلت على حجاج بيت 

الله االس���تفادة من عدد من التطبيقات خالل رحلتهم 

اإلميانية، خلدمة قاصدي احلرمني الشريفني وحتقيقًا 

لرؤي���ة اململك���ة 2030، والتي بدوره���ا تعلن عن بدء 

مراح���ل جديدة في رحلة التحول الرقمي، وفي الوقت 

ذات���ه تندرج جميعها ضمن إطار اجلهود التي تبذلها 

جمي���ع القطاع���ات احلكومية واألهلي���ة ذات الصلة، 

بهدف اس���تغالل أفضل الوس���ائل التي من ش���أنها 

أن تيس���ر لضيوف الرحمن تأدية مناسكهم، بجانب 

حرص “املؤسس���ات” عل���ى تفعيل تطبيق���ات ذكية 

أخ���رى، ُأتيح لضيوف الرحمن مم���ن تقوم بخدمتهم 

فرص اس���تخدامها في اإلبالغ عن احلاالت الصحية 

الطارئ���ة، مثل تطبيق “أس���عفني” وتطبيق “صحة” 

لتقدمي االستش���ارات الصحية، إضاف���ة إلى تطبيق 

“كلن���ا أمن”، لتق���دمي البالغ���ات األمني���ة، وتطبيق 
“فزع���ة” اخل���اص بالدف���اع املدن���ي، وغيره���ا من 

التطبيقات اخلاصة بشرح مناسك احلج.
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الجهود الكبيرة في 
المجال التقني تواكب 

توجه “الوزارة” وتحولها 
اإلستراتيجي لالنتقال 

من “خدمة الحاج” إلى 
“صناعة الضيافة”



من الميدان

مكة المكرمة: الرفادة 
مب�ادرات “الخيام متع�دد األدوار، وتطبيق مش�روع مخيم الحج األخض�ر، وتوفير األس�رّة ذات الدورين، والوجبات 
الجاهزة والمعقمة مس�بقة التحضير، والتوسع في استخدام التقنية، وتطبيق مشروع الحج الذكي، المتمثل 
ف�ي بعض التطبيقات الذكية واألنظمة اإللكترونية، وإعداد مؤش�رات لقياس األداء، ودعم وتحس�ين أنظمة 
تكييف المخيمات في المش�اعر المقدس�ة”، مثّلت أبرز المس�تجدات الخدمية التي طبقتها مؤسس�ات أرباب 
الطوائف في موس�م حج العام 1440ه� المنصرم، ووفرتها لمن تتش�رف بخدمتهم من حجاج الخارج، األمر الذي 

أسهم في ما حققه الموسم من نجاح قياسي متميز..

أبرز مستجدات مؤسسات أرباب الطوائف 
الخدمية في موسم حج 1440هـ

26   العدد الرابع والعشرون - ربيع األول  1441ه�  



تنفيذ حزمة من 
البرامج والخدمات 

التقنية والتنظيمية 
الخاصة بعملية تتبع 
تحركات الحجاج آليًا 

منذ وصولهم وحتى 
مغادرتهم إلى 

أوطانهم

تطوير بيئة ذكاء األعمال تحقيقًا لرؤية 2030 وتدشين 
اإلصدارات المحدثة من التطبيقات بنسختها الجديدة

 وإتاحة استخدامها في الموسم

مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية صاحب الس����مو 

امللكي األمير خالد الفيصل، وسمو نائبه، ومعالي وزير 

احل����ج والعمرة الدكتور محمد صال����ح بن طاهر بننت، 

ومعالي نائبه، جلميع اخلدم����ات املقدمة للحجاج طيلة 

رحلته����م اإلميانية، ولكل اإلمكان����ات التي مت توفيرها 

لهم، وكذلك لتعاون وتواصل جميع القطاعات واألجهزة 

واجله����ات � احلكومية واألهلية � املختصة وذات العالقة 

والعم����ل في منظوم����ة واحدة، أكبر األث����ر في حتقيق 

هذا التميز ألعمال املوس����م، وتوفير كل س����بل الراحة 

واالستقرار لضيوف الرحمن ومتكينهم من أداء فريضة 

احلج بكل سهولة ويسر وفي أجواء إميانية كاملة.

ونس���تعرض ف���ي ه���ذه املس���احة، بع���ض هذه 

املس���تجدات الت���ي أحدثت فارقًا كبي���رًا وحتوالت 

كبرى في مفاهيم استقبال وفد الله في هذا املوسم، 

وأسهمت في التحول واالنتقال من “خدمة احلاج” 

إلى “صناعة الضيافة”...

مؤسسة حجاج “تركيا”
أوضحت إحصائية صادرة عن املؤسسة األهلية ملطوفي 

حجاج تركيا ومس����لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أن 

232,652 حاجًا قدموا من 75 دولة، ومثلوا 5 قارات، 

قد أدوا فريضة حج العام 1440ه�، في أجواء إميانية 

كاملة ولله احلمد، وذلك من خالل قيام كوادر 57 مكتبًا 

جناح موس����م حج العام املاضي 1440ه�، يرجع إلى 

توفي����ق الله عز وج����ل أواًل وأخيرًا، ثم ملا وفرته وتوفره 

حكومتنا الرش����يدة أيدها الل����ه، بقيادة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو 

ولي عهده األمني حفظهما الله، من إمكانات وتسهيالت 

وخدمات لضيوف الرحمن، كما كان إلشراف صاحب 

الس����مو امللكي األمير عبدالعزيز بن س����عود بن نايف 

وزي����ر الداخلي����ة رئيس جلن����ة احلج العلي����ا، واهتمام 

ومتابعة مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 

للخدمة امليدانية بتقدمي جميع اخلدمات لهم. ومن أبرز 

مستجدات “املؤسسة” التي طبقتها في املوسم:

 تنفي����ذ مبادرة لنق����ل حجاج أوروب����ا وأمريكا يومي 

العاش����ر واحلادي عش����ر من ذي احلج����ة مجانًا من 

من����ى إلى احلرم ألداء طواف اإلفاضة، ومن ثم العودة 

مجدًدا إلى املش����عر إلكمال املبيت، ليستفيد منها نحو 

43,000 ح����اج، مت نقله����م عبر 150 حافل����ة، عبر 4 

خطوط خصصت لتنفيذ هذه املبادرة من املعيصم إلى 

جرول والعكس، على مدى 30 س����اعة عمل متواصلة، 

وذلك بالتعاون والتنس����يق مع النقابة العامة للسيارات 

وإشراف الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج.

 موس����م حج الع����ام 1440ه�، ش����هد نق����ل 6,432 

حاج����ًا من حج����اج املؤسس����ة بالقطار خ����ارج نظام 

النقل الت����رددي، فيما مت نقل 241,906 حجاج بالنقل 

الترددي، بواس����طة 1681 حافلة، وذل����ك بزيادة نحو 

4,000 حاج عن العام املاضي.

 االستعانة بالتقنية، والتوسع في استخدام تطبيقني 

لتسهيل أعمال قطاع النقل، أحدهما تطبيق “ضيف” 

التابع للنقابة العامة للس���يارات، وتطبيق آخر خاص 

باملؤسس���ة، أس���هما في حتدي���د مواق���ع احلافالت 

ومواعي���د حتركها وفي إحصاء ع���دد الرحالت وتتبع 

عمليات النقل الفوري للحجاج، وفي تالفي أي خلل قد 

يحدث ال سمح الله.
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مؤسسة حجاج “إيران”
جّن����دت املؤسس����ة األهلية ملطوفي حج����اج إيران )9( 

مكاتب خدم����ة ميداني����ة، قامت كوادره����ا التي بلغت 

نحو )180( كادرًا بش����ريًا مدربًا ومؤهاًل من املطوفني 

واملطوفات وأبنائهم، بخدمة أكثر من )84,000( حاج 

قدم����وا في موس����م حج عام 1440ه� م����ن اجلمهورية 

اإلس����المية اإليرانية. ومن أهم املس����تجدات اخلدمية 

التي حفلت بها خطة “املؤسسة” التشغيلية في املوسم:

 التوسع في تفعيل بعض البرامج “التقنية” والتطبيقات 

الذكية على الهواتف، والتي أس���همت في كس���ب الوقت 

وتوفير اجلهد، وتقدمي اخلدمات بالصورة املثلى.

 استبدال اخليام القدمية بخيام متطورة أملانية الصنع، 

بواسطة مؤسس����ة وطنية متخصصة مت التعاقد معها، 

وجتهيزه����ا بعدد وافر من مكيف����ات الفريون )دوالب(، 

وتزويدها مبا يل����زم من ثالجات وفري����زرات وغاليات 

لتحضير الشاي، وكل ما يحتاجه احلاج الكرمي.

 التعاون مع وحدة التموين في اخلطوط اجلوية العربية 

الس����عودية، إلعداد وجتهيز الوجبات الس����اخنة املعدة 

مس����بقًا، وتقدميها ملن تتش����رف بخدمتهم من احلجاج 

اإليرانيني في املش����اعر املقدسة خالل موسم حج العام 

1440ه�، وذلك بالتنس����يق مع مسؤولي التغذية مبكتب 

شؤون احلج اإليراني.

 إع����داد خط����ة تش����غيلية وتنفيذية متكاملة ملش����روع 

الوجب����ات اجلاهزة، راعت نواحي الس����المة الغذائية، 

وضمنت تقدمي الوجبات الساخنة جلميع احلجاج وفقًا 

للوقت واملكان الذي مت االتفاق عليه مع مكتب ش����ؤون 

احل����ج اإليراني، كما مت وضع خطط بديلة لهذه اخلطة 

الرئيس����ة، ليتم تنفيذها في حالة حصول أي طارئ أو 

قصور ال سمح الله، وبحيث يتم تالفيه في حينه.

 تخصي����ص مس����احة للحالقة وجتهيزه����ا بقطعة من 

البالس����تيك مع وضع أكياس خاصة بذلك تكون قريبة 

من دورات املياه مبخيم كل مجموعة مبشعر “منى”.

تركي�������ب خزانات خاص����ة بالصابون الس����ائل عدمي 

الرائح����ة ف����ي األماك�����ن املخصصة لها، ف����ي كل من 

مشعري “منى وعرفات”.

 التعاقد مع مؤسس����ة لش����راء عدد )2,550( مكيف 

فريون دوالب بطاقة 48000 وحدة للواحد. 

التعاقد مع مؤسسة لتأمني عدد )20( مولدًا كهربائيًا، 

تبل����غ طاقة الواحد منه����ا )1000( واط، وكذلك تأمني 

عدد )30( خزانًا للديزل، سعة )9,000( لتر.

 التوس����ع في خدمات النظافة، والتعاقد مع مؤسسة 

لنظاف����ة مواق����ع حجاجها في ما بعد التغذية مبش����عر 

“من����ى”، من خ����الل التعاق����د مع ش����ركة متخصصة 
ومجهزة بأحدث املعدات واآلليات وبأفضل التجهيزات، 

وذلك تطويرًا ملا سبق. 

 إحل����اق عدد من املس����اهمني وأبنائه����م العاملني في 

مجموعات اخلدمة امليدانية، ببرنامج اللغة الفارس����ية، 

 ضمن إطار املبادرات املتنوعة التي تنفذها، دشنت 

“املؤسسة” فعاليات املعرض التراثي “الثقافة املكية 
في احلج”، ال���ذي نظمه قطاع الدراس���ات واللجنة 

التطويري���ة النس���ائية باملؤسس���ة ألول م���رة خالل 

موس���م حج هذا العام 1440ه�، والذي اشتمل على 

3 أقس���ام، ومت خالله قيام جناح التوعية واإلرشاد، 

بتق���دمي بعض الكت���ب واإلص���دارات الدينية بلغات 

احلجاج املختلفة.

تعزيز النتائج اإليجابية 
التي حققتها مبادرتا 
“طريق مكة والحج 

األخضر” وتطوير الخطط 
اإلستراتيجية لقطاعات 

“المؤسسات” وفق قيم 
مقننة 

 تنفيذ حزمة من البرامج واخلدمات التقنية والتنظيمية، 

اخلاص����ة بعملية تتبع حتركات احلجاج آليًا، وذلك منذ 

وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

 تعزيز النتائج اإليجابية التي حققتها مبادرتا: “طريق 

مكة واحل����ج األخض����ر”، والقيام بنق����ل مجموعة من 

احلجاج األمريكان هذا الع����ام وألول مرة، عبر إحدى 

اخلطوط األمريكية مباشرة من أمريكا إلى اململكة.

 تطوير اخلطط اإلس����تراتيجية لقطاعات “املؤسسة”، 

وف����ق قي����م مقننة لتحقي����ق معايير اجلودة املؤسس����ية 

املتوائم����ة مع الرؤى الطموحة، ومنه����ا برنامج لقياس 

أداء قطاع جتويد اخلدمات، أس����هم ف����ي تطوير عمل 

املنظومة ودعم خططها التنموية.

 تصمي����م برنامج لقي����اس األداء، لرص����د انطباعات 

املس����تفيد )احلاج الكرمي( حول جودة اخلدمات املقدمة 

له م����ن مختلف القطاع����ات، وذلك من خ����الل زيارات 

ميدانية وتطبيقات إلكترونية واستبانات خاصة. 

 تدشني مبادرة غير ربحية بعنوان: “كيف تكون قدوة 

في إطعام احلجاج مبزدلفة”، بواس����طة بعض األس����ر 

املنتجة وعرب����ات “الفود ترك”، لتأمني وجبات للحجاج 

ف����ي هذا املش����عر، أس����همت فيها 60 أس����رة منتجة 

سعودية، بجانب 40 س����يارة “فود ترك”، حيث قامت 

كل أس����رة بخدمة 100 حاج تقريبًا، ليتم التوس����ع في 

هذه املبادرة في الس����نوات القادمة، كإحدى املبادرات 

التطوعية غير الربحية التي تش����رف عليها مؤسس����ات 

الطوافة خلدمة ضيوف الرحمن. 

 إطالق جائزة )جتويد خدمات احلجاج(، التي هدفت 

إلى تعزي���ز التنافس الداخلي ب���ني مكاتب اخلدمات 

امليدانية التابعة للمؤسس���ة وتطوير أدائها، وحتقيق 

مبدأ التكامل املؤسس���ي في تق���دمي خدمات متميزة 

لضيوف الرحمن، تواكب أهداف رؤية اململكة 2030.
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إعداد وتصميم برامج 
لقياس األداء لرصد 

انطباعات )الحاج الكريم( 
حول جودة الخدمات 

المقدمة له من مختلف 
قطاعات المؤسسات 
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تفعيل بعض البرامج 
“التقنية” والتطبيقات 
الذكية على الهواتف 

والتي أسهمت في 
كسب الوقت وتوفير 

الجهد وتقديم الخدمات 
بالصورة المثلى

ال����ذي نفذه مركز تدريب العامل����ني في احلج والعمرة، 

التاب����ع للوزارة، وذل����ك ضمن برامج )لغات ش����عوب 

العالم اإلسالمي(، بالتعاون مع مركز اللغات والترجمة 

بجامعة “عفت”. 

  اس���تعانة “املؤسس���ة”، بجامعة أم القرى، ممثلة في 

قس���م التدريب بكلي���ة خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر، 

لتقدمي دورة تدريبية لنح���و )60( من كوادرها، وتأهيلهم 

إلج���ادة “اللغة الفارس���ية”، بهدف إعدادهم، وتس���هيل 

تواصلهم مع حجاج بيت الله احلرام، خالل املوسم، وذلك 

على مدار )30( يوًما، عبر مدربني ومدربات متخصصني. 

 التوسع في تقدمي وجبات خفيفة وعصائر وماء بارد 

للحجاج عند وصولهم ملش����عر “مزدلفة”، وجتهيز مقر 

نزوله����م بالفرش وس����جادات الص����الة، والتي درجت 

“املؤسسة” على تقدميها حلجاجها منذ سنوات عديدة.
زيارة مستش����فيات العاصمة املقدسة، لالطمئنان على 

املرضى من احلجاج اإليراني����ني املنومني فيها، لتلقي 

اخلدمات العالجية والطبية الالزمة لهم.

 إعداد برنامج خاص لتوديع ضيوف الرحمن، وتنفيذه 

مبرك����ز التفويج بطري����ق مكة املكرمة – ج����دة، وذلك 

بحضور ومش����اركة رئيس مجلس إدارة “املؤسس����ة” 

ونائبه ومس����ؤول قطاع االستقبال والتفويج، ومسؤولة 

قط����اع العالق����ات العامة واإلعالم وبع����ض األعضاء، 

وقي����ام إحدى عض����وات جلن����ة االس����تقبال والتفويج 

بتصمي����م لوحة مميزة لتوديع �ضي����وف الرحمن بعدد 

من اللغات العاملية. 

مؤسسة “جنوب آسيا”
تش����ّرفت املؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب 

آس����يا، بخدمة نحو 580 ألف حاج، خالل موسم حج 

العام 1440ه�����، وذلك بواس����طة 140 مكتبًا للخدمة 

امليداني����ة، ضمت ب����ني جنباتها نح����و 16,659 كادرًا 

مقدم����ًا للخدم����ة. وانطالقًا من حرصه����ا على تطويع 

“التقنية” ف����ي أعمالها وخدماته����ا، وتنفيذ العديد من 
املبادرات اجلديدة وتطبيقها على أرض الواقع، لتحقيق 

املزي����د من الراحة واليس����ر لضي����وف الرحمن، نفذت 

“املؤسسة” التقنيات والتطبيقات واملبادرات اآلتية:
ش���هادات اآليزو   حصدت “املؤسسة” 

)ISO 9001:2015( م����ن مكت����ب: “نظ����م اجلودة 

املعتمدة”، عن جهة االعتماد العاملية )URS( باململكة، 

وذلك نظير قيامها بتطبيق نظم ومعايير اجلودة العاملية 

ف����ي إدارة أعمالها في تقدمي خدم����ات احلج لضيوف 

الرحم����ن، وقد مت اس����تالمها بتاري����خ 16 ربيع اآلخر 

1440ه�����، املواف����ق 23 ديس����مبر 2018م، ليحصل 

مكتبه����ا الرئي����س ومكاتبها الفرعية ال����� )140(، على 

شهادات اجلودة املعتمدة عامليًا، التي صدرت في األول 

من نوفمبر 2018م، للتميز في تقدمي خدمات احلج إلى 

حجاج دول جنوب آسيا، وكذلك نظير قيام “املؤسسة” 

ومكاتبها الفرعية بتطبيق نظام اجلودة، والذي يتوافق 

مع نظام آي����زو )ISO 9001:2015(، والذي أهلها 

للحصول على هذه الشهادة العاملية.

 استحداث آلية متابعة إلكترونية لعمليات تصعيد ونفرة 

احلجاج في رحلة املش���اعر املقدس���ة خالل موسم حج 

العام 1440ه�، أس���همت في تصعيد أكثر من 430 ألف 

حج���اج إلى عرفات، عبر 4,680 حافلة, فيما مت تصعيد 

أكثر من 158 ألف حاج عبر قطار املشاعر املقدسة.

 إطالق تطبي����ق خاص للهواتف الذكي����ة، قام بتوفير 

خرائ����ط إلكترونية حلجاج مملكة البحرين، والذي مّكن 

م����ن الوصول إل����ى مكتب املط����وف باإلضافة إلى مقر 

مخيم����ات حمالت احلج البحرينية في مش����عري “منى 

وعرفة”، مما س����هل عل����ى احلاج الوص����ول إلى هذه 

املواقع بسهولة ويسر، وذلك بالتنسيق مع “املؤسسة”، 

بوصفه����ا املعنية بتطويف حجاج مملك����ة البحرين في 

املشاعر املقدسة.

 توقي����ع مذك����رة تفاه����م م����ع ش����ركة االتص����االت 

السعودية)STC( ، لتوفير اخلدمات الصوتية واملرئية 

وخدمات االتصاالت الالس����لكية “تت����را” لتتواكب مع 

التحول الرقمي لرؤية اململك����ة 2030، واتفاقية أخرى 

لالنتفاع مبس����احة، لتركيب خدم����ات احللول الداخلية 

و”الواي فاي” املجانية.

 االش����تراك في مب����ادرة “املخيم األخض����ر”، وذلك 

بتوقيع اتفاقية مع جمعية البيئة السعودية وبيت اخلبرة 

واستدامة البيئة والتنمية املستدامة.

 استفادة نحو 150,000 حاج من حجاج “املؤسسة” 

ة ذات الدورين(، خالل موسم حج  من مبادرة )األس����رَّ

1440ه�، وذلك بعد أن اس����تخدمت “املؤسسة” خالل 

ة،  موس����م حج العام 1439ه�� هذه النوعية من األس����رَّ

والتي استفاد منها نحو 65,000 حاج. 

 استخدام 16 مطبخًا تش����تمل على 3 أدوار لتجهيز 

وجبات احلجاج، وقد مت تش����غيلها ع����ن طريق الطاقة 

الشمس����ية وبتقنيات حديثة، وكذلك إنشاء 24 مجمًعا 

لدورات املياه بنماذج جديدة. 

 توقي����ع مذك����رة تفاهم مع ش����ركة متوي����ن اخلطوط 

السعودية لتطوير وتشغيل املطابخ الكهربائية املطورة، 

متهيًدا لعقد ش����راكة إس����تراتيجية طويلة املدى بشأن 

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

املقدس����ة، عالوة عل����ى توقيع مذكرة تفاه����م مع معهد 

خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج والعمرة وبعض 

متعهدي اإلعاشة، للتحول إلى الغذاء اآلمن.

 متيزت “املؤسسة” بتقدمي 7,800,000 وجبة، منها 

2,300,000 وجبة مس����بقة الطهي “مجمدة ومعقمة” 

متث����ل ما نس����بته 40% من إجمال����ي الوجبات التي مت 

تقدميها بواس����طة 93 متعه����دًا معتمدًا، باإلضافة إلى 

تق����دمي 2,282,115 عبوة “زمزم” حج����م 200 ملم، 

وذلك للحجاج التابعني للمؤسس����ة طيلة أيام املش����اعر 

املقدسة.

التعاقد مع شركات مختصة لتوفير اإلعاشة والوجبات 

الس����اخنة جلمي����ع احلج����اج اإلماراتي����ني مبخيماتهم 
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ف����ي “عرفات ومنى” خالل موس����م احل����ج، وذلك وفق 

مس����تويات متع����ددة تراع����ي ظروف بع����ض احلجاج 

املرضى وكبار السن واألصحاء.

 تفعي����ل مبادرة )إياب(، التي أطلقته����ا الهيئة العامة 

للطی����ران املدن����ي ألول مرة في موس����م احل����ج، والتي 

اس����تفاد منها نحو 3305 حجاج من دولة الهند، كانوا 

يتبعون ل����� 13 مكتبًا من مكاتب “املؤسس����ة”، والتي 

أعلن “الطیران املدني” جناحها مبطار امللك عبدالعزیز 

الدولي بجدة، وكذلك مبطار األمیر محمد بن عبدالعزیز 

باملدینة املنورة.

مؤسسة “إفريقيا غير العربية”
“التحّول التقن����ي في اإلجراءات املتكاملة مع املس����ار 
اإللكترون����ي”، مثلّ����ت ركيزة مهمة م����ن ركائز اخلطة 

التشغيلية ملؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير 

العربية، والتي نفذت برامج عملها في موسم حج العام 

1440ه�، والتي من أهم مؤش����راتها التي أسهمت في 

متيز “املؤسسة” في خدمة حجاجها البالغ عددهم نحو 
178,000 حاج:

 تنفيذ 13 نظامًا إلكترونيًا لتحسني ومتابعة اخلدمات، 

وذلك ضمن مس����اعي “املؤسس����ة” لتحقي����ق التحول 

الرقم����ي في برامج أعماله����ا وإجراءاتها، وحتويل كل 

اإلجراءات املؤسس����ية من ورقية إل����ى إلكترونية، مما 

أدى لتوفي����ر الوقت واجلهد وانعكس على املس����تفيدين 

من خدمات املؤسس����ة والعاملني فيها، وأسهم في رفع 

نسبة اإلجناز جلميع اإلدارات.

 تطوير منظومة “املؤسس����ة” التقنية، وجتهيز بنيتها 

التحتي����ة والرقمية بأح����دث أجهزة خ����وادم البيانات، 

التي كفلت خدمة “س����يرفرات” املؤسس����ة، كما وفرت 

لها أفضل أنظمة النسخ االحتياطي، مع تأمني خوادم 

البيان����ات بنظام احلماية من احلرائق ال قدر الله، وذلك 

عبر حساسات آلية متطورة.

 تطبيق أنظمة “تقنية” أس����همت في تطوير وتس����هيل 

إجراءات خدمة التفويج للمساكن، عبر حوسبة بيانات 

احلج����اج وتصنيفهم وفق جنس����ياتهم، وتوزيعهم على 

أماكن سكنهم في مكة املكرمة حسب نظام اخلرائط.

إطالق نظام تقني لتسهيل إجراءات وقوعات احلجاج، 

ولعملي����ات وبرامج تفويجهم للمش����اعر املقدس����ة، قام 

مبتابع����ة كل الوقوعات آنيًا، وبضم����ان متابعة التفويج 

بتقارير منتظمة.

 تطبي����ق نظ����ام إداري لالتص����االت اإلدارية، وكذلك 

تطبيق نظام تقني من أجل حتسني وتطوير اإلجراءات 

املالية والتقارير السنوية املتعلقة بها، عالوة على تطبيق 

نظام يس����مح مبتابعة عقود التغذي����ة للمطابخ، وتطوير 

نظام آخر يس����مح مبتابعة إجراءات اإلس����ناد لتغذية 

احلجاج باملشاعر املقدسة.

 تطبيق توصيات: “مركز األمن السيبراني الوطني”، 

لتأم����ني منظومة احل����ج، وذلك بتطبيق إج����راءات أمن 

املعلومات عل����ى أنظمة وخوادم بيانات “املؤسس����ة”، 

وتأمني شبكتها من الهجمات الداخلية واخلارجية.  

“أمتتة” إجراءات جميع عقود التغذية، وإدارة املخزون، 
وتطوير منظومة رس����ائل البري����د اإللكتروني، ورقمنة 

عمليات إدارات املس����اهمني ونظم االتصاالت اإلدارية 

واملستودعات. 

 إس���هام تطبيق إلكتروني في تس���ديد 809 بالغات تلقتها 

غرفة عمليات جلنة املش���اعر املقدس���ة باملؤسس���ة مبقرها 

مبش���عر منى منذ يوم التروية وحتى ثاني أيام التش���ريق، 

والقي���ام مبعاجلة األعط���ال الفنية التي ظه���رت في بعض 

املخيمات من ِقبل بعض مقاولي الصيانة في حينها.

 تأمني 8700 وحدة تكييف، لتلطيف األجواء لضيوف 

الرحمن الذين تتش����رف املؤسسة بخدمتهم، وقد غطى 

هذا املشروع جميع مخيماتها مبشعر “عرفات”.

ش����اركت “املؤسس����ة”، ف����ي تنفيذ مش����روع “املخيم 

األخضر” بعدد 75 مكتب����ًا، تولت مهام فرز املخلفات 

وتصنيفها إلى عضوية وغير عضوية، فيما حددت منها 

8 مكاتب مس����تدامة لتحقق 15 معيارًا من برنامج هذه 

“اإلس����تراتيجية”، منها فصل النفاي����ات إلى 4 فئات، 

وذلك عب����ر توقيع اتفاقية “احل����ج األخضر”، مع بيت 

اخلبرة، اس����تدامة للبيئة والتنمية املس����تدامة، وجمعية 

البيئة السعودية غير الربحية املختصة بتقدمي اخلدمات 

االستش����ارية والبحثي����ة والتعليمي����ة، لتطوير الصحة 

العام����ة ف����ي مخيماتها باملش����اعر املقدس����ة، وجتويد 

وحتس����ني اخلدمات البيئية بها، واحلفاظ على السالمة 

العام����ة حلجاج بي����ت الله احلرام، وتطوير وحتس����ني 

اخلدمات البيئية داخل مخيماتهم وامليادين احمليطة بها 

في املشاعر املقدس����ة، من خالل مشروع إعادة تدوير 

املخلفات وغيرها م����ن اخلدمات البيئية، لتوفير الراحة 

واألمان لضيوف الرحمن. 

 تأمني “املؤسسة” نحو 75,000 وجبة غذائية مسبقة 

التجهيز الس����تخدامها في حاالت الطوارئ، وتوقيعها 

عقدًا مع أحد بيوت اخلبرة ملراقبة جودة ونوعية الغذاء 

املقدم حلجاجها في املوس����م، وإلزام متعهدي التغذية 

بتطبيق نظام إدارة سالمة الغذاء )الهاسب(، مع تركيز 

هذه اإلس����تراتيجية على 4 عناصر رئيس����ة، لضمان 

وص����ول الطعام وتقدميه لضي����وف الرحمن في الوقت 

املناسب، وبجودة وجاهزية عالية في حتضير الوجبات.

تنفي����ذ نحو 9,000 جول����ة وزيارة ميداني����ة عبر جلنة 

املتابعة واملس����اندة طوال املوس����م، إلجن����اح اخلطط 

والبرامج واألهداف، وقيام جلنة املش����اعر باملؤسسة، 

بنحو 431 جولة ميدانية ملراقبة املخيمات، إضافة إلى 

97 جول����ة يومية على مكاتب اخلدمة امليدانية املختلفة، 

كم����ا مت رفع 150 تقري����رًا يوميًا، للتأك����د من اجلودة 

النوعية خلدمات ضيوف الرحمن.

 إعداد 5 مؤش����رات لقي����اس أداء أعمالها، وإصدار 

تقارير دورية عنها، وتهيئة 32 كادرًا من ذوي اخلبرات 

الفنية والهندس����ية واإلدارية، لرصد األداء وقياسه في 

مخيمات حجاج املؤسسة، وذلك لضمان تقدمي اخلدمة 

استحداث آلية متابعة 
إلكترونية لتصعيد ونفرة 

الحجاج في رحلة المشاعر 
المقدسة أسهمت في 
سالسة وسهولة ويسر 

التنقل
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املأمولة التي تيس����ر على احلجاج تأدية شعائرهم في 

منى طوال أيام التشريق.

 توظيف 170 عاماًل وعاملًة لتنظيف املخيمات ودورات 

املياه مبعدات كهربائية خاصة، مزودة بأجهزة التعقيم 

والتعطير، للمحافظة على صحة وسالمة احلاج وراحته 

أثناء وجوده في املخيم.

 ش����كلت “املؤسس����ة” فريقًا مكونًا من 150 عضوًا 

وعضوة للحراس����ات األمنية داخ����ل وخارج املخيمات، 

ومت تزويدهم بصناديق حلفظ املس����تلزمات الشخصية، 

مع توظيف 17 متحدثًا من الش����باب والفتيات باللغتني 

اإلجنليزية والفرنسية، لتس����هيل التواصل مع ضيوف 

الرحمن بحس����ب لغاتهم، والتمكن م����ن خدمتهم وفق 

املعايير املطلوبة.

مؤسسة “جنوب شرق آسيا”
105 مكاتب خدمة ميدانية، تشرف أفرادها ببذل أقصى 

جهودهم خلدمة نحو 320,000 حاج من حجاج املؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، في موسم 

ح���ج العام 1440ه�، والتي طرحت � وقبل انطالق أعمال 

املوسم بوقٍت كاٍف � عدد 8800 وظيفة موسمية ملطوفيها 

وأبنائه���م وبناته���م، ولغيرهم من غير أبن���اء “الطائفة”، 

لإلس���هام في خدمة حجاجها من القارة الصفراء، مبزيد 

م���ن اخلدمات املس���تحدثة وبرامج العم���ل الفعالة، التي 

ش���كلت إضافة مهمة ملا طبقه مجلس إدارة “املؤسسة”، 

من مس���تجدات خدمية في مواسم حج األعوام املاضية، 

حيث أعدت “املؤسس���ة” ملوسم حج 1440ه�، جتهيزات 

فنية ولوجستية عالية، وخدمات “تقنية” حديثة ومتقدمة، 

ومبادرات فعالة، لعل من أبرزها:

 تطبي����ق خدمة التتبع )QR( وطبعه����ا على بطاقات 

جميع حجاج “املؤسسة”، والتي سهلت كثيرًا الوصول 

إل����ى معلوماته����م والتعرف عليهم، وبحي����ث عند وجود 

حاج تائه، يتم قراءة الكود، ومعرفة موقع سكنه بشكل 

مباش����ر، عن طريقة تقنية “قوقل م����اب”، ليتم إيصاله 

باستخدام هذه التقنية.

 رفع جاهزية بعض مشروعات “املؤسسة” املستحدثة 

في مختل����ف مج����االت “التقنية”، وتطويره����ا وزيادة 

فعاليته����ا، والتي على رأس����ها وف����ي مقدمتها )مركز 

املعلومات، كاميرات املراقبة مبش����عر “منى”، التحكم 

في درجات احل����رارة، برنامج األمني، آليات العمل في 

مركز استقبال حجاج املجاملة... إلخ(.

 تصمي����م تطبي����ق ذكي ع����ن طريق اجل����وال، مرتبط 

بقاعدة البيانات اخلاصة باحلجاج، أس����هم في تسهيل 

طلب سيارات اإلس����عاف لنقل بعض احلاالت املرضية 

الطارئة واحلرجة، وفي إيصال احلاالت املتحس����نة من 

املستشفيات ملساكنها، وكذلك لطلب السيارات اخلاصة 

بنقل احلاالت التي توفاها الله.

 تنفيذ “ربط إلكتروني” لقطاع تنظيم احلجاج واالستقبال 
واملغ���ادرة، إضافًة إل���ى تزويد العاملني ف���ي “القطاع”، 

بخرائط مواقع حجاجها في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة. 

 تفعيل أداء “شبكة الرقابة احلديثة”، التي تستخدمها 

املؤسسة منذ عدة أعوام، والتي أسهمت إسهامًا مقدرًا 

في حس����ن سير اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن في 

املخيمات والطرق باملشاعر املقدسة، في املوسم.

 تنفي����ذ مش����روع “مكيفات البكج”، لينع����م أكثر من 

)90%( م����ن إجمالي حجاج املؤسس����ة، بهذه اخلدمة 

املتطورة واجلديدة داخل خيامهم في مشعر “عرفات” 

ويس����تفيدوا منه����ا، حيث مت توفير جو مناس����ب ألكثر 

م����ن )270,000( حاج، بنظام تكيي����ف عالي الكفاءة، 

تلخص في اس����تخدام مكيفات مبواصفات فنية عالية 

جدًا، وُمصنعة خصيص����ًا لألجواء الصحراوية، بحيث 

تتحم����ل أعلى درجات احلرارة، تتمي����ز بأن لها القدرة 

العالية عل����ى احلفاظ على درجة ح����رارة ثابتة ال تزيد 

عل����ى )23( درجة مئوية في وقت الظهيرة، بجانب أنها 

متتاز بأصوات منخفضة جدًا وال تصدر ضجيجًا عند 

التشغيل، وقد س����بق للمؤسسة استخدامها في موسم 

حج العام )1439ه�����( حلجاج “ماليزيا”، والذين كان 

عدده����م )40,000( حاج، وذلك بعد توقيع اتفاقية بني 

“املؤسسة” ومكتب ش����ؤون حجاج ماليزيا، تنص على 
إضافة خدمة مكيف����ات للمخيمات في “عرفات”، لتنال 

هذه التجربة اجلديدة رضاهم وتلقى إشادتهم بها. 

 حتويل مخيمات “املؤسس���ة” في مش���عر عرفات، 

والواقعة على مس���احة تبلغ أكثر من 400,000 متر 

مربع، إلى خيام مطورة، وذلك في قرار إس���تراتيجي 

ووقت قياسي.

 التوسع في تطبيق جتربة )الوجبات اجلاهزة مسبقة 

التحضير(، والتي متثلت في تقدمي نحو 3,200,000 

وجبة متنوعة في املش���اعر املقدس���ة في موس���م حج 

1440ه����، وذل���ك بواس���طة أكثر م���ن 3,000 فرد، 

لتتجاوز ما مت تقدميه في موس���م حج العام 1439ه�، 

وذل���ك بع���د أن اس���تضافت “املؤسس���ة” 9 طهاة 

مختصني في إع���داد الوجبات اإلندونيس���ية لتدريب 

الطباخ���ني، ومن ثم اإلش���راف عليهم في املش���اعر 

املقدس���ة، وتخصيص فريق نسائي س���عودي ملراقبة 

جودة األطعمة املقدمة لضيوف الرحمن، بالتعاون مع 

متعهدي التغذية واإلعاشة.

 تطوير آليات عمل )اإلرش����اد، والتوعية، والتوجيه(، 

وذلك بتصميم برش����ورات إلكتروني����ة خاصة، موضح 

به����ا التعليمات الصحي����ة والتوعوية الالزمة، مع وضع 

ك����ود )QR(، بحيث عند قراءة الكود، يتم فتح صفحة 

إلكترونية موضح بها هذه التعليمات الصحية والتوعية، 

وذل����ك به����دف تقليل املطبوع����ات واس����تبدالها ببعض 

الوس����ائل التقني����ة. وكذلك تصميم بن����رات وملصقات 

ولوح����ات خاص����ة بالتوعي����ة الصحي����ة والتوعوية في 

املش����اعر املقدس����ة، موضح بها الك����ود )QR(، وذلك 

بهدف التعرف على التعليمات إلكترونيًا.

االشتراك في غرفة 
عمليات االستعداد 

الُمسبق لنظام وزارة 
الحج والعمرة وتخفيض 

مدة بقاء الحجاج في 
المنافذ وكسب الوقت 

وتوفير الجهد
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 تنفي����ذ مبادرة خاصة، هدفت لتوفير فرق طبية متنقلة 

للوصول للحجاج في مواقعهم وتقدمي الرعاية الصحية 

الطارئ����ة في كل من مش����عري: “عرف����ات ومزدلفة”، 

وإعداد عيادة طبية في مش����عر “عرفات”، تقوم بتقدمي 

الرعاية الطبية العاجلة، في حالة تعذر وصول سيارات 

اإلسعاف للمستشفيات.

 تدريب وتثقيف وتأهيل أكثر من 130 ش����ابًا وشابة 

من أبناء املؤسس����ة وبناتها، بالطرق الوقائية الصحية 

م����ن األمراض حلجاج بيت الله احل����رام، وحملهم لقب 

)س����فير التوعية الصحي����ة( لضي����وف الرحمن، وذلك 

بالتنسيق والتعاون مع برنامج سفراء التوعية الصحية 

في مواسم احلج، اخلاص بإدارة تعزيز الصحة، التابع 

لوزارة الصحة.

مؤسسة “الدول العربية”
جنحت املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية، 

في تق����دمي خدماتها لنحو 382,091 حاجًا، قدموا من 

19 دولة ألداء مناس����ك حج العام 1440ه�، وذلك عبر 

149 مكتب خدمة ميدانية، مت توزيعها على 4 قطاعات، 

واعتماد “املؤسس����ة” في املوس����م على عدة مبادرات 

وتطبيق����ات تقني����ة وذكية مبتكرة، أس����همت في تقدمي 

خدمات أفضل لضيوف الرحمن، من أبرزها:

 استحداث جهاز “راصد” امليداني، الذي ُيعد جهازًا 

مكماًل جلهاز املتابعة املوجود في املؤسس����ة” من قبل، 

والذي أس����هم في جتويد اخلدمات املقدمة حلجاج بيت 

الله احل����رام، وذلك م����ن خالل متابع����ة تطبيق اخلطة 

التشغيلية. 

 تطوير بيئة ذكاء األعمال حتقيقًا لرؤية اململكة 2030، 

والذي جتس����د ف����ي تدش����ني “املؤسس����ة”، اإلصدار 

احملدث من تطبيق “مطوفي العرب” بنسخته اجلديدة، 

وإتاحته في املوس����م على األجه����زة الذكية، والذي قدم 

مجموعة من املنصات التي أسهمت في تطوير وحتسني 

اخلدمات املقدمة للحجاج واملطوفني، حيث احتوى على 

4 بوابات رئيسة، شملت: 

 )بواب���ة املس���اهمني(، والت���ي تضمن���ت منصة لكل 

املعلومات التي تخص املساهمني واخلدمات املقدمة لهم. 

 )بوابة املوظف����ني اإللكتروني����ة(، واخلاصة مبوظفي 

املؤسسة، والتي أسهمت في تواصلهم وطلب اخلدمات 

اخلاصة بهم عبر هذا التطبيق. 

 )بوابة مس����اند أعمال احلج(، وهي عبارة عن منصة 

تفاعلية للحج، أس����همت في “أمتت����ة” معظم األعمال 

وحتويلها إلى أعمال إلكترونية، ومكنت “املؤسسة” من 

التواص����ل مع جميع مكاتب اخلدمات امليدانية للحجاج 

ومتابعة أعمالها، وفي الوقت نفسه مكنت هذه املكاتب 

من توثيق اخلدمات ورفع تقارير حلظية.

 )بواب����ة نظام املؤش����رات(، والتي س����اعدت في تتبع 

إجناز أعم����ال املكاتب ومقدمي اخلدمات واحتس����اب 

مؤش����رات األداء حلظيًا، باإلضافة إلى نظام تنبيهات 

الذي يسهم في التعرف على مطابقة األعمال. 

 إط����الق بع����ض مكات����ب اخلدم����ة امليداني����ة التابعة 

للمؤسس����ة، إصدارات محدثة من: “تطبيقات األجهزة 

الذكية” بنس����ختها اجلدي����دة، وأتاح����ت تفعيلها على 

األجهزة الذكي����ة مثل “اآليفون”، وكذل����ك على أنظمة 

“األندرويد”، والتي ش����ملت عددًا م����ن البوابات مثل: 
)االس����تعالم عن الس����كن، وعن موقع املخيم باملشاعر 

املقدسة، واخلدمات الطبية، واحملادثة املباشرة، وغيرها 

من اخلدمات املهمة(، ليخدم “التطبيق” احملدث احلاج 

وجميع اجلهات ذات العالقة، ليسهم في تقدمي مجموعة 

من اخلدمات التي أسهمت في تطوير وحتسني خدمات 

احلجاج واملوظفني. 

 تطبيق “املؤسسة” ملبادرة “احلج األخضر”، واختيار 

بعض مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة لها لالشتراك فيها.

جتهي����ز “املؤسس����ة” 163 موقعًا ملخيم����ات حجاجها 
مبش����عر “عرفات”، على مس����احة بلغت 1,500,000 

متر مربع، لتكون على أهبة االس����تعداد الس����تقبالهم، 

وذلك قبل وقت طوي����ل من بدء وصول قوافلهم، بجانب 

جتهيزها مركزًا خاصًا الستقبال احلجاج الفرادى في 

مركز االستقبال والتوجيه باجلموم، يعرف مبركز “دفع 

العوائد”، بهدف توفير اجلهد والوقت على حجاج بيت 

الل����ه احلرام، الذين قدموا لألراضي املقدس����ة دون أن 

يدفعوا الرسوم، حيث متكنوا من خالل هذا املركز، من 

تسديد الرسوم وفق شرائح اخلدمات املقدمة لهم، وفي 

مدة ال تتجاوز 5 دقائق.

 استقبلت “املؤسسة” � وألول مرة في تاريخها � فوجًا 

من حجاج قادمًا من املدينة املنورة عبر قطار احلرمني 

الس����ريع، والذين بلغ عددهم 38 حاًجا من اجلنس����ية 

الس����ودانية، حيث مت الترحيب واحلف����اوة بهم، وتوزيع 

الهدايا ونثير الورود عليهم، وسقيهم ماء “زمزم”. 

 تأس���يس إدارة للدراس���ات والتطوير، مقسمة إلى 

3 أقس���ام رئيس���ة، تخت���ص بالبيان���ات واإلحصاء، 

والدراس���ات واالستش���ارات، والتطوي���ر والتقيي���م، 

وذلك به���دف تس���ريع عملي���ة حتويل “املؤسس���ة” 

لشركة مس���اهمة مقفلة، ولكي تقوم مبهام اإلشراف 

على ه���ذه العملية، وفق نظام مقدم���ي خدمة حجاج 

اخلارج، ومتابعة سير األعمال وفق اخلطة املرسومة، 

كما تعمل ه���ذه “اإلدارة” على إعداد وجتهيز هيكلة 

جديدة ملكاتب اخلدمة امليدانية، لتكون مكاتب منوذجية 

تتماشى مع عملية التحول، وتطبيق نظم ذكية بها من 

ش���أنها أن ترتقي مبس���توى اخلدمات املقدمة، ولكي 

تقوم بالعدي���د من املهام، من أبرزه���ا تفعيل مبادرة 

احلج األخضر في عدد م���ن مكاتب اخلدمة امليدانية، 

ومتابع���ة مخرج���ات أعم���ال االستش���اري اإلداري 

اخلاص باملؤسس���ة، والعمل على عدد من الشراكات 

اإلس���تراتيجية مع جه���ات متخصصة، من ش���أنها 

النهوض مبس���توى خدمة احلاج، وتفعيل دور تطوير 

وتدريب موظفي املؤسسة ومنسوبيها.

 توقيع “املؤسس����ة” اتفاقية شراكة مع املركز العاملي 

لطب احلش����ود، متت����د لثالث س����نوات، وتعنى بصحة 

تفعيل الجانب اإلنساني 
وتكريسه والقيام 
بزيارة المرضى من 

الحجاج المنومين في 
المستشفيات وتفقد 

أحوالهم 
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احلاج، وتغطي اجلانب البحث����ي والتدريبي والتطوعي 

وتبادل املعلومات، وتهدف لرفع الوعي البيئي والصحي 

بني احلج����اج العرب، والقيام بدراس����ات لوضع حلول 

اس����تباقية متن����ع تع����رض احلج����اج ألي مخاطر أو 

أم����راض، بجانب تعزيز الثقافة الصحية في أوس����اط 

العاملني في خدمة احلجاج.

 حرصت “املؤسسة” على توفير 4 شاشات كبيرة في 

“مركز استقبال احلجاج الفرادى”، لبث رسائل توعوية 
يس����تفيد منها احلاج خالل وج����وده، والتي ركزت على 

جوانب االلتزام باألنظمة وعدم مخالفتها والس����ير على 

خطة احلج العامة حرصًا على سالمة ضيوف الرحمن 

وراحته����م، كما جندت 90 موظفًا وتقس����يمهم على 3 

فترات لتغطية كامل الي����وم، وقامت بتوزيعهم على 15 

كاونترا مزود بقارئات ضوئية وبكل املس����تلزمات التي 

تضمن س����رعة إنهاء إجراءات احلاج وخدمته بأسرع 

وق����ت ممكن، إلى جانب توفي����ر 10 عربات لنقل أمتعة 

احلجاج بش����كل مجان����ي، عالوة على وض����ع حافلتني 

لنقل احلجاج عند وجود احلاالت الطارئة، وذلك ضمن 

خطط الطوارئ. كما واصلت “املؤسس����ة” استعانتها 

بالكش����افة الس����عودية، وذلك من خالل قيامها بتعيني 

600 مرش����د وجوال، وتخصيص مرش����د لكل )500( 

حاج، ليساعدوهم في عملية التفويج ملنشأة اجلمرات.

“املؤسسة األهلية لألدالء” 
املؤسس����ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، قامت بخدمة 

زوار املس����جد النبوي في موس����م حج العام 1440ه�، 

إداري����ًا وميداني����ًا، وبتوفير بيئة خدم����ة ميدانية فاعلة 

ومحفزة للعامل����ني امليدانيني، حي����ث تنوعت اخلدمات 

م����ن االس����تقبال لإلش����راف على اإلس����كان وخدمات 

اإلرش����اد ومتابع����ات الرعاي����ة الصحي����ة، واخلدمات 

اإلنس����انية املتنوع����ة، كذلك تداول وحف����ظ اجلوازات، 

وحقق����ت منجزات كبيرة عل����ى أرض الواقع، وذلك من 

خالل خدم����ة جميع ضي����وف الرحم����ن الوافدين إلى 

طيبة الطيبة، في موس����مي احل����ج األول والثاني، حيث 

شارك أكثر من 3,000 دليل، تدعمهم أعداد مقدرة من 

املوظفني الرسميني، وأكثر من 3,200 موظف موسمي 

له����ذا العام، التحقوا للعمل في جميع القطاعات املعنية 

بأعمال احلج، وتش����رفوا بخدمة أكثر من 1,800,000 

حاج وزائر من اجلنس����ني، قص����دوا املدينة املنورة في 

املوس����م، وذلك عبر أكثر من 40 موقع خدمة موسميًا، 

وذلك تزامنًا مع إط����الق األعمال امليدانية ل� 56 مرفقًا 

تابعًا للمؤسس����ة، هي: )17 مكتب خدمة ميدانيًا، و16 

مكتب����ًا مس����اندًا، و12 إدارة، باإلضافة إلى 8 جلان، 

و3 مراكز اس����تقبال(، مستعينة بالله سبحانه وتعالى، 

وبكوادره����ا املدرب����ة واملؤهلة، وبتطبي����ق بعض برامج 

العمل واملب����ادرات اجلديدة، ووس����ائل التقنية احلديثة 

التي متثلت في )تطبيقات حديثة على الهواتف الذكية، 

وتطبيق����ات إلكترونية � دائمة وموس����مية � ودعم فني، 

وخرائط رقمي����ة للمواق����ع امليدانية وأخ����رى للمتابعة 

امليداني����ة، باإلضافة إلى عدد من اخلدمات اإللكترونية 

اخلاصة باالس����تعالم ع����ن بيانات احلاج، وبإرش����اد 

احلج����اج التائهني، وجتهيز فرق خاصة لتأمني نواقص 

متطلبات احلج����اج، والقيام بج����والت تفقدية ميدانية، 

والتوس����ع في إشراك الكوادر النس����ائية من الدليالت 

وبناتهن في أعمال املؤسس����ة، وإعداد مؤشرات رقمية 

لقي����اس األداء وغيرها(، ومن أبرز مس����تجدات خطة 

“األدالء” التشغيلية التي نفذتها في موسم احلج: 
 ه��ن��دس����ة إج��راءات العم��ل ف��ي مرك�ز اس��تقبال 

حج������اج اجلو والبح������ر بالهجرة )ك��يل�����و 9(، وذلك 

م��ن خ��الل فص��ل مرك��ز االس��تقبال ومرك��ز حف��ظ 

اجل��وازات.

 اس������تحداث مجل��س إش������رافي ثال��ث لإلش��راف 

عل��ى مكات������ب اخلدم��ة امليداني������ة، وإع��ادة توزي��ع 

مكات��ب اخلدم��ة امليداني��ة على املجال��س اإلش����رافية، 

وفقًا ألع��داد احلجاج وكثاف��ة الق��دوم.

 إعادة توزيع جنس����يات حجاج ال����دول العربية، وذلك 

بس����بب زيادة نس����بة أعداد احلجاج، ليصبح التوزيع 

اجلديد على النحو التالي: 

 مكت����ب خدمة حجاج الدول العربي����ة رق�م )1(، وقام 

بخدمة حجاج دول اجلزائر وتونس ولبنان.

 مكت����ب خدمة حجاج ال����دول العربية رقم )2(، وخدم 

حجاج دول املغرب وليبيا وموريتانيا ودول اخلليج.

 مكت���ب خدمة حجاج ال���دول العربية رق���م )3(، وقام 

بخدمة حجاج سوريا وفلسطني واألردن والعراق واليمن.

 اس����ت�حداث مرك�ز ثالث لتوجيه احلاف��الت، ليتوافق 

مع زيادة أعداد احلجاج.

 التوس����ع في توظيف الكادر النس����ائي، تولني مهام 

أكبر في اللجان واخلدمات اإلنسانية وإرشاد التائهني 

والرعاي����ة الصحية ومركز اس����تقبال املط����ار، بجانب 

االس����تفادة منهن ملتابعة حاالت املرضى من احلاّجات، 

مع توفير مقرات خاصة بهن.

 القيام بإرش����اد احلجاج الكرام إلى مقرات سكنهم، 

عن طريق مراكز إرشاد متنقلة.

 االهتم����ام بجان����ب التدريب والتأهي����ل، وقيام مكتب 

إدارة التدري����ب بتنظيم عدة دورات تدريبية ملنس����وبي 

“األدالء”، إحداه����ا كان����ت بعنوان )اجل����ودة والتميز 
املوس����مي واإلدارة احلديثة(، استهدفت رؤساء مكاتب 

اخلدم����ة امليدانية ونوابهم، والذي����ن بلغت أعدادهم 32 

رئيس����ًا و32 نائبًا للرئيس، وقام بتقدميها محاضرون 

متخصص����ون من بعض اجلامع����ات وآخرون من أبناء 

الطائف����ة، وذلك ضمن اس����تعدادات “األدالء” ألعمال 

موسم احلج، مع عقد عدة دورات تدريبية أخرى، شارك 

فيها 30 متدربًا، واستضافها مركز التدريب والتأهيل 

املهني للقي����ادات التربوية ب����إدارة التعلي����م باملنطقة، 

وش����ملت أعمال التنظيم املكتبي، والتنس����يق اإلداري، 

وتهدف إلى تأهيل وإعداد املتدربني العاملني مبوس����م 

احلج من مختلف الفئات الوظيفية املوس����مية، والعمل 

عل����ى رف����ع كفاءتهم املهني����ة لتقدمي أفض����ل اخلدمات 

إطالق إصدارات محدثة 
من “تطبيقات األجهزة 

الذكية” وإتاحة تفعيلها 
على “اآليفون” وعلى 

أنظمة “األندرويد”
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لضيوف الرحمن في مختلف مجاالت اخلدمة.

 حرص “األدالء” على تعزيز التعامل مع مؤسس����ات 

املجتمع احمللي، األمر الذي يجسد أحد أهم التوجهات 

الرئيس����ة للمؤسس����ة، حتقيقًا للمصالح املشتركة التي 

تدع����م حتقيق مؤش����رات الرؤي����ة املس����تقبلية للمملكة 

2030م، منها توقيع اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية 

باملدينة املنورة، بهدف حتسني قطاع األعمال، وحتقيق 

الكف����اءة اإلنتاجي����ة، وتطوي����ر العمل على املس����توى 

املؤسس����ي، مبا يخدم أهالي املدينة املنورة، حيث تقّدم 

هذه “االتفاقية” الفرص االس����تثمارية املتاحة، وتبادل 
املعلومات إلمتام أعمال الدراس����ات واالستشارات مبا 

يسهم في حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة.

 عقد اجتماع تنسيقي مع أمانة جمعية الكشافة العربية 

السعودية، ملناقشة آليات ومستجدات العمل ملوسم حج 

1440ه����، والتخطي���ط املبكر لتس���خير كل اإلمكانات 

لتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن زوار املس���جد 

النبوي الش���ريف، ومناقش���ة أوجه التعاون بني األدالء 

والكشافة، وتنسيق األعمال امليدانية بني اجلانبني لتقدمي 

عم���ل تكاملي يثم���ر تطوير اخلدم���ات املقدمة لضيوف 

الرحمن زوار مس���جد املصطفى صلى الله عليه وسلم، 

ومناقش���ة اخلطط التش���غيلية لكل جانب، واالتفاق على 

تفعيل املشاركة والتنسيق بني اجلانبني، وتقدمي الكشافة 

خدمة إرش���اد التائهني في 3 مواق���ع مت االتفاق عليها، 

باإلضافة إلى عمل فرق اإلرشاد امليدانية.

 قي����ام “املؤسس����ة” بتق����دمي محاض����رة تثقيفية في 
اإلسعافات األولية، بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر 

الس����عودي باملدينة املن����ورة، ضمن فعالي����ات برنامج 

األمير نايف لإلس����عافات األولي����ة، وذلك بحضور أكثر 

من 50 موظفًا.

 تفعيل اجلانب اإلنس����اني وتكريسه، والذي متثل في 

قي����ام “األدالء” بزيارة املرضى م����ن احلجاج املنومني 
في مستشفى األنصار باملدينة املنورة، وتقدمي الهدايا 

وباقات الورود لهم، متمنني لهم الشفاء العاجل.

“مكتب الوكالء املوحد”

“مكتب الوكالء املوحد”، قام في موس����م حج 1440ه�، 
ب����أدوار محورية في خدمة وفود الله، الذين بلغ عددهم 

أكثر من )1,800,000( حاج من حجاج اخلارج، وفدوا 

م����ن نحو )500( مدينة من مختلف مدن العالم، ومثلوا 

نح����و )200( جنس����ية، تتحدث أكثر م����ن )170( لغة، 

والذي يحرص كل احلرص على تطوير أدائه واالرتقاء 

به، ليش����مل دعمًا بش����ريًا بنخبة من الوكالء وأبنائهم، 

وبعدد من حملة الش����هادات العليا وغيرهم من كوادره 

العامل����ة فيه، والتي بل����غ عددها ف����ي ذاك العام نحو 

)4,200( موظف س����عودي وعامل رس����مي وموسمي، 

تدعمهم العديد من وس����ائل التقنية، واآلليات واملعدات 

والتجهي����زات احلديث����ة، وذلك لضمان تق����دمي منظومة 

متكامل����ة من اخلدمات الراقي����ة لضيوف الرحمن، عبر 

كوادر س����عودية مؤهلة، متل����ك مؤهالت علمية وخبرات 

ميداني����ة تراكمي����ة. وقد نف����ذ “املكتب” ، ع����ددًا من 

املبادرات اجلديدة، من أهمها:

 تخفي����ض مدة بقاء احلجاج ف����ي جميع املنافذ البرية 

والبحرية واجلوية، وكسب الوقت وتوفير اجلهد.

 إطالق “املكت����ب” ملبادرة جدي����دة، متثلت في تغيير 

)هويِّته( وجتديدها، وش����ملت تغيير )كاونترات( املكتب 

املخصصة الس����تقبال احلج����اج وإنه����اء إجراءاتهم، 

مبجمع صاالت احلج والعم����رة مبطار امللك عبدالعزيز 

الدولي بجدة، بأخرى حتمل مواصفات وميزات ومالمح 

جديدة، لتعد الهوية اجلديدة التي أطلقها املكتب، دافعًا 

لتكثيف اجله����ود واالرتقاء باألداء في مواس����م احلج، 

وتقدمي أفضل وأرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام.  

تغيير الزي اخل����اص بالعاملني فيه، بزي جديد ومميز، 

وقد ش����ملت التغيي����رات أيضًا، تغيير ش����عار املكتب، 

وكذلك مطبوعاته، مبا يوافق رؤية اململكة 2030.

 اشتراك “املكتب” في غرفة عمليِّات االستعداد املُسبق 

ف����ي نظ����ام وزارة احلج والعمرة، وذل����ك باإلضافة إلى 

فرع الوزارة مبحافظة جدة، ومكاتب ش����ؤون احلجاج 

ومسؤولي “الوزارة”، بهدف تنفيذ برنامج “االستعداد 

املبكر وتطويره”، وذلك من خالل احلصول على معلومات 

الرحالت قبل وصولها إلى مطار امللك عبدالعزيز الدولي 

بجدة، ومط����ار األمير محم����د بن عبدالعزي����ز باملدينة 

املنورة، بنحو 72 أو 24 س����اعة، وحتديثها تباعًا وعلى 

مدار الس����اعة وقبل وبعد وصول احلجاج، حتى يتسنى 

معرفة أماكن س����كنهم في كل من مكة املكرمة واملدينة 

املنورة ويس����هل تفويجهم حس����ب وجهته����م، وذلك مبا 

يكف����ل تالفي أي تك����دس وحتقيق االنس����يابية املطلوبة 

ف����ي حركتهم في مرحلة الق����دوم، وكذلك احلصول على 

معلومات احلجاج مبكرًا في مرحلة املغادرة، استعدادًا 

الس����تقبالهم وتوزيعهم على املواقع املتاحة في وس����ط 

الس����احات وخدمتهم طوال فترة بقائهم وحتى دخولهم 

إلى الصاالت املخصصة ملغادرتهم، والتي أسهمت في 

توفير املعلومات املسبقة لرحالت احلجاج قبل وصولهم، 

األمر الذي مّكن من توفير املوارد البشرية واللوجستية 

الالزمة الستقبالهم وخدمتهم.

 كما تضمنت املبادرات أيضًا، مساهمة “املكتب” في 

تصميم مخطط هندس����ي جديد لفرز احلجاج، وإعادة 

تصميم احلركة اللوجستية لعربات نقل األمتعة وحركة 

احلجاج أنفس����هم، األمر ال����ذي أدى لتوفير نحو %30 

من اجلهد املبذول، ف����ي مجمع صاالت احلج والعمرة، 

مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة.

 كما مت التوسع في استخدام )القارئات اإللكترونية(، 

والطابع����ات املتنقلة الت����ي ُتعلّق في خص����ر املوظف، 

واس����تخدامها في عملية فرز احلج����اج وتوزيعهم على 

احلاف����الت املخصصة لهم، في مجم����ع صاالت احلج 

والعمرة، مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة.

 قيام “املكتب” بتنفيذ برامج عمل خطته التش����غيلية، 

التي أخذت طابعًا محكمًا ومميزًا عن األعوام السابقة، 

لضم����ان تقدمي منظومة متكاملة م����ن اخلدمات الراقية 

لضي����وف الرحمن، عبر كوادر س����عودية مؤهلة، ومتلك 

خبرات ميدانية تراكمية. 

 جتس���يد حرص “املكت���ب” على اس���تقطاب العمالة 

املوس���مية من الكوادر الوطنية، ومنه���م نخبة من حملة 

املؤهالت العلمية العالية ومن أساتذة اجلامعات وعدد من 

الوكالء من ذوي اخلبرة والدراية بخدمة احلجاج، وجذب 

واستقطاب املزيد من أبناء الوطن وأبناء طائفة الوكالء، 

للمش���اركة في خدمة حجاج بيت الله احلرام، وتأهيلهم 
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وتدريبهم على كيفية التعامل مع حجاج بيت الله احلرام، 

وإعطائهم االنطباع احلسن واجليد عن اململكة، وما توليه 

من جل اهتمامها وعناياتها بالوافد الكرمي.

 اس����تمرار تطوي����ر آلي����ات العمل، وخل����ق بيئة عمل 

ذكية تس����هم في حتقيق األه����داف املوضوعة من قبل 

وزارة احل����ج والعم����رة، لرفع مس����توى األداء، وزيادة 

فعالية العاملني، واس����تخدام أفضل املتاح من املوارد 

واإلمكانات املادية والتقنية، والطاقات البشرية.

 اهتم����ام مجل����س إدارة “املكتب” بجان����ب التدريب، 

وحرص����ه على عق����د ال����دورات التأهيلي����ة والتعريفية 

للمس����تجدين بش����ؤون العمل في احلج، وذلك لضمان 

تق����دمي اخلدمات لضيوف الرحم����ن بكل جودة وإتقان، 

وخاص����ة فيما يتعل����ق بإنهاء إجراءاته����م في مرحلتي 

القدوم واملغادرة.

“مكتب الزمازمة املوحد”

“مصن���ع التعبئ���ة اآللية مل���اء زم���زم”، التابع ملكتب 
الزمازم���ة املوح���د، أدى أدوارًا محورية وقام بإجناز 

مهام وأعمال كبيرة لتوفير عبوات املاء املبارك، جلميع 

حجاج البيت احلرام، في موس���م حج 1440ه�، وفي 

تنفي���ذ خطة “املكتب” التش���غيلية، التي تضمنت )3( 

برامج عمل رئيس���ة، البرنامج األول انطلقت فعالياته 

ف���ي مركزي التوجي���ه بطريقي مك���ة املكرمة – جدة 

الس���ريع، ومكة املكرم���ة – املدينة املنورة الس���ريع، 

حي���ث جند “املكتب” لتنفيذ ه���ذه املهمة 134 عاماًل، 

ومت جتهي���ز 4 غرف للتبريد ومظ���الت حلماية كراتني 

املاء، عالوة على رافعتني شوكيتني، وذلك بهدف توزيع 

نح���و 3,336,000 عبوة ماء زمزم س���عة 200 مللي 

لت���ر، فيما ب���دأ عمل البرنامج الثان���ي بتوزيع عبوات 

م���اء زمزم س���عة 20 لترًا على احلج���اج في مقرات 

مساكنهم املنتشرة في مختلف أحياء مكة املكرمة من 

دور وفن���ادق، وذلك من خ���الل جتنيد 770 عاماًل و7 

مجموعات خدمية ميدانية و99 س���يارة، وذلك بهدف 

توزيع نحو 1,665,000 عبوة طيلة موس���م احلج في 

ه���ذه املرحلة، بينما انطلقت أعم���ال البرنامج الثالث 

ف���ي نهاية املوس���م، وذلك مبرك���زي التفويج بطريقي 

مكة املكرمة – جدة الس���ريع، ومكة املكرمة – املدينة 

املنورة السريع، لتوزيع ما مقداره 2,400,000 عبوة 

ماء زمزم س���عة 200 مللي لتر، وذلك من خالل جتنيد 

134 عام���اًل وتوفير 4 غرف تبري���د ومظالت حلماية 

كراتني املاء ورافعتني شوكيتني.

 قام بتنفيذ برامج عمل اخلطة التش����غيلية الرئيس����ة 

الثالثة في املوس����م، أكثر من )1,200( فرد من كوادر 

املكت����ب، وذلك بع����د أن وزعت مهامهم ومس����ؤولياتهم 

وفق����ًا لتخصصات كل منهم، باإلضافة إلى )7( مكاتب 

خدمة ميدانية منتش����رة في مختلف أحياء مكة املكرمة، 

وفي مراك����ز التوجيه ومراقبة التفوي����ج على مداخلها 

ومخارجه����ا، حيث وزع����ت جغرافيًا ليتول����ى كل منها 

متابع����ة توافر م����اء زمزم داخل محيط����ه احملدد، وفي 

جميع املناطق التي يقيم فيها حجاج البيت العتيق، مع 

عقد اتفاقية مع جمعي����ة هدية احلاج واملعتمر، للتوزيع 

في املنافذ البرية، وقد حفلت أعمال “املكتب” بكثير من 

املستجدات اخلدمية، والتي منها:

 التوسع في استخدام “التقنية” بصفة عامة، واملتمثلة في 

تطبيق )3( برامج حتول رقمية مؤخرًا على وجه اخلصوص. 

تطبيق “آلي����ة إلكترونية” خاص����ة مبجموعات اخلدمة 

امليدانية، والتي تعد من أبرز ما شهدته أعمال “املكتب” 

مؤخرًا من تطورات وقفزات كبرى، وفي الوقت نفس����ه 

جتس����د حرص مجلس إدارته على تس����خير “التقنية” 

خلدمة ضيوف الرحمن، واهتمامه برفع معدالت األداء، 

وضم����ان إيصال “زم����زم” جلميع مس����اكن احلجاج 

بالعاصمة املقدسة.

 املستجد اخلدمي “التقني” الذي مت تطبيقه مؤخرًا، 

مّكن من إقفال اليومية وإرس���ال التقرير “آليًا” إلى 

مركز املعلومات اخل���اص باملكتب، وذلك بعد االنتهاء 

من عمليات التوزي���ع املطلوبة وضمان وصول املقرر 

ل���كل مس���كن من ماء “زم���زم”، حيث أمك���ن للجنة 

اإلش���راف واملتابعة، معرفة املساكن التي مت إيصال 

اخلدم���ة إليها، وكذلك تلك التي لم يتم إيصال اخلدمة 

إليه���ا، ومتابعة ذلك، ومعرفة تفاصيل إيصال اخلدمة 

لأليام السابقة. 

التمك���ن من حتويل نظام التوزي���ع اليدوي )الورقي( 

ملجموع���ات اخلدمة امليدانية ال���ذي كان ُيعمل به في 

السابق، إلى نظام )إلكتروني(، وذلك من خالل تأمني 

ع���دد )150( جهازًا إلكترونيًا، مدمجة بطابع إيصال 

ألعضاء التوزيع امليدانيني، لتنفيذ هذه املهام امليدانية.

توقيع اتفاقي���ة مع أحد التحالفات، لتحويل “املكتب” 

إل���ى ش���ركة مس���اهمة مقفل���ة، وذلك ضم���ن إطار 

برامجه الهادف���ة ملواكبة رؤية اململكة 2030، وتنفيذًا 

للتوجيهات الصادرة مؤخرًا من مقام مجلس الوزراء، 

فيما يختص بنظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج.

 التوس���ع في اس���تخدام نظ���ام )GPS( وتطويره، والذي 

أسهم في حتديد مساكن احلجاج بدقة عالية وفي وقت وجيز. 

 حتوي���ل النظام اليدوي )الورقي( اخلاص مبراكز 

التوجيه والتفويج، إلى نظ���ام )إلكتروني(، وتأمني 

عدد )50( جهازًا )تابلت( كمبيوتر محمول للعاملني 

بهذه املراكز. 

 Iso( جتديد ش����هادة “اآليزو” اخلاصة باملكتب رقم 

9001( لعام 2018م، وكذلك جتديد ش����هادة “اآليزو” 

 ،)22000:2018 Iso( نظام س����المة الغ����ذاء رق����م

اخلاصة مبركز التعبئة اآللية التابع للمكتب.

 االستمرار في التعاقد مع إحدى املؤسسات املختصة، 

والتي قامت بتأمني س����يارات مستأجرة لتوزيع عبوات 

م����اء زمزم س����عة )20( لت����رًا على مس����اكن احلجاج 

)دينات( مقفلة، تتميز بشكل عصري وحضاري.

 االستمرار في التعاقد مع مؤسسة “تقنية” مختصة 

حلماي����ة أنظمة املكتب اإللكتروني����ة، وذلك وفقًا ملعايير 

)األمن السيبراني( ومتطلباته. 

 مواصل����ة مجل����س إدارة املكتب اهتمام����ه بالتدريب 

والتأهيل، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية للعاملني، منها 

دورة )املس����ح امليداني ألعضاء املتابعة واملوس����ميني(، 

ودورة )مه����ارات التواص����ل الفع����ال(، ودورة )أنظمة 

ضبط سالمة وجودة املاء والغذاء(. 

 تفعيل الش����راكات املجتمعية، والتنس����يق مع البريد 

السعودي، لتفعيل التطوير التدريجي خلطط “املكتب”، 

وآليات عمل نقل عبوات “زمزم”.
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تنظيمات

مكة المكرمة: الرفادة

في أعقاب إقرار مجلس الوزراء برئاس�ة خادم الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 

اهلل، ي�وم الثالث�اء 16 رمض�ان 1440ه� المواف�ق 21 ماي�و2019م، نظام مقدمي خدم�ة حجاج الخ�ارج، تدخل خدمة 

ضيوف الرحمن مرحلة جديدة من ش�أنها أن تحدث تعزيزًا وتغيرات جذرية ستكون لها انعكاساتها اإليجابية على 

م�ا يت�م تقديمه لحجاج الخارج، من خالل تطبيق مبدأ التحّول المؤسس�ي في مؤسس�ات أرب�اب الطوائف، بغية 

تحسين جودة الخدمات وفق رؤية المملكة 2030.

بناء كيانات 
قادرة على 

تقديم 
أرقى الخدمات 
لضيوف الرحمن

الالئحة التنفيذية لنظام 
مقدمي خدمة حجاج الخارج..

36

االرتقاء مبس���توى ضيافة احلجاج واملعتمرين والزوار على مدار العام، 

يأخذ األولوية القصوى لدى قيادتنا الرش���يدة، من أجل تقدمي األفضل 

دائم���ًا لضيوف الرحمن، وفيما يتصل باحلجاج الذين يقصدون اململكة 

من أنحاء العالم كافة ألداء النس���ك، فقد ش���ّكل تقدمي اخلدمة مبعايير 

عاملي���ة هدفًا ال حياد عنه، وجرى في س���بيل حتقيقه اتخاذ العديد من 

اخلط���وات التطويرية في مختلف املراحل على مس���توى اخلدمة وعلى 

 التحّول إلى شركات 
يسهم في رفع كفاءة 

المؤسسات لتقديم 
أفضل الخدمات
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 االرتقاء بمستوى ضيافة ضيوف الرحمن 
أولوية لدى قيادتنا الرشيدة

وزير الحج والعمرة: الالئحة تهدف إلى 
تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان 

مشاط، ورؤس���اء مجالس إدارة املؤسسات 

األهلية ألرباب الطوائ���ف وأعضاء مجالس 

اإلدارة واملساهمني ملناقشة الالئحة التنفيذية 

لنظام مقدمي خدمة حج���اج اخلارج، وذلك 

في مقر الغرفة التجارية مبكة املكرمة.

وف����ي بداية اللقاء ألق����ى معالي وزير احلج 

والعمرة كلمة أكد فيه����ا أن اململكة تعيش 

مرحل����ة تاريخية في عهد خ����ادم احلرمني 

الشريفني امللك س����لمان بن عبدالعزيز آل 

سعود وصاحب السمو امللكي األمير محمد 

بن س����لمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي 

العه����د نائب رئيس مجلس ال����وزراء وزير 

الدفاع حفظهما الله، برؤية طموحة تقودنا 

إلى مستقبل مش����رق بإذن الله.. وأضاف 

“نتش����رف دائمًا بأن نكون خدامًا للحرمني 
الش����ريفني ولضي����وف الرحمن، ونس����عى 

دائمًا إل����ى توفير كل اإلمكاني����ات املادية 

والبش����رية لهم لينعموا بالراحة والطمأنينة 

في األماكن املقدسة.

ولفت معال���ي وزير احلج والعمرة النظر إلى 

أن الالئح���ة التنفيذي���ة ملقدمي خدمة حجاج 

اخلارج، ج���اءت وفق رؤي���ة اململكة 2030 

والتي تهدف إلى حتس���ني اخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن وبن���اء كيانات قادرة على 

تق���دمي أرقى اخلدم���ات لضي���وف الرحمن 

ومبعايير عالية.

وأك���د أن الالئح���ة ج���اءت حلف���ظ حقوق 

املس���اهمني وف���ق معايير عالية املس���توى 

وتعزي���ز هذا القطاع احلي���وي واملهم، وفتح 

فرص وظيفية ألبناء اململكة، مبينًا أن الوزارة 

تس���عى إلى إحداث نقلة نوعية في اخلدمات 

املقدمة للحجاج، واس���تخدام تقنيات حديثة 

ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحس���ني 

ج���ودة اخلدمات املقدمة لضي���وف الرحمن 

وحتسني جتربتهم.

وعن طبيعة املس���اهمة في الش���ركات أشار 

معالي وزير احلج والعم���رة إلى أن املرحلة 

القادم���ة حتتاج إلى تضاف���ر جهود مقدمي 

اخلدم���ة، حيث س���يكون للجمي���ع احلق في 

مس���توى منظوم���ة مقدميها، وج���اء القرار 

األخي���ر كامت���داد طبيعي لقرارات س���ابقة 

ومداوالت ودراس���ات معمق���ة ومتخصصة، 

تتويجًا لالهتمام الرسمي مبقدمي اخلدمات 

لضيوف الرحمن، حيث تعد مؤسسات أرباب 

الطوائف من أه���م وأبرز اجلهات التنظيمية 

التي تعمل في مواس���م احلج، وهي تتعامل 

مع عدد كبير من ش���رائح املسلمني من كافة 

دول العالم على اختالف لغاتهم ومذاهبهم.

ويقضي قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا 

بإعادة هيكلة مؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

لتكون شركات مساهمة مقفلة، لرفع مستوى 

جودة اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن من 

خالل إنشاء ش���ركات متخصصة، وتوسيع 

قاع���دة مش���اركة الش���ركات واس���تقطاب 

الكفاءات، وإمكانية رفع رأس املال للشركات 

من خالل طرح أس���همها لالكتت���اب العام، 

وإتاحة الفرصة لعم���وم املواطنني للحصول 

على ترخيص تقدمي اخلدمة للحجاج والزوار 

القادمني من خ���ارج اململكة، وتطبيق قواعد 

احلوكمة في شركات أرباب الطوائف، وحفظ 

حقوق طرفي اخلدمة.

الئحة تنفيذية
وفي س���ياق متص���ل، عق���دت وزارة احلج 

والعم���رة، ممثل���ة في مكتب حتقي���ق الرؤية 

يوم األربع���اء 03 صفر 1441ه���� املوافق 

02 أكتوبر 2019م، لقاًء مفتوحًا مع معالي 

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

ب���ن طاهر بننت بحضور معال���ي نائب وزير 
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األس�اس، مب�ا فيه�ا األس�هم املخصص�ة للموظفي�ن 

واملس�تفيدين إن وج�دت.

6� القيم����ة الس����وقية: حت����دد القيم�ة الس����وقية 

لألس����هم وفق�ًا آلخ�ر تقيي�م مال�ي للش�ركة املعني�ة 

بن�اء عل�ى آخ�ر ميزاني�ة معتم�دة له�ا.

7� املس����تفيد: غي�ر املواط����ن ال�ذي خصص�ت ل�ه 

أس����هم ف�ي أي م�ن مؤسس����ات أرب�اب الطوائ�ف 

قب�����ل التح��ول أو آل�����ت إلي��ه منفع��ة األس�����هم 

بع��د التح��ول لش�����ركات أرب��اب الطوائ��ف بحكم 

امليراث وفقًا لآللية احملددة في هذه الالئحة.

8� السنة املالية:  السنة املالية للشركات وفقًا للنظام 

األس���اس للش���ركات املس���اهمة وعقد التأسيس 

وتعديالته لشركات املسؤولية احملدودة.

9� شركة اإلس�ناد: ش�ركة تقدي�م اخلدم�ة اململوك�ة 

لش����ركة أرب�اب الطوائ�ف بنس����بة 100% والت�ي 

تق�����وم بتقدي��م خدم��ات اإلس�����ناد املش�����تركة 

نط�����اق  ف�����ي  العامل�����ة  الش�����ركات  جلمي�����ع 

اختص��اص ش�ركة أرب�اب الطوائ�ف.

10� ش����ركة تقدي�م خدم�ة تابع�ة: ش����ركة تقدي�م 

اخلدم�ة التابع�ة لش�ركة أرب�اب الطوائ�ف واململوك�ة 

له�ا بنس�بة س����يطرة والت�ي تق�وم بتقدي�م اخلدم�ة 

بش�كل مباش�ر للحج�اج.

11� ممثل احلاج: مكتب شؤون احلجاج والوكاالت 

اخلارجية.

12� املنصة: هي املنص���ة أو املنصات اإللكترونية 
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الباب األول
أحكام متهيدية

املادة األولى: التعريفات 
تك����ون لأللفاظ واملصطلح�ات ال�واردة في الالئح�ة 

ذات املعن����ى املبي�ن له�ا في النظ�ام، واأللفاظ التي 

لم ترد في النظ�ام يك�ون له�ا املعان�ي املبين�ة أم�ام 

كل منه�ا ف�ي الالئحة:

1� النظ����ام: نظ�ام مقدم�ي خدم�ة حج�اج اخل�ارج 

الص�ادر باملرس�وم امللك�ي رق�م )م/111( وتاري�خ 

1440/9/17ه�.

2� نظ�ام الش����ركات: نظ�ام الش����ركات الص�ادر 

وتاري����خ  )م/3(  رق����م  امللك����ي  باملرس����وم 

وأي  التنفيذي����ة  ولوائح����ه  1437/01/28ه���� 

تعدي�الت الحق�ة علي�ه.

3� دلي�ل التصني�ف الكم�ي والنوع�ي: الدلي�ل ال�ذي 

تص�دره ال�وزارة وفق����ًا للنظ�ام لتحدي�د اخلدم�ات 

الت�ي تقدمه�ا ش�ركات أرب�اب الطوائ�ف وش�ركات 

تقدي�م اخلدم�ة.

4� ش��روط الترخي��ص لش��ركات تقدي��م اخلدم��ة: 

الش�����روط الت��ي تصدره�����ا ال�����وزارة لتنظي��م 

عملي�����ة ترخي�����ص ش�����ركات تقدي�����م اخلدم��ة 

مبوج�����ب النظ�����ام، ووض�����ع آلي�����ات الرقاب��ة 

والتقيي��م لغ��رض جتدي��د الترخي��ص.

5� أس����هم اخلزين����ة: األس����هم الت����ي حتتف����ظ 

به�ا ش����ركات أرب����اب الطوائ�ف وفق����ًا لنظامه�ا 

 الالئحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج  
املساهمة في أسهم تلك الشركات، وستقدم 

الوزارة خالل األي���ام القادمة دورة للتعريف 

بآلية املساهمة في شركات الطوافة.

خطوة مهمة
م���ن جهت���ه أكد معال���ي نائ���ب وزير احلج 

والعم���رة الدكت���ور عبدالفتاح بن س���ليمان 

مش���اط، أن الالئحة التنفيذي���ة خطوة مهمة 

نحو تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص في 

خدمة ضيوف الرحمن وحتقيق مس���تهدفات 

رؤية اململكة 2030.

إث����ر ذلك قدم قائ����د مكتب حتقي����ق الرؤية 

ب����وزارة احلج والعم����رة املهن����دس محمد 

إسماعيل عرًضا مرئًيّا عن املكتسبات التي 

س����تحققها الالئحة التنفيذية ملقدمي خدمة 

حجاج اخلارج، واس����تعرض م����ن خاللها 

أب����رز التغي����رات الت����ي ميك����ن أن يحدثها 

النظام، والذي سيس����اهم في حتقيق أعلى 

والرقابة،  واحلوكم����ة  االحترافية  املعايي����ر 

وفتح مجاالت أوس����ع في ش����تى املجاالت، 

كما س����يتيح النظام إيج����اد فرص وظيفية 

أكب����ر للمواطن����ني على مدار الع����ام، وبناء 

ش����ركات قوية تضمن أعلى معايير اجلودة 

وفق استراتيجيات واضحة.

عق���ب ذلك مت فتح باب املداخالت واألس���ئلة 

والت���ي متحورت ح���ول الالئح���ة التنفيذية 

ملقدم���ي خدمة حجاج اخل���ارج، وأثرها في 

حفظ حقوق مقدم اخلدمة ومتلقيها، وجتويد 

اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.

نائب وزير الحج والعمرة: 
الالئحة التنفيذية 

خطوة مهمة لتحقيق 
مستهدفات رؤية 

المملكة 2030
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لشـركات أربـاب الطوائـف 
ممارسـة اختصاصهـا 

بمجـرد صـدور قـرار 
التحـول

تلتزم شركات أرباب 
الطوائف باالختصاص 

المحدد لها في 
النظام

مس�����اهمة  ش�����ركات  إل�����ى  للتح�����ول  الالزم�����ة 

مقفل�ة، والت������ي متكنه������ا م������ن أداء أعماله��ا ف��ي 

مج������ال اختصاصه��ا وفق��ًا ألعل������ى املعايي��ر مب��ا 

يضم������ن ج��ودة اخلدم��ات واالس������تمرارية ويكف��ل 

مصلح��ة املس��اهمني.

2� مقترح النظام األساس للشركة املساهمة املقفلة.

3� ق����رار الرس����ملة وج����داول تخصي�ص األس����هم 

املص�ادق عليه�ا من املؤسس����ة ومراجع احلس����ابات 

املعي����ن م�ن قب�ل املؤسس����ة مب�ا ف�ي ذل����ك ما يتعلق 

باملس�تفيدين.

4� قائم��ة بأس��ماء املرش��حني لعضوي��ة مجل��س 

إدارة الش�����ركة ال تق��ل ع��ن عش��رين مرش��ًحا 

م��ن املس�����اهمني املؤسس����ني وفق�����ًا للمعايير 

املعتمدة م��ن ال��وزارة.

ثانيًا: يصدر ق���رار من الوزير باملوافقة على حتول 

الشركة على أن يتضمن على ما يلي:

1� النص بأن يقوم الق���رار مقام اجلمعية التحولية 

للشركة.

2� اعتماد صيغة النظام األساس.

3� تس���مية أعضاء مجلس اإلدارة املرش���حني من 

املؤسسة واملعينني من الوزير.

4� الن����ص عل����ى متلي�ك األس����هم للمس����اهمني 

املؤسس����ني املعتمدي����ن ف�ي ج����دول التخصيص 

املق�دم م�ن املؤسس�ة.

ثالث���ًا: يعد قرار التحول بذاته ترخيصًا لش���ركات 

أرباب الطوائف مبمارسة اختصاصها وفقًا للنظام.

امل��ادة الرابع��ة: النظام األس��اس لش��ركات 
أرباب الطوائف

يجب أن يش���مل النظام األس���اس لكل شركة من 

شركات أرباب الطوائف األحكام التالية:

1� رأس املال املعتمد وفقًا لقرار اعتماد الرس���ملة 

وتخصيص األسهم اخلاص بكل شركة.

2� آلية إصدار وحفظ شهادات متلك األسهم.

3� آلية معاجلة أسهم املستفيدين.

4� أح���كام االنعق���اد الدائم ملجل���س اإلدارة وفق 

أحكام هذه الالئحة.

5� أس����هم اخلزينة على أن ال تق����ل عن 5% من رأس 

املال.

6� تكوي��ن جلن�����ة املراجع��ة، واللجن��ة التنفيذي��ة، 

وجلن��ة االس�����تثمار، وجلن�����ة احلوكم��ة، وجلن��ة 

الترشيدات والتعويضات.

7� النص على وضع الئحة احلوكمة للشركة.

املادة اخلامس��ة: تداول األس��هم يف شركات 
أرباب الطوائف

1� يحظ�ر عل�ى املس����اهمني ف�ي ش����ركات أرب�اب 

الطوائ�ف بي�ع أس�همهم أو تداوله�ا خ�الل العامني 

األولني من تأسيس شركات أرباب الطوائف.

2� يج�����وز للمس�����اهمني ف��ي ش�����ركات أرب��اب 

املعتمدة من قبل الوزارة.

13� مكت�ب ش����ؤون احلج�اج: ه�ي اجله�ة املعني�ة 

بترتي�ب وتنظي�م ش����ؤون احلج�اج القادمي�ن م�ن 

الدول�ة التابع�ة له�ا.

14� الوكاالت اخلارجية: هي اجلهة املعنية بتنظيم 

وترتيب رحالت احلجاج.

15� اخلدم���ات: اخلدم���ة أو ح���زم اخلدمات التي 

تقدمها شركات تقدمي اخلدمة للحجاج.

املادة الثانية: اختصاص الوزارة
تخت��ص ال��وزارة باإلش�����راف عل��ى ش�����ركات 

أرب��اب الطوائ��ف وش��ركات اإلس��ناد وش��ركات 

تقدي��م اخلدم����ة والترخي�ص له����ا والعم�ل عل�ى 

رف�ع كفاي�ة العاملي�ن فيه�ا وحتقي�ق جميع أه�داف 

النظ���ام، واتخاذ كاف���ة القرارات املنف���ذة للنظام 

والالئحة.

الباب الثاني
شركات أرباب الطوائف

املادة الثالثة: إجراءات وأحكام حتول املؤسسات 
أواًل: عل�����ى مؤسس�����ات أرب�����اب الطوائ��ف أن 

تتخ��ذ ش�����كل ش��ركة مس�����اهمة مقفل��ة وتق��دم 

خالل تس���عني يومًا من تاريخ صدور الالئحة ملف 

التحول للوزارة مشتماًل على:

1� دراس�����ة التح�����ول اإلداري�ة واملالي�����ة والقانوني�ة 
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الطوائ��ف بع��د مض��ي س�����نتني م��ن تأسيس��ها 

ت��داول األس����هم اململوك����ة له�م عل����ى أن يك�ون 

تداوله�ا بي�ن املس����اهمني ف�ي ذات الش����ركة، وال 

يج�وز له�م بيعه�ا لغي�ر املس�اهمني.

3� يق�����ع باط�����اًل أي بي��ع لألس�����هم أو التن��ازل 

عنه�����ا لغي��ر املس�����اهمني قب��ل ط��رح ش�����ركة 

أرب��اب الطوائ��ف املعني��ة للت��داول.

4� يقع باطاًل أي بيع لألسهم لغير املواطنني.

5� يقع باطاًل أي رهن لألسهم قبل الطرح.

6� ال يجوز للمساهمني في شركات أرباب الطوائف 

تداول األسهم بأقل من قيمتها السوقية.

7� عل�ى ش�ركات أرب�اب الطوائ�ف حتدي�ث س�جالت 

وش�هادات ملكي�ة األس����هم ف�ي ح�ال تداوله�ا بني 

املساهمني وفقًا ملقتضيات نظام الشركات.

املادة السادسة: أسهم املستفيدين
1� على كل ش���ركة من شركات أرباب الطوائف أن 

تعالج أسهم املستفيدين وفقًا ملا يلي:

 أن تش��تري الش��ركة األس�����هم وفق��ًا لقيمته��ا 

الس�����وقية وس��داد ه��ذه القيم��ة للمس��تفيد بغض 

النظر عن فترة حظر التداول.

 أن حتول هذه األسهم كأسهم خزينة دون شرائها 

من املستفيد.

2� عن�د حتوي�ل أس����هم املس�تفيدين ألس�هم خزين�ة 

دون ش����رائها منه����م تك����ون ي�د ش����ركة أرب�اب 

الطوائ��ف عليه�����ا ي��د أمان�����ة وتص��رف أرب��اح 
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تلتــزم شــركات أربــاب 
الطوائــف وشــركات 

تقديــم الخدمــة بأحــكام 
أنظمــة المنافســة

األس�����هم ط�����وال م�����دة بقائه��ا بي��د الش�����ركة 

لصال��ح املس��تفيد.

3� للمس�����تفيد ف��ي أي وق��ت بع��د فت��رة احلظ��ر 

وقب��ل ط��رح الش�����ركة للت��داول، أن يطل��ب م��ن 

الش��ركة ع��رض أس��همه للبي��ع عل��ى املس��اهمني 

اآلخري��ن عل��ى أن تك��ون قيم��ة البي��ع وفق��ًا للقيم�ة 

الس����وقية للس����هم كح�د أدن�ى، ويك�ون احل�ق ف�ي 

ش�راء األس�هم ألق�ارب املس�تفيد م��ن املس��اهمني 

م��ن الدرج��ة األول��ى والثاني��ة ث��م للش�����ركة ث��م 

لباق��ي املس��اهمني وفق��ًا للقيمة السوقية.

4� ف���ي ح���ال وف���اة املس���تفيد قبل بيع أس���همه، 

تورث ملكية األس���هم للورثة السعوديني فقط وفق�ًا 

ألنصبته����م م����ن املي�راث، بينم����ا تبق�ى األنصب�ة 

املخصص����ة لغي�ر الس����عوديني م����ن الورث�ة بي�د 

الش����ركة كأس�هم خزين�ة وتق�وم الش�ركة بعرضه�ا 

للبي�ع ويك�ون احل�ق ف�ي ش����راء األس����هم ألق�ارب 

املس����تفيد املتوف�ى م�ن املس����اهمني م�ن الدرج�ة 

األول�ى والثاني�ة ث�م للش�ركة ث�م لباق�ي املس�اهمني 

وفق�ًا للقيم�ة الس����وقية، وتخص�ص الش����ركة مبا 

ت�راه مناس�بًا ما ال يق�ل ع�ن)%80(  م�ن عائ�د بي�ع 

األس�هم لغي�ر الس�عوديني م�ن الورث�ة.

5� يج�وز للش����ركة ف�ي ح�ال ش�رائها لألس�هم م�ن 

املس����تفيد خ�الل فت�رة احلظ�ر وقبل طرح الش�ركة 

للت��داول أن تع��رض ه��ذه األس��هم مباش��رة عل��ى 

املس��اهمني في الشركة بقيمة شرائها مضافًا عليها 

20% من قيمة الشراء.

6� حت�دد ش����ركة أرب�اب الطوائ�ف آلي�ة التواص�ل 

م�ع املس����تفيد وآلي�ة الش�راء والبي�ع لألس�هم وفق�ًا 

لنظامها األساس والئحة احلوكمة.

امل��ادة الس��ابعة: التصوي��ت يف اجلمعي��ات 
العامة لشركات أرباب الطوائف

1� يك����ون كل مس����اهم ف����ي ش����ركات أرب����اب 

الطوائ����ف ممث�اًل بص�وت واح�د ف����ي اجتماع�ات 

اجلمعية العام�ة العادي�ة للش����ركة، بص�رف النظ�ر 

ع�ن ع�دد األس�هم الت�ي ميلكها.

2� تس�����ري أح��كام نظ��ام الش�����ركات والنظ��ام 

األس�����اس ل��كل ش�����ركة م��ن ش�����ركات أرب��اب 

الطوائ��ف عل����ى التصوي�ت ف����ي اجلمعي�ة العام�ة 

غي�ر العادي�ة.

3� تس�����ري أح�����كام نظ�����ام الش�����ركات عل��ى 

التصوي�����ت ف�����ي انتخاب��ات أعض�����اء مجل��س 

اإلدارة ف��ي شركات أرباب الطوائف.

املادة الثامنة: مجلس اإلدارة
1� يتك��ون مجل��س اإلدارة ف��ي ش�����ركات أرب��اب 

الطوائ�����ف م�����ن اثن��ي عش�����ر عض�����وًا وفق��ًا 

للنظ��ام، ويح�دد النظ�ام األس����اس ل�كل ش����ركة 

م�ن ش����ركات أرب�اب الطوائ����ف ولوائ�ح احلوكم�ة 

اخلاص�ة به��ا أح��كام وش��روط انتخ��اب أعض��اء 

مجل�����س اإلدارة بع�����د انته��اء ال�����دورة األول��ى 

وآلي��ات اتخ��اذ الق�رار ف�ي املجل�س.

2� يكتم����ل نص����اب انعق�اد مجل����س اإلدارة ف�ي 

ش����ركات أرب����اب الطوائ�ف بحض�ور س����تة م�ن 

أعضائ����ه عل����ى أن يك�ون منه����م رئي�س املجل�س 

أو م����ن ينيب�ه وأح�د األعض����اء املعيني�ن م�ن قب�ل 

الوزي�ر.

3� يت�رأس مجل�س اإلدارة أح�د األعض�اء املعيني�ن 

م�ن قب�ل الوزي����ر ويك�ون ل�ه الص�وت املرج�ح عن�د 

تس�اوي ع�دد األص�وات.

4� يش�كل مجل�س اإلدارة ل�كل ش�ركة م�ن ش�ركات 
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أرب����اب الطوائ�ف م�ن أربع�ة م����ن أعضائ�ه جلن�ة 

تنفيذي�ة متث����ل املجل�س ف�ي حال�ة االنعق�اد الدائ�م 

املنص�وص عليه�ا ف�ي النظ�ام.

5� يت�����رأس اللجن��ة التنفيذي�����ة أح��د األعض��اء 

املعيني�����ن م��ن قب�����ل الوزي��ر ويح�����دد النظ��ام 

األس�����اس والئحة اللجان التابع���ة ملجلس اإلدارة 

أحكام اللجنة التنفيذية.

6� يح����دد النظ����ام األس����اس ل�كل ش����ركة م�ن 

ش����ركات أرب�اب الطوائ�ف، آلي�ة إنش����اء اللج�ان 

التابع����ة للمجل����س، وآلي����ة اس����تحقاق وص�رف 

مكاف����آت أعض�اء مجل����س اإلدارة وفق����ًا لنظ�ام 

الش����ركات، عل�ى أن ال تتج����اوز مكاف�أة أعض�اء 

اللجن����ة التنفيذي�ة ع�ن فت�رة االنعق����اد الدائ�م ما 

يع�ادل املكاف�أة املس�تحقة ع�ن عضوي�ة املجل�س.

7� تلت�زم الش����ركات ب����أن يك�ون أح����د أعض�اء 

اللج����ان التابع�ة للمجل�س عل�ى األق�ل )باس����تثناء 

اللجن����ة التنفيذي����ة( م����ن غي�ر أعض����اء مجل�س 

اإلدارة.

8� تلت�زم ش����ركات أرب�اب الطوائ����ف ب�أن يك�ون 

جمي����ع أعض����اء مجل����س إدارته�ا، ورئيس����ها 

التنفي�ذي واملس�����ؤول األول ع��ن الش��ؤون املالي��ة 

واملس��ؤول األول ع��ن ش�����ؤون تقني��ة املعلوم��ات 

واملس�����ؤول األول ع��ن امل��وارد البش��رية واملراجع 

املال��ي الداخل��ي له��ا س��عوديو اجلنس��ية.

9� تلتزم ش���ركات أرباب الطوائف بتعيني الرئيس 

التنفيذي من غير املساهمني في الشركة.

الباب الثالث
التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق 

االختصاص
الكم��ي  التصني��ف  دلي��ل  التاس��عة:  امل��ادة 

والنوعي
أواًل: تض���ع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي 

للخدمات، على أن يتضمن ما يلي:

1� املعايير األساسية ملستوى تقدمي اخلدمة.

2� توصيف اخلدمات.

3� آليات التعاقد.

4� مكونات حزم اخلدمات.

5� آلية تسعير اخلدمة.

6� ضمانات تقدمي اخلدمة.

7� كل ما ت���راه الوزارة مما يندرج حتت التصنيف 

الكمي والنوعي وآلية التسعير.

ثانيًا: تراجع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي 

بشكل سنوي للعمل على تطويره.

ثالثًا: على الشركات التابعة وشركات تقدمي اخلدمة 

عن���د تقدمي خدمته���ا االلتزام بالتصني���ف النوعي 

والكمي الذي تصدره الوزارة، مبا في ذلك ما يتعلق 

بالصفات املالية.

املادة العاش��رة: شروط الترخيص لشركات 
تقدمي اخلدمة

1� تعد الوزارة ش���روط الترخيص لش���ركات تقدمي 

اخلدمة وفقًا ملا يلي:

 متطلب���ات وزارة الداخلية وأمن الدولة فيما يتعلق 

باجلوانب األمنية.

 معايير وشروط احلصول على التراخيص.

 معايير وشروط جتديد التراخيص.

 املقابل املالي للحصول على التراخيص وجتديدها.

يحظـر علـى المسـاهمين 
فـي شـركات أربـاب 

الطوائـف بيـع أو تداول 
أسهمهم خـالل أول 
عامين من تأسيس 

الشركات

 التقارير وآليات الرقابة.

 كل م���ا تراه ال���وزارة مما يندرج حت���ت أحكام 

الترخيص لشركات تقدمي اخلدمة.

2� تعم�����ل ش�����ركات تقدي�����م اخلدم�����ة التابع��ة 

وش�����ركات تقدي�����م اخلدم�����ة وفق�����ًا لش�����روط 

التراخي��ص لش�����ركات تقدي�����م اخلدم��ة، وعل��ى 

ش�����ركات تقدي�����م اخلدم�����ة التق�����دم لل��وزارة 

للحص�����ول عل�����ى التراخي��ص الالزم�����ة لتقدي��م 

اخلدم��ة قب��ل الب��دء ف��ي ممارس��ة أعماله�ا.

3� يت��م جتدي��د التراخيص للشركات التابعة وشركات 

تقدمي اخلدمة كل خمس س����نوات بعد س����داد املقابل 

املالي للتجديد ووفقًا ألحكام وشروط التراخيص.

امل��ادة احلادية عش��رة: تراخيص ش��ركات 
أرباب الطوائف

1� لش�ركات أرب�اب الطوائ�ف ممارس�ة اختصاصه�ا 

مبوج�ب النظ�ام ومبج�رد ص����دور ق�رار التح�ول، 

ويع�د ق�رار التح�ول مبثاب�ة الترخي�ص له�ا.

2� ال تخض���ع ش���ركات أرباب الطوائ���ف ألحكام 

وشروط الترخيص لشركات تقدمي اخلدمة.

3� تلتزم ش���ركات أرباب الطوائ���ف باالختصاص 

احملدد لها في النظام.

4� تلت��زم ش������ركات أرب��اب الطوائ��ف وش������ركات 

تقدي��م اخلدم��ة التابع��ة وش������ركات تقدي��م اخلدم��ة 

بأح��كام أنظم��ة املنافس������ة، وال يج��وز ب��أي ح��ال 

لش������ركات أرب������اب الطوائ��ف وش������ركات تقدي��م 

   العدد الرابع والعشرون - ربيع األول  1441ه�  



 الالئحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج  

اخلدم�ة القي�ام بالتنس�����يق فيم�����ا بينهم�ا ألغ�راض 

احت�����كار الس�����وق أو رف�����ع قيم�ة اخلدم�����ة عل�ى 

احلجاج، ويعتبر ذلك من املخالفات اجلس����يمة التي 

يعاقب عليها النظام.

امل��ادة الثاني��ة عش��رة: الش��ركات التابع��ة 
لش����ركات أرب����اب الطوائ����ف ومج����االت 

االس��تثمار
1� عل�ى كل ش����ركة م�ن ش�ركات أرب�اب الطوائ�ف 

تأس����يس ش�ركة إس�ناد مس����اهمة مقفل�ة واح�دة 

تك�ون مملوك�ة له�ا بالكام�ل.

2� عل��ى ش�����ركات أرب��اب الطوائ��ف أن تنش���ئ 

ش��ركة أو ع��دة ش��ركات مس��اهمة بع��د موافق��ة 

ال�وزارة لتقدي�م اخلدم�ة وتتمل�ك نس����بة 51% م�ن 

رأس ماله����ا كح����د أدن�ى عن�د التأس����يس وفق�ًا 

للمعايي��ر التالي��ة:

  أن يك�ون املس�اهمون ف�ي الش�ركات التابع�ة 

لش����ركة أرب�اب الطوائ�ف عن�د تأسيس�ها م�ن 

املس����اهمني ف�ي ش����ركة أرب����اب الطوائ�ف 

املالك�ة للش�ركة.

 احلوكمة القومية واتب���اع أعلى معايير اإلفصاح 

والشفافية.

 التركيز على أداء اخلدمة وفقًا ملعايير الوزارة.

 التركيز على كفاءة العمل ودميومة الشركة.

 ضم���ان أداء اخلدم���ات وفق���ًا ألع���داد احلجاج 

السنوية التي حتددها الوزارة.

3� اس����تثناء م�ن حك�م الفق�رة )1( و)2( م�ن ه�ذه 

امل�ادة، يج�وز لش����ركة ال�وكالء وش�ركة الزمازم�ة 

خ��الل فت��رة احلظ��ر أن تق��دم خدماته��ا بش�����كل 

مباش��ر دون إنش��اء ش��ركات إس��ناد أو ش��ركات 

تقدي�م خدم�ة تابع�ة.

4� تلت�زم ش�����ركات اإلس�����ناد بالتعاق�د مل�دة خم�س 

س�نوات م�ع الش�ركات األخ�رى العامل�ة ف�ي نط�اق 

اختص�اص ش�ركة أرب�اب الطوائ�ف الت�ي تتب�ع له�ا، 

وذل�ك لتقدي�م اخلدم�ات املش�����تركة عل��ى أس������اس 

املش������اركة ف��ي الدخ��ل بنس������بة يت������م االتف��اق 

عليه��ا بينه������م وفق��ًا ألح��كام دلي������ل التصني��ف 

الكم��ي والنوع��ي.

5� يج�وز لش����ركات أرب�اب الطوائ�ف بي�ع املزي�د 

م�ن أس����همها ف�ي ش�ركات تقدي�م اخلدم�ة التابع�ة 

له��ا ملس�����تثمرين اس�����تراتيجيني بع�����د انته��اء 
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الع��ام املال�����ي الثان��ي، عل�����ى أن تدع��م عملي��ة 

البي��ع نش��اطات ش��ركة تقدي��م اخلدم��ة التابع��ة، 

ويحق�����ق مصلح��ة ش�����ركة أرب�����اب الطوائ��ف 

املعني�����ة، ش�����ريطة أن حتاف��ظ ش�����ركة أرب��اب 

الطوائ��ف املالك��ة عل��ى نس�����بة الس��يطرة وفق��ًا 

للنظ��ام األساس��ي للش��ركة.

6� عل��ى ش�����ركات أرب�����اب الطوائ��ف احلص��ول 

عل��ى موافق��ة الوزي�����ر عن��د القي��ام ب��أي عملي��ة 

بي��ع أس�����هم ش�����ركات تقدي��م اخلدم��ة التابع��ة 

قب��ل ط��رح ش��ركة أرب��اب الطوائ��ف.

7� يج����وز لش����ركات أرب�اب الطوائ����ف أن تق�وم 

باالس����تثمار ف�ي كاف�ة املج�االت بش����كل مباش�ر 

بع�د تأس���يس شركة اإلسناد وش���ركة أو شركات 

تقدمي اخلدمة التابعة لكل منها.

امل��ادة الثالث��ة عش��رة: تراخيص ش��ركات 
تقدمي اخلدمة التابعة

1� عل�ى ش�ركات تقدي�م اخلدم�ة التابع�ة احلص�ول 

عل����ى التراخي�ص الالزم�ة لتقدي����م اخلدم�ة وفق�ًا 

لشروط التراخيص.

2� لش�����ركات تقدي�����م اخلدم��ة التابع�����ة تقدي��م 

التابعي�����ن  احلج�����اج  م�����ن  ألي  خدماته�����ا 

الختص��اص الش���ركات األخ���رى بعد مضي ثالث 

سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

امل��ادة الرابع��ة عش��رة: تراخيص ش��ركات 
تقدمي اخلدمة

مي����ارس األش�����خاص ذوو الصف����ة الطبيعي����ة بعد 

تأس�����يس الكي����ان املناس�����ب، واألش�����خاص ذوو 

الصفة االعتباري������ة، نش������اط تقدي������م اخلدم������ة 

للحج��اج بع��د مض��ي ث��الث س������نوات م��ن نف��اذ 

النظ��ام، مبوج��ب ترخيص من الوزارة وفقًا لشروط 

التراخيص. 

الباب الرابع
تقدمي اخلدمات وضمان استمرارها

املادة اخلامسة عشرة: تقدمي اخلدمة
1� يج���ب على ش���ركات تق���دمي اخلدم���ة أن تقدم 

خدماته���ا للحجاج وفق���ًا لدلي���ل التصنيف الكمي 

والنوعي.

2� يتم التعاقد على اخلدمات من خالل املنصة.

3� يحظ�����ر عل�����ى الش�����ركات التابع�����ة التعاق�����د 

بش�����كل مباش�����ر أو غي�����ر مباش�����ر أو تس�����ويق 

نط�����اق اختصاصه��ا  خدماته��ا للحج�����اج خ��ارج 

خ��الل الث��الث الس�����نوات األول��ى م��ن تاري��خ نف��اذ 

النظ��ام.

4� يح��ق لش��ركات تقدي��م اخلدم��ة التابع��ة بع��د 

مض��ي ث��الث س��نوات م��ن نف��اذ النظ��ام تقدي��م 

اخلدم��ة للحج��اج م��ن أي جنس��ية كان��ت، س��واء 

كان��ت ف��ي نط�����اق اختصاصه��ا أو ف��ي نط��اق 

اختص��اص غيره��ا م��ن الش��ركات.

امل��ادة السادس��ة عش��رة: ضم��ان اس��تمرار 
اخلدمة للحجاج

1� تضم�ن كل ش�ركة م�ن ش�ركات أرب�اب الطوائ�ف 

تقدي�م اخلدم�ات م�ن خ�الل ش�ركات تقدي�م اخلدم�ة 

التابع����ة له�ا للحج����اج الواقعي����ن ضم�ن نط�اق 

اختصاصه����ا حس����ب احلص����ة املخصص�ة م�ن 

ال�وزارة ل�كل ش�ركة م�ن ه�ذه الش�ركات.

2� عل�����ى جمي�����ع ش�����ركات أرب�����اب الطوائ��ف 

وش�����ركات تقدي�����م اخلدم��ة التابع�����ة اتخ��اذ ما 

يل�����زم م��ن احتياط��ات لضم��ان اس�����تمرار أداء 

اخلدم��ة للحج��اج.

3� ف����ي ح����ال إخ����الل أي م�ن ش����ركات تقدي�م 

اخلدم�ة بالتزاماته�ا، أو تعطله�ا ألي س����بب كان، 

ول�م تق�م ش�ركة أرب�اب الطوائ�ف م�ن خ�الل ش�ركة 

اإلس����ناد التابع�ة له�ا مبعاجلة الوض�ع، فإنه يحق 

لل����وزارة اتخ�اذ جمي�ع التدابي�ر الالزم�ة، مب�ا ف�ي 

ذل�ك تكلي�ف ش����ركة أخ�رى مرخ�ص له�ا بتقدي�م 

اخلدم�����ة والرج�����وع بقيمته�����ا عل��ى الش�����ركة 

املخالف�����ة مب�����ا ف��ي ذل�����ك تس�����ييل الضم��ان 

البنك�����ي املق��دم منه��ا لصال��ح ال��وزارة، وتك��ون 

ش�����ركة أرب�����اب الطوائ��ف املعني��ة أو ش�����ركة 

اإلس�����ناد التابع�ة له�ا ضامني�ن للش�ركة املخالف�ة 

ف�ي حال�ة ع�دم الس�داد أو ع�دم كفاي�ة الضم�ان.

الباب اخلامس
الرقابة واملخالفات والعقوبات
املادة السابعة عشرة: التقارير

تلت����زم ش����ركات أرب����اب الطوائ�ف وش����ركات 

اإلس�ناد وش����ركات تقدي�م اخلدم�ة بتقدي�م تقري�ر 

دوري لل�وزارة ع�ن أدائه�ا التش�غيلي واملال�ي وفق�ًا 
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للمعايي�ر الت�ي حتدده�ا ال�وزارة للتقاري�ر الدوري�ة 

ف�ي شروط التراخيص.

املادة الثامنة عشرة: الرقابة
تضع الوزارة دلياًل بتوصيف املخالفات وما يقابلها 

من العقوبات على أن يشمل ما يلي: 

 توصيف املخالفات وما يقابلها من عقوبات. 

 مه���ام موظفي الرقاب���ة على الش���ركات ونطاق 

اختصاصهم.

 اإلج����راءات التفصيلي�ة لعم����ل جلن�ة النظ�ر ف�ي 

مخالف�ات أح�كام النظ����ام أو الق�رارات الصادرة 

تنفي�ذًا ل�ه، مب�ا ف�ي ذل�ك م�ا يتعل�ق بأمان�ة الس����ر 

وإدارة أعماله�ا، وامل�دد النظامي�ة وع�دد اجللسات 

وضبطها وآلية االستدعاء والتواصل مع اللجنة.

امل�ادة التاس�عة عش�رة: 
تش�كيل جلن�ة النظ�ر ف�ي مخالف�ات أح�كام النظ�ام 

والقرارات الصادرة تنفيذًا لها

ا مل�ا ورد ف�ي امل�ادة الثاني�ة 
ً
1� تش����كل اللجن�ة وفق�

عش�رة م�ن النظ�ام م�ن خمس�ة أعض�اء، م�ن حمل�ة 

املؤه�الت الش����رعية أو النظامي����ة، مبوج�ب ق�رار 

ص�ادر م����ن الوزي�ر، ويحدد في����ه رئي�س اللجن�ة 

ونائب�ه، ويك�ون لألخي�ر صالحي�ات الرئي�س عندم�ا 

يح�ل محل�ه ح�ال غي�اب الرئي�س.

2� تك�ون اللجن�ة مس����تقلة ف�ي عمله�ا وتنعق�د ف�ي 

مق�ر ال�وزارة أو أي م�ن أفرعه�ا بحس�ب م�ا ت�راه 

اللجن�ة وفق�ًا آللي�ات اتخ�اذ الق�رار فيه�ا.

3� يج����ب أال يك����ون ألي عض�و ف����ي اللجن�ة أي 

مصلح�ة م�ع أي ش����خص أو جه����ة م�ن اجله�ات 

الت����ي ينظ����ر ف����ي مخالفاته�ا، ويج����ب علي�ه أن 

يفص�ح ع�ن ذل�ك ف�ور معرفت�ه باملصلح�ة، والتنح�ي 

وع�دم مش�اركة اللجن�ة ف�ي نظ�ر ذل�ك املوض�وع.

4� م�دة اللجن�ة ث�الث س����نوات م����ن تاري�خ ق�رار 

تش����كيلها، ويج����وز إنهاؤه�ا قب�ل حل����ول موع�د 

انتهائه�ا وإع�ادة تش����كيلها مبوج�ب ق�رار يص�در 

م�ن الوزير.

5� يحدد الوزير مكافآت أعضاء اللجنة.

6� ف�ي ح�ال تغي�ب عض����و اللجن�ة ع�ن حض�ور 

ث�الث جلس����ات متصل�ة أو متفرق�ة خ�الل س����نة 

دون س�بب مقب�ول م�ن قبل رئيس اللجنة يتم عزله 

ويعني الوزير بدياًل له.

املادة العشرون: اختصاص اللجنة
تختص اللجنة مبا يلي:

1� النظ��ر ف��ي مخالف��ات ش��ركات أرب��اب الطوائ��ف 

وش��ركات اإلس��ناد وش��ركات تقدي��م اخلدم��ة ألح�كام 

النظ�ام، أو الق�رارات الوزاري����ة الص�ادرة تنفي�ذًا ل�ه، 

احملال�ة له�ا م�ن صاح�ب الصالحي�ة، وإيق�اع العقوب�ات 

املنص�وص عليه�ا ف�ي النظ�ام.

2� النظ�����ر ف�����ي املخالف�����ات املتعلق�����ة بتقدي��م 

اخلدم��ة م��ن األش��خاص ذوي الصف��ة االعتباري��ة 

أو الطبيع���ة دون احلصول على التراخيص الالزمة 

من الوزارة.

3� النظ�ر ف�ي املخالف�ات املتعلق�ة بأعض�اء مجال�س 

اإلدارة أو امل����دراء التنفيذيي����ن أو غيره����م م�ن 

العاملني في ش���ركات أرباب الطوائف أو شركات 

تقدمي اخلدمة.

4� إذا كان����ت املخالف�ة املرفوع����ة للجن�ة منطوي�ة 

عل����ى مخالف�ة تعاق�ب عليه�ا أنظمة أخ�رى، فعليها 

إحالته�ا بواس�طة صاح�ب الصالحي�ة إل�ى اجله�ة 

املختص�ة التخ�اذ م�ا يل�زم نظام�ًا، واتخ�اذ الق�رار 

مح����ل املخالف�ة م�ا ل�م يتبي�ن ع�دم إمكاني�ة اتخ�اذ 

الق�رار ف�ي أحده�ا دون األخ�رى.

املادة احلادية والعش��رون: ق��رارات اللجنة 
والتظلمات

1� تصدر قرارات اللجنة باألغلبية بحضور الرئيس 

أو من ينوبه ويجوز توقيع القرارات بالتمرير.

2� ف�����ي احل��االت الت�����ي يل��زم فيه�����ا امتن��اع 

العض��و ع�����ن احلض�����ور أو التنح��ي لتض��ارب 

املصال�����ح، يكتف�����ى بحض��ور باق�����ي األعض��اء 

وحتس��ب األغلبي��ة عل��ى أس��اس احلاضري��ن.

3� تعتمد قرارات اللجنة من قبل الوزير.

4� يح��ق مل��ن ص��در ض��ده أي ق��رار بن��اء عل��ى 

أح��كام النظ�����ام أو الق��رارات الص��ادرة تنفي��ذًا 

ل��ه االعت��راض علي��ه أم��ام احملكم��ة اإلداري��ة.

الباب السادس
األحكام اخلتامية واالنتقالية

املادة الثانية والعشرون: الفترة االنتقالية
1� ب����دًءا م�ن تاري�خ نف����اذ الالئح�ة تطب�ق أح�كام 

النظ�ام والالئح�ة عل�ى مؤسس�ات أرب�اب الطوائ�ف 

ريثم�ا يت�م حتوله�ا إل�ى ش�ركة مس�اهمة مقفل�ة.

2� يس����تمر العم�ل بالق����رارات واألوام�ر املتعلق�ة 

بتحدي����د املقاب�ل املال�ي واس����تحصاله إل�ى حي�ن 

ص����دور التصني����ف النوع�ي والكم����ي للخدم�ات 

وآلي�ات تس�عيرها م�ن ال�وزارة.

3� للوزي��ر تطبي��ق العقوب�����ات ال��واردة بالنظ��ام 

عل�����ى أعض�����اء مجال��س اإلدارة مبؤسس�����ات 

أرب�����اب الطوائ��ف ف��ي ح��ال تأخ��ر املؤسس�����ة 

ف��ي التح��ول.

املادة الثالثة والعش���رون: أثر طرح شركات أرباب 

الطوائف لالكتتاب العام

1� بع����د ط�رح أس����هم أي م�ن ش����ركات أرب�اب 

الطوائ�ف لالكتت�اب الع�ام، ينته�ي العم�ل للش�ركة 

الت����ي ت�م طرحه�ا مب�ا ورد ف����ي الفق�رات )1، 2، 

3، 4( م�ن امل�ادة السادس����ة م�ن النظ�ام، وكذل�ك 

العم�ل بامل�واد املتعلق�ة به�ا ف�ي الالئح�ة.

2� ف�ي ح�ال ط�رح أس�هم أي م�ن ش�ركات أرب�اب 

الطوائ�ف لالكتت�اب الع����ام وفق�ًا للفق�رة )8( م�ن 

امل�ادة السادس����ة م����ن النظ�ام، ينته����ي العم�ل 

مب�دد احلظ����ر ال�واردة ف�ي الالئح�ة وكذل�ك نط�اق 

االختصاص مبجرد االنتهاء من عملية الطرح. 

املادة الرابعة والعش��رون: النظام األس��اس 
لشركات أرباب الطوائف

1� يص��در النظ��ام األس�����اس ل��كل ش��ركة م��ن 

ش�����ركات أرب��اب الطوائ��ف بق��رار م��ن الوزي��ر، 

وعل��ى الش����ركة املعني�ة التقدي�م ل�وزارة التج�ارة 

واالس����تثمار للحص�ول عل�ى الس����جل التج�اري 

للش����ركة مبوج��ب أح�����كام النظ�����ام والالئح��ة 

التنفيذي��ة ونظ��ام الش��ركات.

2� يص����در النظ�ام األس����اس لش����ركات تقدي�م 

اخلدم����ة التابع����ة وفق����ًا لنظ�ام الش����ركات بع�د 

موافق�ة الوزير.

املادة اخلامس��ة والعش��رون: نف��اذ الالئحة 
وتفسير أحكامها

1� تع�د ه�ذه الالئح�ة ناف�ذة م�ن تاري�خ إقراره�ا م�ن 

الوزي�ر ونش�رها عل�ى موق�ع ال�وزارة، وتلغ�ي كل م�ا 

يتع�ارض معه�ا م�ن أح�كام وق�رارات وزاري�ة.

2� للوزي�����ر تفس�����ير أح�����كام ه�����ذه الالئح��ة 

وتعدي��ل أحكامه�����ا كلم��ا دع��ت احلاج��ة لذل��ك، 

واالس��تثناء منها.
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معارض

مكة المكرمة: الرفادة

بمش�اركة الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرباب الطوائف، وتحت ش�عار: “الحج عبادة وس�لوك حضاري”، نّظمت 

شرطة العاصمة المقدسة، النسخة الثالثة من معرض “آمنون” خالل موسم حج عام 1440ه�، وذلك خالل الفترة 

م�ن 3 – 9 ذي الحج�ة 1440ه�� الموافق 4 - 10 أغس�طس 2019م المنص�رم، في مقر معارض أوق�اف الراجحي بحي 

“النسيم” بمكة المكرمة..

بمشاركة “الهيئة التنسيقية” 
وعدد من “أرباب الطوائف” والجهات المختصة

شرطة العاصمة المقدسة تنظم 
النسخة الثالثة من معرض “آمنون”
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مشاركة “الهيئة 
التنسيقية” بجناح خاص 

يعرض أعمالها ومنجزاتها 
والتعريف بمهامها

اإلعالمية على زوار املعرض، من تقارير ومجالت 

وكتيبات إرشادية وتوعوية. 

كما جتّسدت مش����اركة مكتب الزمازمة املوحد، 

في سقاية املس����ؤولني والزوار ماء زمزم بالطرق 

التقليدي����ة عن طريق ال����دوارق والطيس، وتوزيع 

عبوات زمزم س����عة )200( عليه����م، وأيضًا في 

جن����اح خ����اص لعرض بع����ض أدوات الس����قيا 

التقليدي����ة ومعداتها التراثي����ة، والتعريف بتاريخ 

املكت����ب ومس����يرته الطويلة ف����ي خدمة ضيوف 

الرحمن، وأنش����طته ومش����اركاته في املناسبات 

الوطني����ة والفعاليات الرس����مية، وكذل����ك لتوزيع 

بعض الهدايا على رّواد املعرض.  

الدورة الثالثة للمعرض، عكس���ت مدى التنس���يق 

والتعاون والتكامل بني جميع األجهزة والقطاعات، 

وأسهمت في إرسال رسائل مهمة جلميع شرائح 

املجتمع وحلجاج بيت الله احلرام، وذلك إليضاح 

حج���م رعاية ضيوف الرحم���ن والتعريف ببعض 

اخلدمات التي تتش���رف اجلهات املش���اركة فيه 

بتقدميه���ا لهم، والتي حت���رص كل احلرص على 

توفير كل اإلمكانات لهم، ومبا يتوافق وينس���جم 

مع م���ا توليه حكومتنا الرش���يدة بقي���ادة خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز 

آل س���عود، وولي عهده حفظهم���ا الله، من عناية 

فائق���ة جلموع احلجاج، ويتماش���ى مع توجيهات 

صاحب السمو امللكي وزير الداخلية، في حتقيق 

بحضور عدد من املس����ؤولني وقيادات أمن احلج، 

ومش����اركة )33( جهة حكومي����ة وخدماتية تعمل 

ف����ي منظومة احل����ج والعم����رة وذات عالقة بها، 

وتتش����ّرف بتق����دمي خدماتها لضي����وف الرحمن 

من حج����اج ومعتمرين وزوار للمس����جد النبوي 

الش����ريف، هدفت م����ن املش����اركة لتكريس مبدأ 

التعاون والتنس����يق القائم بينها، وجتسيده على 

أرض الواق����ع، وإبراز بعض األدوار التي تؤديها 

خلدمة وف����د الله، باإلضافة إل����ى تعريف حجاج 

بيت الله احلرام بجانب من اخلدمات التي تقدمها 

الدولة إليه����م وباجلهود املبذولة من القطاعات – 

احلكومية واألهلية – م����ن أجل راحتهم وأدائهم 

ملناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.   

معرض شامل 
"آمنون" معرض ش����امل يقام للع����ام الثالث على 

التوالي، يضم أجنحة خاصة بعدد من القطاعات 

واألجه����زة – احلكومي����ة واألهلي����ة والتطوعي����ة 

- منه����ا: )الرئاس����ة العام����ة لش����ؤون احلرمني 

الش����ريفني، وجامعة أم الق����رى، ورابطة العالم 

اإلس����المي، وأمان����ة العاصمة املقدس����ة، وفرع 

وزارة احل����ج والعمرة مبك����ة املكرم����ة، والهيئة 

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

الزمازمة املوحد، ومديرية الدفاع املدني، وإدارة 

املرور، ومركز شعبة األسلحة وإبطال املتفجرات، 

ومكافح����ة املخدرات، ودوري����ات األمن، واإلدارة 

العام����ة للمجاهدين، وش����عبة األدل����ة اجلنائية، 

والعملي����ات األمني����ة املوح����دة 911، وجوازات 

العاصمة املقدسة، والقوة اخلاصة ألمن املسجد 

احلرام، والقوات اخلاّص����ة ألمن احلج والعمرة، 

وهيئ����ة اله����الل األحمر الس����عودي، والش����ؤون 

الصحي����ة مبنطقة مكة املكرمة، إلى جانب جمعية 

الكشافة الس����عودية، وغرفة مكة املكرمة، وجلنة 

الس����قاية والرفادة بإمارة منطق����ة مكة املكرمة، 

ومركز الزهراء االجتماعي مبكة املكرمة، وفريق 

ح����ور مكة املكرمة التطوع����ي، إضافة إلى إدارة 

العالق����ات واإلعالم بإمارة منطق����ة مكة املكرمة، 

وجمعي����ة هدية احل����اج واملعتم����ر، وجمعية كفى 

للتوعية بأضرار املخدرات، ومشروع تعظيم البلد 

احلرام، وغيرها(.

ومتثلت مش����اركة الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات 

أرباب الطوائف، في جناح خاص ضم شاشات 

لع����رض بعض أعماله����ا ومنجزاته����ا والتعريف 

بها ومبهامها، وتوزي����ع مطبوعاتها وإصداراتها 
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باإلضافة إلى التعريف بخدماتها اإللكترونية من 

خالل عرض مبادرة "يس����ر"، والتي تعنى بحصر 

جميع التطبيق����ات اإللكترونية التي تخص احلج 

والعمرة، وحتديد أفض����ل اخلدمات التي تقدمها 

تلك التطبيقات، به����دف جتويد اخلدمات املقدمة 

للحاج واملعتمر. كما قدم����ت "الوزارة" للجمهور 

مب����ادرة: "تطوي����ر وتش����غيل إدارة التفويج في 

كاف����ة مراحل احلج ونق����ل املعرفة"، والتي تهدف 

إلى تنظيم أداء املجموعات الكبيرة من احلش����ود 

البش����رية وزيادة الطاقة االس����تيعابية، وإنشاء 

جهاز فعال إلدارة عمليات التفويج، ورفع معايير 

السالمة املعمول بها خالل أوقات الذروة.

هذا بجانب مش����اركة عدد من اجلهات املختصة 

واملعني����ة، والت����ي منها "معهد خ����ادم احلرمني 

الش����ريفني ألبح����اث احل����ج والعم����رة" بجامعة 

أم القرى، به����دف التأكيد على ال����دور البحثي 

واالستش����اري الذي يقوم به املعهد في احملافل 

وامللتقيات، وذلك بجناح خاص عرض عددًا من 

الص����ور القدمية واحلديثة ملك����ة املكرمة واحلرم 

املكي الش����ريف واملسعى، ومناذج من دراساته 

النوعية التي أصبحت مشروعات ينعم بخدماتها 

ضيوف الرحمن.

بعض مبادراتها اخلدمية اجلديدة واملس����تحدثة، 

وتوضيح أهدافها ف����ي حتقيق رضا حجاج بيت 

الل����ه احلرام، ومنها مب����ادرة:  "ميثاق أخالقيات 

العمل املهن����ي"، والتي تهدف إل����ى حفظ حقوق 

ضي����وف الرحم����ن ومتلق����ي اخلدم����ة، وتنظيم 

املمارس����ة املهنية وضبطها وحتس����ني اخلدمات، 

كم����ا تهدف إل����ى تأصي����ل قيم وأخ����الق العمل 

وتطبي����ق أرقى املعايير ف����ي التعامل مع ضيوف 

الرحمن. كما أبرزت "الوزارة" مبادرة: "إنش����اء 

مركز لتأهي����ل وترخيص العامل����ني في منظومة 

احلج والعمرة والزيارة"، والهادفة إلى حتس����ني 

جودة اخلدم����ات وتدريب وتطوي����ر العاملني في 

ميدان احل����ج والعمرة وتوط����ني الوظائف، هذا 

دورته الثالثة عكست 
التعاون والتكامل 
بين جميع األجهزة 

والقطاعات وأسهمت 
في إرسال رسائل لجميع 
شرائح المجتمع وللحجاج 

مظلة األمن واألمان والراحة واالستقرار حلجاج 

بيت الله احلرام، والتأكيد على أن جميع اجلهات 

والقطاعات – احلكومية واألهلية – بصفة عامة، 

والقيادات األمنية على وجه اخلصوص، في كامل 

جاهزيتها لتقدمي ش���رف اخلدم���ة حلجاج البيت 

العتي���ق، وأنها تعمل ليل نهار لتحقيق الس���المة 

واألم���ن والراحة لقوافله���م ووفودهم في رحلتهم 

اإلمياني���ة، مس���تمدين العون والتوفي���ق من الله 

ع���ز وجل، ثم م���ن القيادة الرش���يدة أيدها الله، 

الت���ي ال تدخر وس���عًا، وتبذل الغال���ي والنفيس 

في س���بيل أن ينع���م وفود الله بالراحة واليس���ر 

في رحلته���م اإلميانية، وذلك حت���ى عودتهم إلى 

أوطانهم س���املني غامنني، ومن جهة أخرى يبرز 

أدوار اجلهات املش���اركة، والتي يؤكد تفاعلها مع 

"املعرض" واملشاركة في فعالياته، حرصها الكبير 

على تقدمي وإبراز الصورة املش���رقة لهذه البالد 

املباركة، وجتس���يد أدوارها الكبي���رة في خدمة 

حجاج بيت الله العتيق وحتقيق راحتهم.

مبادرات جديدة 
م����ن جهة أخرى، ش����اركت وزارة احلج والعمرة 

بجن����اح خاص ف����ي املعرض، اس����تعرضت فيه 
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شخصية من الحرمين 

مكة المكرمة: الرفادة
ف�ي  واألدبي�ة  الثقافي�ة  الحرك�ة  رائ�د 
ل�أدب  بش�غفه  اش�تهر  المملك�ة، 
والعل�وم ف�ي مختل�ف المج�االت، ق�رأ 
كتب التاريخ بعص�وره المختلفة، ونهل 
م�ن معي�ن العلم�اء واألدب�اء القدماء 
والمحدثي�ن، كم�ا ت�درب عل�ى العم�ل 
خب�رة  فاكتس�ب  صب�اه  من�ذ  التج�اري 
ميدانية.. إنه الشيخ محمد سرور الصبان 
رحمه اهلل، صاحب المس�يرة الزاخرة في 
تاريخ العمل الوطن�ي؛ اقتصادًيا وإدارًيا 
وأدبًي�ا.. نقل�ب ف�ي المس�احة التالي�ة 

بعضًا من سيرته العطرة..

محمد سرور الصبان.. 
رائد الثقافة واألدب

كان وزيرًا للمالية 
وتولى األمانة 
العامة لرابطة 

العالم اإلسالمي 
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البالد، عينه رئيس كتاب بلدية مكة املكرمة في 

عام 1343ه�، ثم س���كرتيًرا للمجلس األهلي، 

وترقى في الوظائف احلكومية حتى عني وزيًرا 

للمالي���ة بعد وفاة املل���ك عبدالعزيز، وفي عهد 

امللك فيصل بن عبدالعزي���ز، عينه أميًنا عاًما 

لرابط���ة العالم اإلس���المي، وذل���ك في العام 

1382ه����/ 1962، كما أنش���أ مكتبة ثقافية 

عامة في كل من مكة املكرمة وجدة.

ولتوقه إلى معالي األمور، أسس ورأس إدارة 

عدد من الشركات واألعمال، ولعل من أبرزها 

شركة السيارات، إضافة إلى مشروع القرش، 

وهو من املشروعات اخليرية واإلنسانية التي 

أوالها الصبان اهتمامًا كبيرًا.

ولم تكن حياته العملية رغم ثقل وعظم أمانتها 

وتع���دد مهامها ومس���ؤولياتها، لتش���غله عن 

هوايات���ه وقراءاته األدبي���ة والفكرية، كما لم 

تكن حاجزًا عن توس���عه في ق���راءة التاريخ 

احلضاري لإلس���الم، حيث ُع���رف عنه رحمه 

الله، ش���غفه بالقراءة وطل���ب العلم حتى في 

أواخ���ر عمره وتع���دد مهامه، ال س���يما وقد 

وصف���ه محمد علي مغربي ف���ي كتابه )أعالم 

احلجاز( بأن���ه صاحب »مأث���رة أدبية كبرى 

ينفرد فيها حني يكتب التاريخ األدبي للحجاز، 

فق���د كان أول من أصدر كتاب���ًا بحجم كتابه 

الدروس العربية والش���رعية، وعندما اندلعت 

احل���رب العاملية األولى انتقل مع أس���رته إلى 

مكة، وهناك دخل مدرسة اخلياط القدمية، ثم 

اشتغل مع والده في التجارة.

وعني الشيخ محمد سرور مبكًرا كاتب يومية 

بإدارة بلدية مكة ف���ي عام 1336ه�، ثم رقي 

إلى وظيفة محاس���ب فرئي���س كتاب، وعندما 

تولى امللك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله حكم 

أهدى جامعة الملك 
عبدالعزيز مكتبة 

تحوي أكثر من خمسة 
آالف كتاب
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صاحب أول كتاب 
أدبي في المملكة 

ومن رواد 
النهضة األدبية 

والثقافية والعمل 
المؤسسي

مسيرة حافلة وعطاء غير محدود للشيخ محمد 

س���رور الصبان، في ميادين العمل الوطني، 

أدبي���ًا وإداريًا واجتماعي���ًا واقتصاديًا، منح 

حياته لوطنه متحماًل ملس���ؤولياته رغم صعوبة 

البداي���ات، وكان ل���ه دور كبير ف���ي احلراك 

الفكري واألدبي ودفع حركة النشر والتأليف 

ف���ي بالدنا، وذلك حني طبع ع���ددًا من الكتب 

عل���ى نفقت���ه اخلاصة، إضافة إل���ى إصداره 

كت���اب )أدب احلجاز( وه���و أول كتاب أدبي 

في احلج���از واململكة بوجه عام، وكذلك كتاب 

)املعرض( وهو كتاب نثري يضم مجموعة من 

اآلراء ف���ي اللغة واألدب، كما كان رحمه الله، 

نش���طًا في العمل الثقافي، مشجعًا على نشر 

وإنش���اء املكتبات ورعاية األدب���اء واملبدعني، 

وقد أنش���أ مكتبة تعتبر م���ن أفضل املكتبات 

اخلاص���ة في مكة املكرمة، وحتتوي على كثير 

من أمهات الكتب املطبوعة واملخطوطة، قدمها 

أبناؤه إه���داء إلى جامعة املل���ك عبدالعزيز، 

تضم ما يزيد على 5000 كتاب ومخطوطة.

نشأة وميالد
ولد الش���يخ محمد سرور الصبان في القنفذة 

ع���ام 1316ه�/ 1898م، ثم انتقلت أس���رته 

إلى جدة عام 1320ه����، وتلقى في كتاتيبها 
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يق��ول الدكتور إبراهي��م عبده يف 
كتاب��ه )س��يرة من احلرم��ني( عن 
ثقاف��ة »محم��د س��رور الصب��ان«: 
»الصحي��ح أن )رجلن��ا( ل��م يق��ف 
عند م��ا لقن م��ن علم مح��دود يف 
ج��دة ومك��ة املكرم��ة، ب��ل ش��غف 
من��ذ حداثت��ه بالق��راءة العميقة 
املتصلة ب��أدب القدماء واحملدثني، 
واملترج��م م��ن أدب الفرجن��ة عبر 
األجي��ال والعص��ور، حت��ى هض��م 
ه��ذه الث��روة الفكري��ة، وس��ما بها 
وجامع��ات،  م��دارس  ل��ه  فكان��ت 
أه��ل  منه��ا  حصل��ه  مب��ا  وناف��س 
ول��م تق��ف  امل��دارس واجلامع��ات، 
األدب  عن��د  اخلاص��ة  دراس��اته 
التاري��خ  كت��ب  ق��رأ  ب��ل  والش��عر، 
كتب��ًا  وق��رأ  املختلف��ة،  بعص��وره 
ويف  واالجتم��اع،  الفلس��فة  يف 
االقتص��اد وامل��ال، فصق��ل بذل��ك 
مواهبه وأحس��ت نفس��ه الرقيقة 
الشاعرة آالم قومه، القريبني منه 

والبعيدين عنه«.

كتابه )خواطر مصرحة( وهو مجموعة مقاالت 

ف���ي األدب واللغة واالجتم���اع والنقد، وكان 

إصدار هذه الكتب الثالثة آخر أعماله األدبية 

في هذه الفترة من تاريخ حياته احلافل بعظيم 

األعمال، فقد حالت مهام الوزارة دون تفرغه 

لألدب والتأليف.

وترك الصبان رحمه الله، مكتبة قيمة تعد من 

أحس���ن املكتبات اخلاصة ف���ي مكة املكرمة، 

وه���ي حتتوي عل���ى كثير من أمه���ات الكتب 

املطبوعة وبعضها مخطوط، قدمت إلى جامعة 

امللك عبدالعزيز، تضم خمسة آالف ومئة وستة 

وسبعني كتابًا، منها مئتان وثالثة مخطوطات، 

ومن ضمن تلك الكتب دوائر املعارف والقرآن 

وعلومه واحلدي���ث وعلومه، والفق���ه وأصوله 

واإلس���الميات واللغة العربية واألدب، إضافة 

إلى التاريخ والتراجم.. وغيرها.

وبعد مس���يرة حافلة بالب���ذل والعطاء، توفي 

الش���يخ محمد س���رور الصب���ان، بالقاهرة 

ف���ي الثاني من ذي احلج���ة 1391ه إثر نوبة 

قلبي���ة داهمته، ومت نقل���ه جثمانه إلى اململكة، 

وصلي عليه في املسجد احلرام، ودفن مبقبرة 

املعالة مبكة املكرمة في الثالث من ذي احلجة 

1391ه، رحمه الله رحمة واس���عة، وأس���كنه 

فسيح جناته..
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)أدب احلجاز(، وهو أول مؤلف يضم شعراء 

وأدباء احلج���از في األربعينيات، وأول صوت 

يس���مع في داخل اململكة وخارجها عن األدب 

واألدباء، وهو كتاب شعري بينما، كتابه اآلخر 

)املعرض( نثري”.

وأض���اف »املغرب���ي«، موضحًا أن »للش���يخ 

محمد سرور مآثر كثيرة، فقد طبع ونشر على 

نفقت���ه كتبًا كثيرة جليلة، منها كتاب تفس���ير 

معان���ي كلمات القرآن الكرمي للش���يخ محمد 

حسنني مخلوف مفتي الديار املصرية، وكتاب 

العقد الثمني في تاريخ البلد األمني للفاس���ي، 

وغيرها من الكتب املفيدة«.

وق���د كان »الصبان« الذي أس���س الش���ركة 

العربية للطبع والنش���ر، قد اشترى من خالل 

ش���ركته جريدة ومطبعة ص���وت احلجاز من 

صاحبه���ا املرحوم الش���يخ »محم���د صالح 

نصيف«، كما ُعرف عنه حرصه الشديد على 

خدمة املجتمع، بل كان رحمه الله، يس���ارع 

إلى قض���اء أمور عامة الن���اس، وله في ذلك 

مجالس منشودة ومشهودة، ال سيما مجلسه 

الذي اعت���اد أن يعقده بعد ص���الة العصر، 

الذي رمبا استمر إلى س���اعات متأخرة من 

الليل، يحرص م���ن خالله أن ال يرد فيه أحد 

يطلب���ه حاجة أو يرغب مس���اعدته قضاءها، 

وكان يخفي مساعداته الشخصية وشفاعاته 

ع���ن أنظار الن���اس، ويح���رص أن يتواصل 

مع أصحابها حل���ني إجنازها وحتقيقها على 

أرض الواقع”.

أعمال أدبية
ودان���ت لقريح���ة الصبان القواف���ي فطوعها 

بأس���لوب ش���اعر عربي فصيح مكني، تناول 

في أشعاره املوضوعات القومية واالجتماعية 

التي يعش���قها املجتمع، ولها صل���ة باآلمال 

واألمان���ي، وكان أول انتاج���ه األدبي مؤلفه 

النفي���س )أدب احلج���از(، وق���د أصدره عام 

1925م وهو صفحة من أدب الناش���ئة شعرًا 

ونثرًا، وفي ع���ام 1926م تولى ترتيب وجمع 

وإصدار )املعرض( وهو مجموعة آراء شباب 

ف���ي اللغ���ة العربية، وأصدر ف���ي نفس العام 
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أحمد محمد محمود

رحالت

للمدينة المنورة مكانة عظيمة لدى جميع المسلمين، تحن إليها نفوسهم، وتشتاق إلى 

رؤيتها عيونهم، فهي دار الهجرة ومأرز اإليمان، وقد كانت كتابات الرحالة والمؤرخين عنها، 

مرجعًا للدارس�ين والباحثين، وممن قام برحلة إليها خواجة حس�ن نظامي الدهلوي، الذي 

قام برحلة طويلة، إلى مصر وفلسطين والشام، وختمها برحلة إلى المدينة المنورة، وألن 

س�فره إلى األراضي المقدسة كان في جمادى األولى من عام 1329 هجرية الموافق مايو 

1911م، والحج ما زال زمنه بعيدًا، لم يتمكن من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم.

خواجة الدهلوي.. 
خواطر من بومباي إلى المدينة المنورة
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رحلته وثيقة علمية وأدبية 
ركز  المؤلف في كتابتها 

على الجانب التأثيري لكل 
ما يشاهد ويرى

سجل وقفاته في 
محطات وقرى ومدن 
الهند وحرص أن يغلف 
خواطره بلفافة دينية

منطلق الرحلة
وبدأ الرحلة في س���رد تفاصي���ل انطالق رحلته إلى 

دار الهج���رة "وفي اللحظة التي حتركت فيها العربة 

الت���ي نركبها إلى محطة القطار � حيث تبدأ الرحلة � 

تالطمت األفكار � وتشابكت األحداث وتعطل الدماغ 

عن العم���ل، وفكرت للحظات أن أقلع عن الس���فر، 

لكنى ش���حذت الهمة، ووصلت إل���ى القطار، فركبته 

مهمومًا يوم 21 ج���ادى األولى 1329 هجرية، وأنا 

أش���اهد الناس يتزاحمون، لكنى غرقت في الزحام، 

وكان القطار يبدو في س���رعته أسرع بكثير مما هو 

عليه، وكان اهتزازه الش���بيه بالزلزال ال يس���مح لي 

بالن���وم، وكان العقل مني قد طار، فقضيت الليل كله 

بعيون مفتوحة"..

يبدأ اخليط الذي يربط الرحالة حسن نظامي الدهلوي 

بحب احلجاز من مقدمة الرحلة "ال يدري القلب كم من 

مرة شدتنا جاذبية احلجاز حتى أوصلتنا إلى بومباي، 

ومع هذا كان تقلب األيام ميس���ك بتالبيبنا، ويعيدنا 

ثاني���ة إلى دلهي دون أن يتحق���ق مرادنا، ثم ارتفعت 

حرارة املشاعر، واش���تدت الرغبة، وتالطمت أمواج 

العشق داخل القلب، فبدأت فكرة زيارة احلجاز تأخذ 

ش���كل متوجات تعلو وتهبط"، وملا حانت فرصة ذلك، 

وكان الرحالة في حفل عرس، حيث الفرح باملناسبة، 

وحيث الفرح بالتفكير برحلة احلجاز، وفى ظالل تالوة 

آيات بينات على مس���امع الرحالة � وكانت من سورة 

لقمان، التي ورد فيها تسخير الفلك، هزتنى الكلمات 

الربانية – "ألم ت���ر أن الُفلك جترى فى البحر بنعمة 

الله ليريكم من آياته"..

وبع���د انتهاء احلفل، وعودة الرحال���ة إلى دلهي، بدأ 

الش���وق إلى احلجاز يضغط على تفكيره "ُيِس���ّر لى 

مبكنون القلب، فتحسس���ت حافظة نقودي، فلم أجد 

فيها ما يكفي لتحقيق مرادى، لكّن الله القادر العظيم 

هيأ لي كل شيء في يوم واحد"، ثم بدأ يتحلل نفسيًا 

من التزامات األس���رة والبن���ني، ُمغِلبًا القيام بالرحلة 

على معوقاتها النفس���ية، وناويًا أن تكون رحلته هذه 

في س���ياق من أنش���أ له مجلة � نظام املشايخ، وفى 

النهاية حان الوقت الذي ُس���ِمح فيه لهذا العبد املذنب 

أن يسافر ليقف في الروضة الشريفة مبسجد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم"..

وش���أن العلماء العامل���ني عندما ينوون الس���فر عن 

أوطانه���م، يتصلون بأقاربه���م وأصدقائهم ويطلبون 

منهم الصفح عما يكون قد صدر منهم من أخطاء أو 

سوء أدب، "فعل الرحالة طالبًا الصفح من اجلميع".. 

وعلى نحو هذا األس���لوب األدبي الس���لس واجلميل 

ميضي الرحالة مس���جاًل وقفاته ف���ي محطات وقرى 

وم���دن الهند، ولقاءاته، وح���رص دائمًا على أن يلف 

كلماته وخواطره بلفافة دينية، داعيًا إلى العبرة فيما 

يشاهد من آثار األمم التي مرت بها رحلته إلى مصر، 

م���ارًا أواًل على عدن "وهي بل���دة ال خضرة فيها وال 

أش���جار"، ومن عدن وصلت باخرته إلى مصر، وفيها 

التقى بشخصياتها العلمية والدعوية من أمثال محمد 

رشيد رضا � صاحب املنار � املجلة � واملنار التفسير � 

ومن مصر وصل إلى فلسطني، وحضر صالة اجلمعة 

باملس���جد األقصى، ومنها توجه إلى بيروت فدمشق، 

عازمًا مواصلة رحلته منها إلى املدينة املنورة.

أشواق على القطار
وف���ى رجب من ع���ام 1329ه���� املوافق ل���ألول من 

أغس���طس 1911م، بدأ االس���تعداد للس���فر، الذي 

يستغرق بالقطار من دمشق ثالثة أيام "فجهزنا مؤونة 

تكفي س���تة أيام، فاالحتياط واجب، ألن معنا أطفال، 

وفي وقت العص���ر وصلنا إلى محطة القطار البعيدة 

عن � دمش���ق � ومبناها بس���يط، فاألم���ر جديد هنا، 
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قدمية يسكنها بعض الناس.

في اليوم السادس من انطالق الرحلة من دمشق "عّم 

الس���رور جميع املس���افرين، فقد اقتربوا من الهدف 

ال���ذي جاؤوا من أجله" وهكذا اقت���رب القطار فجرًا 

م���ن محطة � العنبرية � باملدين���ة املنورة "ومع انبالج 

النهار بدت لنا من بعيد � بني اجلبال الس���وداء � قبة 

خض���راء تبرق، إن الب���كاء الذي أث���اره ظهور هذه 

القبة اخلضراء بني ركاب القطار يستحق أن ُيسَمع، 

واشرأبت األعناق خارج نوافذ القطار، وهاهو الهدف 

أمامنا أصبح أكث���ر وضوحًا للناظرين، ها هي القبة 

اخلضراء، ومآذن املسجد النبوي العالية، وصلنا إلى 

املدينة املنورة"..

لغة املشاعر
وف���ي حلظة حتق���ق حلم العاش���ق، طلب مس���ؤولو 

القط���ار من ال���ركاب النزول "أي ق���دم أطأ بها هذا 

الت���راب الطاهر، ارتبكُت، هل أمش���ى هكذا؟ القلب 

دقاته تتس���ارع، متالْك نفسْك، أشعر برعشة في يدي 

وقدم���ي، بينما همت���ى تقاوم، وتتس���اءل: ما العمل؟ 

أيها الناس: خذوا بيدي، إنني أمشي، أعينونى إننى 

أسقط"..

اس���تأجر الرحالة من���زاًل أمام ب���اب الرحمة، بثالثة 

جنيه���ات، فنزله، وجتّه���ز للذهاب للمس���جد النبوي 

للصالة فيه والس���الم على س���يدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم، وعلى صاحبيه وخليفتيه أبى بكر الصديق 

وعم���ر بن اخلطاب رضوان الله عليهما "أخذنا املزور 

إل���ى الداخل م���ن ب���اب الس���الم، كان ُيلقننا بعض 

األدعية، ونحن نردد من ورائه، كنا نفتقد املتعة، كان 

اللس���ان يريد أن يلهج بالدع���اء، بينما املزور يلّح أن 

نتابعه، يا أخى خذ كل شيء لك، وخذني مباشرة إلى 

الروضة الشريفة"..

ومل���ا وصل إلى املواجهة الش���ريفة طلب من � مزوره 

� أن يترك���ه وحاله "آه: يا لها م���ن أخالق كرمية، لم 

يغضب املزور من طلبي، بل قال متبسمًا: ال حرج، ال 

مانع، لك مطلق احلرية أن تفعل ما تشاء"..

ثم يصف لنا مش���اعره التي تسيل في عذوبة ولطف، 

تلتق���ط خواطره املتناث���رة، التي تصب ف���ي تقديره 

للمواقف التي وقف فيها، مصليًا، وداعيًا، ومس���لمًا 

"قطرات سحب الرحمة في هذا املكان صغيرة، لكنها 

عذبة، تروي العطشان.. ماذا أقول في هذه األماكن؟ 

نسيت كل ش���يء، آالف الس���المات، آالف التحايا، 

آالف األدعية، آالف الش���كاوى لل���ه، أخبار القلب، ال 

أذكر شيئًا من هذا كله"..

كان الوقت وقت الصيف، حيث حرارة املدينة املنورة 

ش���ديدة "لكننا عندما خطونا أول���ى خطواتنا داخل 

املس���جد النبوي ش���عرنا بأننا منضي داخل ثالجة، 

اجلب���ال، وال ش���يء غير اجلبال، ولم ن���ر مكانًا آهاًل 

بالس���كان، وفى بعض األماكن شاهدنا جباًل عجيبًا، 

بدا كأنه م���ارد أو عفريت خرج م���ن قمقمه، وكانت 

اجلبال تبدو كأن إنسانًا نحتها".

محطات على الطريق
وحتدث عن محطة مدائن صالح، وما باملنطقة من آثار 

ثمود "رأيت في احملطة موظفًا عربيًا من الس���ودان، 

ج���اء إلى هنا بع���د اندالع ثورة املهدي بالس���ودان، 

ويبدو ذكيًا جدًا، يتكلم اإلجنليزية، ومش���اعره جتعله 

يبك���ي وُيبكي" وحكى للرحالة وض���ع حاكم � دارفور 

� في الس���ودان الس���لطان علي دينار، الذي ترك له 

اإلجنليز الذين كانوا يستعمرون السودان االستقالل، 

مقابل مبالغ يدفعها لهم سنويًا.

ول���م يكن طريق احلج برًا آمن���ًا، وال كان كذلك حتى 

مع تسيير القطار، ويتحدث الرحالة عن توقف قطاره 

بركابه يومًا وليلة كاملني "في الصحراء اجلرداء، فقد 

وقعت حادثة في الطريق أمامنا، انكسرت لها قضبان 

القطار فس���قط، ولن يتحرك قطاره حتى يتم إصالح 

ما فس���د من الطريق، وف���ي تلك الليلة س���اد القلق 

جمي���ع ركاب قطارنا، ألننا كنا نخ���اف طول الوقت 

من اللصوص وقط���اع الطرق، لكن بحمد الله مضى 

الوقت علينا بخير".

"بعض الركاب مم���ن حملوا مؤونتهم لثالثة أيام فقط 

هي مدة الرحل���ة املعت���ادة، كان أطفالهم يبكون من 

اجل���وع بعد أن نفد ما لديهم من طعام، ولله في خلقه 

ش���ؤون، فهؤالء ممن عضهم اجل���وع كانوا من أكثر 

الناس ث���راًء، وهم اليوم أكثرهم جوعًا" وقد س���اهم 

احتي���اط الطع���ام الذي تزود به الرحال���ة ورفاقه من 

دمشق في معونة هؤالء اجلوعى.

وم���ّر القطار مبحط���ة تبوك، والتي قال إن س���كانها 

قليل���ون، وال يوجد بها من املباني إال مس���جد وقلعة 

زار عددًا من المكتبات 
بالمدينة المنورة 

والتقى شيخ الحرم 
النبوي

وسوف تتحس���ن األمور بالتدريج، اشتريت التذكرة 

إلى املدينة املن���ورة ودفعنا للش���خص الواحد ثالثة 

جنيهات إجنليزية، وثالثة مجيديات تركية، واش���ترى 

الركاب فرش���ًا يفرش���ونه داخل القطار، ألن سفره 

سيكون متواصاًل: ليل نهار"..

وألن تس���يير قطار س���كة حديد احلجاز جديد على 

الشام، وكان مبنى محطته في دمشق بسيطًا، فكذلك 

كان���ت عرباته "أصغر من قطارات الهند، وكان يفتقر 

إلى النظافة واإلضاءة اجليدة والتي يس���تخدم فيها 

زيت الزيت���ون حتى منتصف الليل، ث���م يعّم الظالم 

بقية الليل، ويقول عندها موظف القطار لركابه: اآلن 

عليك���م أن تناموا.. وليس بالقط���ار عربة مخصصة 

للصالة كما في عربات س���كة حديد الهند، ويواصل 

القطار سيره فال يتوقف في أوقات الصالة"..

ويصف لنا مشهد الطريق منذ انطالق القطار، حيث 

كان���ت اخلضرة تكس���و الطريق، وتدريجيًا تالش���ت 

تلك اخلضرة، وظهرت مكانه���ا جبال قاحلة، وأرض 

ج���رداء "وال يوجد طعام في أي م���كان في الطريق، 

عدا محطات القطار الكبيرة التي يتوقف فيها القطار 

لين���زل ركاب ويس���تقل آخرون، ففيه���ا يوجد اخلبز 

واجلنب، وهذا س���بب حْمل الركاب طعامهم معهم من 

دمشق"..

ولم يقدم الرحالة وصفًا موس���عًا للمحطات التي مر 

بها القطار، لكنه اكتفى بتسجيل حملات عن بعضها، 

وبحدي���ث عام عن الطري���ق ومتاعبه "فمن���ذ غادرنا 

دمش���ق حتى دخلنا إلى املدينة املنورة لم نر س���وى 
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لم يقدم وصفًا موسعًا 
للمحطات التي مر بها 

القطار واكتفى بتسجيل 
لمحات عنها

ولد الرحالة ـ وهـــــــو من الهند ـ يف محرم 
مـــــــن عـــــــام 1296 هجريـــــــة ـ ديســـــــمبر عام 
1878م، يف منطقـــــــة ضريح ـ نظام الدين 
ـ وتســـــــمى عنـــــــد مولده "قاســـــــم علي، ثم 
بدله إلى ـ علي حســـــــن ـ ليشـــــــتهر الحقًا 
باســـــــمه ـ حســـــــن نظامي"، وتـــــــويف والده 
وهـــــــو يف الثانيـــــــة عشـــــــرة من عمـــــــره، ثم 
توفيت والدته، فكفله أخوه األكبر ســـــــيد 
حسن علي شـــــــاه، وفى بداية حياته درس 
األوردية والفارسية والعربية، وقرن ذلك 
بدخولـــــــه ميـــــــدان العمل مبكرًا ليكســـــــب 
قوته يف دلهـــــــي العاصمة الهندية.. ومما 
ـــــــز حياته، كثرة أســـــــفاره، وترك الكثير  مّي
مـــــــن اآلثـــــــار املكتوبـــــــة فيما أصـــــــدره من 
مجالت، كما ســـــــجل تفاصيل رحلته إلى 

مصر وفلسطني والشام واحلجاز.
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قّدر سعة استيعاب 
المسجد النبوى بـ 30 

ألف مصٍل 

كلما فكرت في ش���يء وجدت أن العقل يعجز عن فهم 

أس���بابه، والعجيب أن املاء داخل القل���ل كان باردًا 

ف���ي هذا اجلو القائ���ظ، ويقوم على م���لء "الدوارق" 

متطوع���ون، ال يري���دون من وراء ذل���ك إال األجر من 

الل���ه، كان الناس يتناولون غداءه���م في منازلهم ثم 

يأتون إلى هنا لشرب املاء البارد، وهكذا يصدق املثل 

القائل: تعال بسرعة.. "كْل هناك واشرب هنا"..

وقّدر الرحالة س���عة اس���تيعاب املس���جد النبوى ب� 

25-30 ألف مصٍل، مثنيًا على إبقاء حدود املس���جد 

النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، 

محددة بعالمات تظهر ذلك، كما تظهر عالمات أخرى 

جميع التوس���عات التي شهدها املسجد عبر القرون، 

وملا حاول تس���جيل تفاصيل ذل���ك نصحوه أال يفعل 

"فقد يشك الناس في أنك غير مسلم" معبرًا عن أسفه 

لوجود مثل هذه التصورات عند املسلمني.

وأعط���ى اهتمامًا ملا الحظه من إضاءة في املس���جد 

النب���وي، مقارن���ًا ذلك مب���ا وجده في أكب���ر كنائس 

النص���ارى في بيت املقدس "فه���ي مظلمة في النهار 

بدرجة ال تس���مح لإلنسان أن ميشي خطوات داخلها 

دون أن يتعثر، لكن املسجد النبوي ينتشر فيه الضوء 

الطبيعي، ومن خالل فوانيس تسرج بالزيت، إضافة 

إلى إدخال اإلض���اءة الكهربائية للمس���جد النبوي، 

وعن���د منبر الرس���ول صلى الله عليه وس���لم، حتيل 

املصابي���ح الكهربائية التي تعطي نورًا أخضر املكان 

إلى ربيع عجيب"..

ثم سجل ما رآه من قيام املؤذنني باملسجد النبوي فى 

السحر � كما هو احلال في بقية العواصم اإلسالمية 

في تلك الفترة � من كل ليلة، حيث ترتفع أصواتهم من 

فوق املنائر بالصالة على النبي صلى الله عليه وسلم، 

وبآيات من الق���رآن الكرمي "فيكون لذلك تأثير عجيب 

على طبيعة اإلنسان، فَتِصل تلك التجليات إلى أفئدة 

الس���امعني بشكل يس���تحيل التعبير عنه بالكلمات.. 

حتى إن سلطان املشايخ � محبوب إلهي � ذكر أن ما 

أث���ر فيه في طفولته، ومأل قلب���ه بالعظمة اإللهية كان 

س���ماعه لتالوة القرآن الك���رمي والذكر والصالة على 

النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات السحر".

وانتقد ما وجده من تفرق املصلني خلف أئمة املذاهب 

األربعة في صلوات الفريضة "ففي احلرم النبوي يجب 

أن يكون املسلمون من جميع النواحي روحًا واحدة".. 

والحظ التقليد السائد بني سكان املدينة املنورة "حيث 

مير األطفال الرضع حتت القبة اخلضراء في كل يوم 

خمي���س، حيث يأخذهم � األغوات � ويدخلونهم داخل 

القب���ة، وحني يخرج األطفال يتدفق عليهم خلق عظيم 

يلمسونهم ويقبلونهم احترامًا وتقديرًا، واألطفال قبيل 

ه���ذا في صراخ وبكاء، لكن حامل���ا يدخلهم األغوات 

يتوقف بكاؤهم"..

وكان في أيام مبيته على س���طح املنزل الذي س���كنه 

يسمع آخر الليل "جلجلة دراويش اخللوتية، ينشدون: 

هو الباقي والكل فاٍن، هو العالي والكل حتت، الرحيم 

العطوف"..

وكان الرحالة في تأمالته لواقع املسلمني في عصره، 

جتأر س���وانحه وبوارحه بالش���كوى إلى الله مما آل 

إليه حال أمة اإلس���الم "احلكم يفلت زمامه من أيدينا 

بالتدريج، فلت منا في الصني، وفلت منا في تتارستان 

وبخارى، ونحن فى الهند مستعمرون، وتترنح سفينة 

إيران وس���ط الطوفان، ورقبة مراك���ش ُقِطعت، وفى 

أفغانس���تان مظاهر الدين والدنيا، واملساكني وقعوا 

بني يدي كماشة، فهنا صدام وهناك صدام"..

وطوال أسبوعني قضاهما الرحالة في املدينة املنورة، 

زار خاللها "البقيع، وشهداء أحد عليهم رضوان الله، 

ومسجد قباء ولم يكن مبناه جمياًل لكن هذا املكان هو 

الذي وضع فيه أساس اإلسالم"..

كم���ا زار عددًا م���ن املكتبات باملدينة منه���ا مكتبة � 

البخارى � والتقى شيخ احلرم وبحثنا مسألة اخلالفة 

� التي كانت ش���غل املسلمني في ذلك الوقت "وأخبرته 

بأن احلكومة التركية ال تعمل ش���يئًا من أجلها"، كما 

التقى رئيس شرطة املدينة حسن صبري، وأعضاء 

جلن���ة بلدية املدينة "حيث حتت���اج املدينة إلى عناية 

بنظافته���ا، وخاص���ة منطقة امليض���آت القريبة من 

املس���جد النبوي، حيث تنبعث منها روائح ال تطاق، 

مما ينافى الذوق واألدب"..

وبعد انتهاء الزيارة عاد إلى دمش���ق، فاستقل سكة 

حديد احلجاز ف���ي العودة إلى دمش���ق ومنها إلى 

بيروت، فبورس���عيد، وهنا عانى من اجلوع بس���بب 

نفاد م���ا لديه من نق���ود، وعدم معرفت���ه بأحد في 

القاهرة، وبس���بب عدم وصول احلواالت املالية التي 

طلبها من الهند في موعدها، ولم ينقذه إال اقتراض 

مبلغ من املال عاد ب���ه على الباخرة إلى � بومباى � 

"وكانت معاناة اجلوع اختبارًا من رب العاملني، فقد 

أراد أن يب���ني أن العبد ال���ذي أنفق ألفي روبية في 

الس���فر، ومتتع بها طوال الطريق، وعاش في هناء 

وس���عادة، عليه أن يذوق أيضًا مرارة الفقر واجلوع 

ولو ملدة بسيطة، وإني أفخر بهذه التجربة واملعاناة، 

واعتب���ر أيامها أفضل من جميع أيام الس���فر التي 

قضيتها في راحة وهناء"..

املصدر:
� رحلة خواجة حس���ن نظامي الدهلوي � فى مصر 

وفلس���طني والش���ام واحلجاز عام 1911م، ترجمة 

وتعلي���ق: س���مير عبداحلمي���د إبراهيم � الناش���ر: 

املجلس األعلى للثقافة - املشروع القومي للترجمة � 

الكتاب رقم 258 � القاهرة عام 2002م.
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دراسات

مكة المكرمة: الرفادة
البحث العلمي )استخدام منهجية “لين” لتلبية االحتياجات الغذائية للحجاج والحد من هدر الطعام في الحج والعمرة(، 
من إعداد وتقديم كل من الدكتورة س�ماح محمد س�امي حمدان، والدكتورة سجى أحمد محمد البلوي، عضوات هيئة 
التدريس بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز، ش�ّكل موضوعًا رئيس�ًا من موضوعات الجلس�ة العلمية 
الثانية لمحور “البيئة والصحة”، الذي تم اس�تعراض أوراق عمله في الي�وم األول النطالق فعاليات )الملتقى العلمي 
التاسع عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة(، الذي نظمه معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة 
أم القرى، بالتعاون والش�راكة مع جامعة طيبة، خالل الفترة من 29 – 30 جمادى اآلخرة 1440ه�، في قاعة جامعة طيبة 

الكبرى بالمدينة المنورة، بحضور ومشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بمنظومة الحج والعمرة.

ضمن جلسات الملتقى التاسع عشر ألبحاث الحج

منهجية “لين” 
تحدد احتياجات الحجاج الغذائية



منهجية “لين” 
فلسفة إدارية 

تستهدف تغطية 
العجز في رأس 

المال

تعتمد على التقليل 
من الهدر وتحقيق 

أقصى استفادة 
ممكنة من الموارد 

المتاحة 

نطاق واسع في مختلف الشركات اليابانية للتخلص 

م���ن النفايات والهدر واألنش���طة غي���ر ذات القيمة 

املضافة في العمليات، لتغيير ثقافة الش���ركات نحو 

التحسني املستمر وزيادة رضا العمالء، ونوهن بأن 

منهجية "لني" ميكن أن تساعد الشركة في التخلص 

من أنواع كثي���رة من الهدر، ومن أش���هرها أنواع 

الهدر السبعة: "احلركة" و"التنقالت غير الضرورية" 

و"اإلنت���اج الزائ���د ع���ن احلاج���ة" و"اإلف���راط في 

العمليات"و"الوق���ت" و"إعادة العمل" و"اجلرد"، حيث 

يت���م إزالة الهدر عن طريق اس���تخدام مجموعة من 

األدوات والتكنيكات البس���يطة غير اإلحصائية مثل 

"خريطة الس���بب واألثر"، و"خريطة تدفق العمليات" 

و"OS" و"كاي���زن" و"العصف الذهني" و"س���ايبوك" 

و"قائمة التدف���ق" و"5 ملاذا" )Whys 5(" وغيرها، 

وأن هن���اك الكثي���ر من التجارب التي أش���ارت إلى 

أهمية تطبيق "لني" في الشركات الصناعية واخلدمية 

على حد س���واء، وذلك ملا حققته م���ن نتائج إيجابية 

في القضاء على الهدر أو احلد منه، مع االس���تفادة 

القصوى من املوارد املتاحة لزيادة اإلنتاج.

 وصف وحتليل 
وأش���ارت الباحثت���ان إل���ى أنهن قد اتبع���ن املنهج 

الوصف���ي التحليل���ي، وقامت���ا بإعداد اس���تبيانني 

للحص���ول على نتائج البحث، األول���ى كانت موجهة 

ملنظمي ومس���ؤولي احلم���الت القائمني على اإلعداد 

والتجهي���ز لرحالت احلج والعم���رة، والثانية وجهت 

للحجاج واملعتمرين أنفسهم، وفيما يختص بالتطبيق 

امليداني، أكدت الباحثتان أنه قد مت تطبيق استبانات 

الدراسة على:

أواًل: )250( حاج���ًا م���ن جنس���يات وأعمار وفئات 

مختلفة.

ثاني���ًا: )25( من أصح���اب احلم���الت واملطوفني، 

والذين تراوحت خبراتهم من )4 - 35 س���نة(، كما 

ت���راوح عدد احلجاج في احلم���الت ما بني )400 : 

2000( حاج.

وأوضح البحث أن أهم النتائج قد أسفرت عن تراوح 

نس���بة الهدر السنوي في الطعام املقدم للحجاج في 

فت���رة احلج ما بني )20 - 40%( من إجمالي كميات 

الطع���ام التي بلغت تكلفته م���ا بني: )1300000 – 

3000000( ريال، وأن ما تس���ببه فضالت الطعام 

ومخلفات���ه من تل���وث البيئ���ة احمليط���ة باملخيمات 

ومختلف أماكن املش���اعر املقدس���ة، فقد أشرن إلى 

أن )70.8%( من احلجاج، نوهوا بالتلوث البصري 

والبيئي وانتش���ار الروائح غير املس���تحبة في البيئة 

احمليطة بهم وفى أماكن املشاعر املقدسة. 

وقد مت تقسيم البحث إلى عدة محاور، تناول احملور 

األول موض���وع: )الغذاء في احلج(، وفيه مت التأكيد 

عل���ى أن هذه اجلموع الغفيرة م���ن احلجيج حتتاج 

إلى الغ���ذاء الصحي املتوازن املغ���ذي، الذي يوفر 

الطاقة بدون الش���عور باالمتالء أو التخمة أو عسر 

الهضم وما ينتج عنه من مشكالت، ودون أن يصيب 

م���ن يعاني منهم من أم���راض مرتبطة بالغذاء، وأن 

هذه الرحلة الروحانية تتطل���ب بذل املجهود البدني 

براح���ة ودون ش���عور بالصداع والتوت���ر والغضب 

واإلنه���اك، مما يجع���ل للنظام املت���وازن دورًا بالغ 

األهمي���ة خصوصًا مع تغير مواعيد النوم والوجبات 

وعدم انتظامها، وأن الغذاء الس���ليم للحاج هو أحد 

العوامل املهمة للمحافظة على الصحة وقوة اجلس���م 

والوقاية من بع���ض األمراض، وأيضًا قد يكون في 

الوقت نفسه من أس���باب ضعفه ومرضه، فترشيده 

ضرورة حتمي���ة ألخذ االحتياجات األساس���ية منه 

دون إس���راف، لذا فمن الضروري أن يقدم النظام 

الغذائي للحج���اج واملعتمرين الس���عرات احلرارية 

الضرورية لهم واملناسبة حلالتهم وللمجهود املبذول، 

وأن يكون متكام���اًل في محتواه من جميع العناصر 

الغذائي���ة: )البروتين���ات والكربوهي���درات والدهون 

واألمالح املعدنية والفيتامينات(، بالقدر املناسب.

وتناول البحث )االحتياج���ات من العناصر الغذائية 

ف���ي فترة احل���ج(، و)األطعمة التي ت���زود احلجاج 

بالطاقة(، وأكدت الباحثت���ان أن احلجاج يحتاجون 

إلى األطعمة التي تزودهم بالطاقة دون رفع منسوب 

الس���كر لديهم بش���كل مفاجئ، حت���ى ال تؤثر على 

حالتهم الصحية وخصوص���ًا املرضى منهم. وفيما 

يتعلق باألطعمة الغني���ة بالبروتينات، أوضح البحث 

أن احل���اج يحتاج إلى 100 جرام م���ن البروتينات 

يومي���ًا في طعامه موزعة عل���ى وجباته خالل اليوم، 

ويفض���ل اختالف وتن���وع مص���ادر البروتني التي 

يحصل منها احلاج على احتياجاته.

وفيما يختص باألطعمة الغنية باأللياف، أش���رن إلى 

أن مش���كلة اإلصابة باإلمساك تعتبر من املشكالت 

األكثر ش���يوعًا بني احلجاج، وه���ي تؤدي إلى حالة 

من عدم الراحة، وإلى اإلصابة بالغازات واإلفس���اد 

املتكرر للوضوء، مما يستوجب تناول األطعمة الغنية 

باأللياف من خضروات وفواك���ه وحبوب كاملة، مع 

جتن���ب بعض أنواع اخلض���روات واحلبوب والبقول 

التي تس���اعد عل���ى تكوي���ن الغازات ل���دى بعض 

األش���خاص الذين لديهم االستعداد لذلك، واحلرص 

على استبدال اخلبز األبيض باألسمر.

احمل���ور الثان���ي تن���اول )إدارة الغذاء باس���تخدام 

منهجي���ة “لني” لتلبي���ة احتياج���ات احلجاج واحلد 

م���ن الهدر في اس���تهالك الطعام(، اس���تعرض فيه 

بع���ض التجارب الت���ي توضح اس���تخدام منهجية 

فلسفة إدارية 
استهلت الباحثتان احلديث بالتأكيد على أن حكومة 

اململكة العربية السعودية تبذل أقصى اجلهود خلدمة 

احلجاج واملعتمرين، وتوج���ه بوضع احللول العلمية 

والعملية التي تس���هم في راحته���م للوصول إلى ما 

يحقق أمنهم وس���المتهم ورفاهيته���م، ليتمكنوا من 

أداء مناس���كهم في كل يس���ر وطمأنينة، وأن الغذاء 

الصح���ي واملتوازن يعد من أهم احتياجات احلجاج 

واملعتمرين، حيث يقوم بدور محوري في هذه الرحلة 

اإلمياني���ة الت���ي تتطلب ب���ذل مجهود بدن���ي كبير، 

كم���ا أنه يعتبر أحد العوام���ل املهمة للمحافظة على 

صحتهم ورف���ع فاعلية جهاز املناعة لديهم حلمايتهم 

من اإلصاب���ة باألمراض، خصوصًا مع عدم انتظام 

مواعيد النوم والوجبات.

وأك���دت الباحثتان أن البح���ث احلالي قد هدف إلى 

اس���تخدام منهجية “لني” لضم���ان تلبية احلاجات 

الغذائي���ة للحجاج مبا يتناس���ب معه���م ومع ذوى 

احل���االت الصحي���ة اخلاصة منهم، وأن���ه يعمل في 

الوقت نفسه على تقليل املوارد املستخدمة في جتهيز 

الطعام واحلد من الهدر فيه، وقامتا بتعريف منهجية 

“لني”، وأش���رن في حديثهن إلى أنها فلسفة إدارية 
ظهرت ف���ي ش���ركة “تويوتا” بعد احل���رب العاملية 

الثانية، على يد العالم “تايتشي أوهنو” في اليابان، 

وذلك نتيجة احلاجة امللح���ة لتغطية العجز في رأس 

املال، واعتمدت هذه املنهجية على التقليل من الهدر، 

وحتقيق أقصى استفادة ممكنة من املوارد املتاحة، 

وأنه قد بدأ اس���تخدام “لني” منذ عام 1990م على 

55   العدد الرابع والعشرون - ربيع األول  1441ه�  



اله���در في اخلامات الغذائية املس���تخدمة في إعداد 

الطع���ام، وحتس���ني جودته، وكذلك تقلي���ل األدوات 

واملعدات واألجهزة الالزمة لتجهيزه وزيادة س���رعة 

إعداده، وحذف اخلطوات غير الضرورية لتقليل وقت 

وجهد العامل���ني، باإلضافة إلى حتقيق فوائد أخرى 

ملستهلك اخلدمة، منها زيادة رضا العمالء من حيث 

جودة الطعام وس���عره ودرجة حرارته وطرق الطهي 

وتفضيالته���م الغذائي���ة وغيرها، وذلك باس���تخدام 

بعض األدوات البسيطة. 

وقدم���ت الباحثتان بع���ض التجارب والدراس���ات 

التي تناولت تطبيق منهجي���ة “لني” للحد من الهدر 

ف���ي كميات الطعام املقدمة ف���ي األماكن التي يكون 

به���ا جتمعات بش���رية كبيرة، مثل بيوت اإلعاش���ة 

واملستشفيات وس���كن الطالب واملدارس التي تقدم 

وجبات وغيرها، وأش���رن إل���ى أن هناك العديد من 

األدوات الت���ي تس���تخدم لتطبيق منهجي���ة “لني”، 

وأش���ارت الباحثتان إلى أن األكثر مناسبة لتحقيق 

الهدف من هذا البحث في تلبية احتياجات احلجاج 

واحلد من الهدر في استهالك الطعام، هو استخدام 

عجل���ة دمين���ج:  )PDCA( التي صممه���ا العالم 

“دمين���ج” في العام 1951م، وأوضحن أنها تعد من 
أهم األدوات املس���تخدمة لتحقيق التحسني املستمر 

ف���ي اإلنتاج واحملافظة على اس���تدامته والتعلم من 

األخطاء والتجارب الس���ابقة، وأنها تتكون من )4( 

خطوات رئيسة هي:

التخطيط: قدم اخلطط الالزمة لتحس���ني اجلودة بعد 

حتديد املشكلة، وجمع البيانات الضرورية وحتليلها.

الفعل: نفذ اخلطة وطبق التغيير في نطاق محدود.

الفح���ص: قم بقياس النتائ���ج وتقوميها، وحدد هل 

كانت جهود التحسني ناجحة أم ال.

التص���رف: إذا كانت النتائج ناجح���ة، فقم باعتماد 

خطة التحس���ني وطبقها عل���ى املجاالت األخرى في 

املنظم���ة، أم���ا إذا كانت النتائج غي���ر ناجحة، فقم 

بتعديل خطة التحسني.

زيادة االستثمارات 
في إنشاء مصانع 

إعادة تدوير مخلفات 
األطعمة لما تدره من 

عائد اقتصادي وما 
توفره من فرص عمل

مهمة في الشركات 
الصناعية والخدمية لما 
حققته من نتائج إيجابية 

في القضاء على الهدر 
أو الحد منه

ضرورة وجود مشرف 
تغذية في كل حملة 
يتولى اإلشراف على 

تلبية االحتياجات 
الغذائية للحجاج 

واإلشراف على مراحل 
إعداد الطعام

“لني” ف���ي إدارة الغذاء لتقليل اله���در فيه، وحتقيق 
االس���تفادة القص���وى م���ن اخلامات املس���تخدمة 

ف���ي إعداده، م���ع مراعاة تلبي���ة احتياجات العمالء 

وزيادة ش���عورهم بالرضا، كما اس���تعرض مناذج 

من الدراس���ات الس���ابقة لتطبيق منهجية “لني” في 

الغذاء، ومنها دراس���ة جرت في فندق بدولة مصر، 

وأخرى مبستشفى بدولة الدمنارك، وثالثة في مطعم 

بالواليات املتحدة األمريكية.

هدف ومعوقات
عقب ذلك، قامت الباحثتان بتحديد الهدف من تطبيق 

“لني”، وخلصنها في )حتس���ني العملي���ات املتعلقة 
بالتوفير في نفقات الفندق، والتفوق على املنافسني، 

وتقليل مصاريف العملي���ات املتعلقة بإنتاج الطعام، 

وزيادة كفاءة إنتاج الطع���ام، وتقليل خطوات إنتاج 

الطعام، وبالتالي زيادة س���رعة اإلنتاج مع احملافظة 

على اجلودة، وتقليل عدد العاملني في املطبخ، وتقليل 

الهدر في اخلامات املس���تخدمة ف���ي إعداد الطعام، 

وبالتال���ي تقليل املنفق علي���ه، وزيادة كفاءة حتضير 

الطعام، وزيادة رضا العمالء، وتسريع عملية إعداد 

الطعام(.

وعددت الباحثتان عددًا م���ن الفوائد، منها: )زيادة 

رض���ا العمالء عن طريق فه���م احتياجاتهم، وتقليل 

مصروفات إدارة عمليات الغذاء عن طريق استبعاد 

اخلط���وات غير الضرورية، وحتس���ني جودة الطعام 

والشراب املقدم عن طريق وضع معايير للجودة بناء 

على احتياجات العمالء، والتفوق على املنافسني عن 

طريق تقدمي طعام ذي جودة عالية وس���عر مناسب، 

وتقلي���ل عدد املوظفني في املطب���خ من 71 إلى 54، 

وزيادة كفاءة خطوات إنت���اج الطعام، وضمان بيئة 

عم���ل ممتعة للموظفني، وتقليل اله���در في املنتجات 

الغذائي���ة إلى 5% عن طريق التحول إلى اإلنتاج عند 

الطلب، وتقليل مس���احة املطبخ عن طريق االستغناء 
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عن األجهزة غير الضرورية، وس���رعة إعداد الطعام 

وتقدميه بدرجة حرارة مناسبة وجودة عالية، وتناغم 

املوظفني في أداء العمل، وزيادة رضا العمالء(.

وأب���رز البحث ع���ددًا م���ن املعوقات، م���ن أهمها: 

)إقناع بعض املوظفني في اإلدارة بأهمية استخدام 

منهجي���ة لني، وعدم التزام بع���ض املوظفني بتطبيق 

التحس���ني املقترح، وصعوبة إيجاد الوقت املناسب 

جلميع املوظفني املش���اركني للبدء في التحسني معًا، 

واختالف جنس���يات ولغات املوظف���ني مما أدى إلى 

صعوبة في التواصل، والتنوع الكبير في احتياجات 

العمالء(.

وأك���دن في معرض حديثهن مدى فائدة اس���تخدام 

منهجي���ة لني ملنت���ج اخلدمة ملس���اعدته في احلد من 



ضرورة جمع 
المعلومات عن كميات 

الطعام التي يتم 
توفيرها خالل فترة 

الحج مقابل الكميات 
المستخدمة والمهدرة 
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توصيات البحث
خلص���ت الباحثتان إلى العدي���د من التوصيات، من 

أهمها ضرورة إدارة الطعام مبا يخدم االحتياجات 

الغذائية املالئمة للحاج على اختالف طبيعتهم، ويحد 

ف���ي الوقت نفس���ه من الهدر فيه، وذلك باس���تخدام 

منهجي���ة “ل���ني”، وأيضًا إل���ى ضرورة اس���تعانة 

احلمالت مبش���رفي تغذية مقيمني للقيام بعدة أدوار 

مهمة في ه���ذا املجال، باإلضافة إلى ضرورة توفير 

الغذاء املناس���ب للحجاج ذوى األمراض املزمنة أو 

الفئات احلساسة. ومن أهم توصيات البحث:

 ض���رورة اس���تخدام احلم���الت قائم���ة توض���ح 

االحتياج���ات الغذائي���ة حلج���اج احلمل���ة أو عمل 

اس���تبيان ملعرفة الطعام املفضل لديهم، واألمراض 

التي تستدعي وجود أنواع معينة من الطعام.

 ضرورة وجود مش���رف تغذية في كل حملة، يتولى 

تثقيف احلج���اج وإرش���ادهم نحو اختي���ار أنواع 

الطعام والكميات املناس���بة تبعًا حلاالتهم الصحية، 

ومبا يضمن تقليل الهدر في استهالكه.

 االهتم���ام بتدريب املطوف���ني والقائمني على خدمة 

احلج���اج لتثقيفهم وزيادة وعيهم بالتغذية الس���ليمة 

املناسبة للحجاج، حتى يتعاونوا مع مشرف التغذية 

في التجهيز اخلاص بالطعام والش���راب بالش���كل 

املناس���ب، والذي يضمن تلبية االحتياجات للحفاظ 

على صحة احلجاج واحلد من الهدر.

 مراعاة املرضى ذوي االحتياجات اخلاصة، وإعداد 

وجبات خاصة بهم في حمالت احلج، مع توفير هذه 

الوجبات أيضًا في منافذ بيع متخصصة وبأس���عار 

بسيطة لتتناسب مع جميع احلجاج.

 نش���ر التنويهات عن ضرورة ترش���يد اس���تهالك 

الطعام واحلد من الهدر فيه باس���تخدام الشاشات 

املنتش���رة في األماكن املقدسة واللوحات اإلرشادية 

في الطرق.

 االهتم���ام بإعادة حف���ظ وتغليف وتعبئ���ة الغذاء 

الصالح لالستهالك اآلدمي في كل حملة بشكل جيد 

إلعادة توزيعه على احملتاجني.

 زي���ادة االس���تثمارات في إنش���اء مصانع إعادة 

تدوير مخلفات األطعمة، ملا تدره من عائد اقتصادي 

مرتف���ع، ومب���ا توف���ره من ف���رص عمل للش���باب، 

ولالس���تفادة القصوى من الفضالت بطرق مختلفة، 

كصنع أس���مدة للنباتات وعل���ف للحيوانات وإنتاج 

الطاقة احليوية.

 ضرورة جمع املعلومات عن كميات الطعام التي يتم 

توفيرها خالل فترة احلج، مقابل الكميات املستخدمة 

واملهدرة، حتى تتم عملية التحس���ني املستمر بطريقة 

صحيحة وفعالة، فما ال ميكن قياسه ال ميكن حتسينه.

 فرض عقوبات وغرامات على احلمالت التي يتم رصد 

كميات كبيرة من الطعام املهدر لديها ملرات متعددة.

اإلش���راف على تلبية االحتياجات الغذائية للحجاج 

واإلش���راف على مراح���ل إعداد الطع���ام وحتديد 

الكميات التي يجب تقدميه���ا واختيار طرق الطهي 

املناس���بة بالش���كل الذي يحقق االستفادة القصوى 

للحجاج من تناوله دون هدره.
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% 14.3

شكل يوضح نسب االصابات باألمراض املزمنة التي حتتاج لتغذية خاصة يف عينة البحث 

مرض السكر 

قرحة املعدة

الكبد
املرارة وأمراض الكبد

ارتفاع يف ضغط الدم

الكلى



سواعد عطاء

مكة المكرمة: الرفادة
يعد )مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج(، أحد القطاعات المهمة التي تعمل في الحج، والمرتبطة 
باس�تقبال الحجاج، وتوفير النقل اآلمن لهم، وذلك بقيامه بتوفير مرش�دين مدربين مصحوبين بخرائط 
إرش�ادية لمرافق�ة الحاف�الت التي تنقل الحج�اج من مناف�ذ الدخول إلى مواقع س�كنهم ف�ي مرحلة 
القدوم، من خالل فرق عمل تعمل بالتناغم واالنس�جام والتعاون المنشود، وقد أكمل المكتب عامه 
الس�ادس عشر في موسم حج العام الماضي 1440ه�، وحقق العديد من المنجزات من خالل الدراسات 

والخطط المتطورة والبرامج الهادفة.

مكتب إرشاد الحافالت.. 
نقل آمن لضيوف الرحمن
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منصة إلكترونية لتتبع 
حركة المرشدين أثناء 
مغادرتهم من مراكز 

االستقبال إلى مواقع 
سكن الحجاج

قام مكتب إرشاد احلافالت في موسم حج 1440هـ، 

بتنفيذ برامج عمل خطته التشغيلية التي أعّدها منذ 

وقت مبكر قبل انطالق أعمال املوسم، وذلك لتحقيق 

هدف رئيــــس، متثل في إرشــــاد احلافالت الناقلة 

للحجاج إلى مواقع ســــكنهم بــــكل أمن وطمأنينة، 

خالل زمن يتناســــب مع خطة الســــير، إضافة إلى 

توفيــــر املعلومــــات الدقيقة والســــريعة عن بيانات 

احلافالت واحلجاج ملؤسســــات الطوافــــة والنقابة 

العامة للسيارات، وغيرها من اجلهات ذات الصلة، 

ويتفرع من هذا الهــــدف الرئيس، أهداف أخرى، 

تعمل لتحقيق الهدف الرئيس، ليتمكن “املكتب” من 

حتقيــــق جناحات كبيرة في مختلف محطات العمل 

والقطاعات.. وللمكتب مســــارات رئيسة، تتلخص 

في:

احلافالت القادمة إلى مكة املكرمة من: )مطار امللك 

عبدالعزيــــز بجدة( أو )ميناء جدة اإلســــالمي(، مت 

إرشادها من مركز استقبال )الشميسي( بطـريق 

مكة املكرمة - جدة السريع.

احلافــــالت القادمة إلى مكة املكرمــــة من: )طريق 

املدينة املنورة، واجلحفة( يتم إرشــــادها من مركز 

اســــتقبال )اجلموم(، بطريق مكة املكرمة - املدينة 

املنورة السريع.

دورات تدريبية ألكثر 
من )1800( موظف 

من مرشدين وإداريين 
في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة

 

أعداد الحافالت التى تم إرشادها داخل أحياء مكة املكرة على مدار 16 عاما 

0

15333

30667

46000

1440  1439 1438 1437 1436  1435 1434  1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427  1426 1425 

32045
3457836507375493816036893

408904114639417

31665323643264232535

429194261644840

  44840
حافلة تم إرشادھا داخل أحیاء مكة المكرمة 

عام 1440ھـ
 1212
 حافلة یومیا 

(متوسط)

الحافالت التي تم إرشادها 
داخل أحياء مكة املكرمة
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من شــــهر ذي احلجــــة 1440ه، أكثر من 65 ألف 

حافلة تقل ضيوف الرحمن، منها 41970 في مكة 

املكرمة، و23614 في املدينة املنورة.

وأوضح مدير عام مكتب إرشــــاد احلافالت الناقلة 

للحجــــاج مبكة املكرمــــة واملدينة املنــــورة عبدالله 

ســــندي، أن احلافالت مت فرزها وعمل اإلجراءات 

الالزمــــة لها، ومرافقة املرشــــدين مــــع كل حافلة 

إليصال احلجيج ملساكنهم بطريقة إلكترونية ذكية 

تختصــــر اجلهــــد والعناء، وذلك من خالل إســــناد 

املرشــــدين ومتابعة ســــير احلافالت عبر شاشات 

احلافــــالت القادمة إلى املدينة املنــــورة من )مطار 

األميــــر محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة(، متت 

عمليات إرشــــادها مــــن مركز إرشــــاد احلافالت 

باملوقع نفسه: )املطار(.

احلافالت القادمة إلــــى املدينة املنورة من: )طريق 

كيلو 8(، يتم إرشادها من املوقع نفسه.

ومت جتهيز جميع احملطات املخصصة الســــتقبال 

حافالت احلجــــاج مبكة املكرمــــة واملدينة املنورة، 

وتهيئتها بأحدث التقنيات، وتدعيمها بكوادر بشرية 

وطنية مدربة خلدمة ضيوف الرحمن عند وصولهم 
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وفي مراحل اســــتقبالهم، وإنهاء إجراءات مرافقة 

املرشــــدين للحافالت بكل يســــر وســــهولة، حتى 

وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم. 

أرقام يف احلج
وفي موســــم حج العام املاضي، اســــتقبلت مراكز 

توجيه حافالت احلجاج فــــي مكة املكرمة باجلموم 

- طريــــق املدينة املنورة- مكــــة، وطريق الهجرة ـ 

املدينة، ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز باملدينة 

املنورة، منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى اخلامس 
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إرشاد أكثر من 65 
ألف حافلة حجاج في 

موسم حج العام 
الماضي
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 إلكترونيــــة، ومتابعــــة البالغات الــــواردة للمكتب.

من جهة أخرى، كشــــف نائب مدير مكتب إرشــــاد 

احلافــــالت مبكة املكرمة ياســــر كــــردي أن جميع 

العاملني في املكتب خضعوا لدورات تدريبية وذلك 

لتأهيلهم بشكل تام خلدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا 

إلــــى أن املكتب خصــــص فريقًا تقنيــــًا يتمثل في 

متابعة ســــير احلافالت منذ انطالقها من محطات 

التفويج برفقة املرشــــد، وحتــــى وصولها إلى مقار 

سكن احلجيج باستخدام تطبيق يستخدمه املرشد 

يظهــــر له اخلرائــــط اإللكترونية ملســــاكن احلجاج 

املخصصة لهم للوصول إليها بكل يسر وسهولة.

دورات تدريبية
وممــــا يجــــدر ذكــــره أن املكتــــب نظم فــــي مكة 

املكرمة واملدينة املنــــورة دورات تدريبية ألكثر من 

1800 موظــــف من مرشــــدين وإداريني وإداريات 

وتهيأتهــــم خلدمــــة ضيوف الرحمن خالل موســــم 

حــــج 1440هـ، تضمنــــت جوانب عــــدة في خدمة 

ضيوف الرحمن وكيفيــــة حتمل ضغوطات العمل، 

إلــــى جانب ذلــــك اإلســــعافات األوليــــة والتأهيل، 

إضافــــة إلــــى دورات تشــــغيلية ملديــــري محطات 

العمل مبكــــة املكرمة واملدينة املنورة، وإكســــابهم 

بعــــض اللغات الرائجة التــــي متكنهم من مخاطبة 

 احلجاج وحتقيق مطالبهم في أســــرع وقت ممكن.

وأوضــــح نائب مدير عام مكتب إرشــــاد احلافالت 

الناقلــــة للحجــــاج مبكة املكرمة ياســــر كردي، أن 

املكتــــب حرص على تطويــــر اإلداريني واإلداريات 

واملرشــــدين وتقدمي الدورات التدريبية لهم بالشكل 

املطلــــوب إنفــــاذًا لتوجيهــــات معالــــي وزير احلج 

والعمرة ونائبه، ومبتابعة مستمرة من رئيس الهيئة 

الرحمــــن منــــذ وصولهم األراضي املقدســــة حتى 

عودتهم إلى بلدانهم.

من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب إرشاد احلافالت 

باملدينــــة املنــــورة مــــروان خاشــــقجي، أن املكتب 

وبصفة مستمرة يقوم بتنفيذ برامج تدريبية تسهم 

في تطوير العملية اإلرشــــادية ودور املرشد واملهام 

والواجبات وآخر املستجدات في العملية التشغيلية 

مبحطــــات االســــتقبال والتوجيه وقســــم احلركة 

واملتابعة، وشرح آلية استخدام “تطبيق أرشدني” 

الذي يســــهم في تســــريع العملية اإلرشادية وفق 

املسار اإللكتروني، باإلضافة إلى مشاركة العنصر 

النسائي للعام الثاني على التوالي ضمن فريق عمل 

املكتب، مت اســــتقطابهم هذا العــــام للعمل مبطار 

األميــــر محمد بــــن عبدالعزيز كمدخــــالت بيانات، 

 إضافة إلى موظفات األعمال اإلدارية مبكة املكرمة.

وأشار إلى أن املكتب أبرم اتفاقية شراكة مع مركز 

األمير ســــلطان بن ســــلمان باملدينة املنورة لتنفيذ 

البرنامج التدريبي مبسرح جمعية األطفال املعوقني 

كمســــاهمة لدعم اجلمعية، حيث تأتي هذه اخلطوة 

في مقدمة اهتمامات الهيئة التنســــيقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف لتقدمي اخلدمة املتميزة حلجاج بيت 

الله احلرام.

جديــــر بالذكر أن مكتب إرشــــاد احلافالت الناقلة 

للحجاج يعمل بإشراف الهيئة التنسيقية ملؤسسات 

أربــــاب الطوائــــف، ومبشــــاركة النقابــــة العامــــة 

للســــيارات، وحتت مظلــــة وزارة احلــــج والعمرة 

وإشرافها.

 

مكة املكرمة

١٠٢٤ 
مرشدا

١٢٧٥ 
 مجموع العاملني في 
 مجال إرشاد الحافالت

بمكة املكرمة

٢٥١ 

 إداريا

املدينة املنورة

املكتب الرئيسي 
٧٨ إداريا 

محطة جدة  
٢٢ إداريا 

قسم الحركة 
٤٤ إداريا 

الجموم 
 ١١٣١

 ١٠٧ إداريا
١٠٢٤ مرشدا

٧٩٠ 
مرشدا

٤٤٦

 إداريا

١٢٣٦ 
 مجموع العاملني في 
 مجال إرشاد الحافالت

بمكة املكرمة

اإلدارة العامة 
١٧ إداريا 

قسم الحركة 
٤٧ إداريا 

محطة املطار 
 ٧٠٢

 ٣٥١ إداريا
 ٣٥١ مرشدا

محطة الهجرة 
 ٤٧٠

 ٣١ إداريا
 ٤٩ مرشدا

الكوادر البشرية العاملة في مكاتب إرشاد الحافالت

التنســــيقية ملؤسســــات أرباب الطوائــــف ورئيس 

النقابة العامة للســــيارات في تســــخير اإلمكانات 

خلدمة احلجيج، والتركيز على اجلودة وتطبيقها في 

مخرجات األعمال لتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف 
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إحصاءات

“الهيئة التنسيقية” 
ترصد الحج وتوثق معلوماته

في ملفها الصحفي “الحج في أرقام”

مكة المكرمة: الرفادة
للس�نة الثانية والعش�رين على التوالي، تواصل الهيئة التنسيقية لمؤسس�ات أرباب الطوائف: )المطوفون - األدالء - الوكالء 
– الزمازمة(، جهودها لمتابعة أخبار مواس�م الحج، ورصد فعالياتها وأحداثها ومناس�باتها، وتوثيق ما تحفل به من أرقام، وذلك 
في ملفها الصحفي الس�نوي )الحج في أرقام(، الذي جاء عدده )الس�ابع( الموس�مي الخاص، لش�هري ذي القعدة – ذي الحجة 
1440ه��، ف�ي نحو )564( صفح�ة، وحوى العديد م�ن المعلومات الرقمية واإلحصائي�ات الموثقة، والتي حرص المس�ؤولون عن 
تنفيذه وإعداده على الحصول عليها من مصادرها األصلية والرس�مية، فأصبح مرجعًا أساسًا ومهمًا لكل مختص ومهتم ومتابع 
وباح�ث ع�ن معلومة رقمي�ة تختص بأعمال الحج. ونس�تعرض في المس�احة التالية بع�ض ما ضمه العدد الموس�مي الخاص 
والمميز من موضوعات، والتي من أهم تقس�يمها وتصنيفها: )القيادة وش�ؤون الحج، وفعاليات وزارة الحج والعمرة، وفعاليات 

الهيئة التنسيقية، ومؤسسات أرباب الطوائف، والجهات ذات العالقة، ومقاالت بعض الُكتَّاب التي نُشرت خالل هذه الفترة(.
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 564 صفحة موزعة على 5 أبواب شملت 658 
خبرًا للقيادة ولفعاليات “الوزارة” و”التنسيقية 

والمؤسسات” والجهات المختصة ومقاالت

 “الحج في أرقام” مرجع أساس لكل 
مختص ومهتم ومتابع وباحث عن معلومة 

رقمية تخص أعمال موسم الحج

   العدد الرابع والعشرون - صفر 1441ه�  

أواًل: فصل أخبار القيادة واحلج
اهتمام القيادة � أيدها الله � ورعايتها لش���ؤون احلج ولضيوف الرحمن، تصدرت 

محتوي���ات هذا اإلص���دار الصحفي الرقمي اخلاص، والت���ي خصصت له فصاًل 

خاصًا، من أهم معلوماته الرقمية: ُنشر في الصفحات: )1 – 61(، وحوى )53( 

خبرًا، ضمت: )60( صفحة.

اهتمام الملك سلمان بالحرمين يؤكد حرصه على راحة وفود الرحمن ألداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان: 
تطوير وتوسعة احلرمني.. مفخرة الوطن

يعتبر العام 1344ه� انطالقة مش����روعات توس����عة احلرم املكي في العصر احلديث، 

فق����د أمر امللك عبدالعزيز ب����ن عبدالرحمن طيب الله ثراه، بصيانة املس����جد احلرام 

وإصالحه. 

في مس����تهل العام 1373ه�، أدخلت الكهرباء ومتت إضاءة املسجد احلرام ووضعت 

فيه املراوح الكهربائية.

في عهد امللك س����عود رحمه الله، استمرت عملية توسعة وتطوير املسجد احلرام على 

ثالث مراحل من العام 1375ه� وحتى العام 1381ه�، فقد أصبحت بعدها مس����احة 

احلرم 193,000 متر مربع، وبلغت طاقته االستيعابية 400 ألف مصٍل. 

في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، استمرت عمليات 

التوس����عة التي بدأت العام 1409ه�، وبلغت مس����احة املسجد 356,000 متر مربع، 

وطاقته االستيعابية 600,000 مصٍل.
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وكان خادم احلرمني الش����ريفني -حفظه الله- قد أمر 

باستبدال رخام شاذروان الكعبة املشرفة ورخام جدار 

احلطي����م اللذين لم يتغيرا منذ الع����ام 1417ه�، ليبدأ 

العمل من تاري����خ 25 صفر 1437ه�، دون تأثير على 

حركة الطائفني والوصول للكعبة املشرفة.

وق���د قام صاحب الس���مو امللكي ول���ي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بجولة تفقدية على 

املس���جد احلرام وذلك للوقوف على سير العمل في 

مش���روعاته وما مت إجنازه في التوس���عة السعودية 

الثالثة، لزيادة طاقته االس���تيعابية الستقبال الزوار 

واملعتمرين من ضيوف الرحمن، وذلك حتقيقًا لرؤية 

اململكة 2030 في استقبال أكثر من 30,000,000 

معتمر خالل العام.

التاريخية السابقة، ويش����تمل املشروع على املكونات 

الرئيسة التالية: 

• مبنى التوسعة الرئيس للمسجد احلرام. 
• توسعة املسعى الذي افتتح سابقًا. 

• توس����عة املطاف والس����احات اخلارجية واجلس����ور 
واملساطب. 

• مجمع مباني اخلدمات املركزية. 
• نفق اخلدمات، واملباني األمنية. 

• املستشفى، وأنفاق املشاة ومحطات النقل، واجلسور 
املؤدية إلى احلرم. 

• الطري����ق الدائ����ري األول احمليط مبنطقة املس����جد 
احلرام. 

• البنية التحتية التي تشمل محطات الكهرباء وخزانات 
املياه وتصريف السيول.

في عهد خادم احلرمني الش���ريفني املل���ك عبدالله بن 

عبدالعزيز رحمه الله، جاءت خطة التطوير التي تهدف 

إلى إحداث أكبر توسعة للحرم املكي الشريف، ورفع 

طاقته االستيعابية إلى أكثر من 2,000,000 مصٍل، 

وتش���ييد 4 منارات جديدة في هذه التوسعة، منارتان 

رئيس���تان على الب���اب الرئيس باب “املل���ك عبدالله” 

ومنارت���ان أخري���ان: األولى ف���ي الركن الش���مالي 

الش���رقي، والثانية جه���ة الركن الش���مالي الغربي، 

ليصب���ح عدد منارات املس���جد احلرام بع���د اكتمال 

التوسعة 13 منارة.

في هذا العهد الزاهر، دّشن خادم احلرمني الشريفني 

امللك س����لمان بن عبدالعزيز حفظه الله، 5 مشروعات 

ضمن التوس����عة الس����عودية الثالثة، والتي تعتبر أكبر 

توس����عة للمس����جد احلرام وتأتي امتدادًا للتوس����عات 
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خادم الحرمين يوجه باستضافة 1300 حاج من 72 دولة

وجه الشكر لمختلف الجهات الحكومية واألهلية المشاركة في خدمة الحجاج
خادم الحرمين الشريفين: نجاح موسم الحج ثمرة لـ “الجهود المخلصة”

واس: الرياض 
وجه خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم األحد 11 ذو 

القعدة 1440ه� باستضافة )1300( حاج وحاجة من مختلف قارات العالم ألداء فريضة احلج لهذا 

العام 1440ه�، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني للحج الذي تنفذه وتشرف عليه 

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد سنوًيا.

• املستضافني ينتمون إلى )72( دولة حول العالم.
• استضافة 1,000 حاج وحاجة من السودان، ضمن مجموعة ضمت 500 من رجال اجليش وذوي 

شهداء عاصفة احلزم وإعادة األمل.

• استضافة 2,000 حاج من أسر شهداء اجليش اليمني واملقاومة.
• اس���تضافة 200 حاج وحاجة من أس���ر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم اإلرهابي الذي استهدف 

مسجدين في مدينة “كرايست تشيرش” في “نيوزيلندا”.

• بلغ عدد من اس���تفادوا من هذا البرنامج منذ بدايت���ه عام 1417ه�، حتى تاريخه، 52,747 حاًجا 
وحاجة من مختلف دول العالم.

• خادم احلرمني الشريفني يتكفل بنفقات هدي 6,500 حاج وحاجة.
• الداخلية تستضيف 297 من ذوي الشهداء ألداء احلج.

واس: جدة 
قال خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، إن جناح موسم 

احلج جاء ثمرة للجهود املخلصة التي ملسناها من مختلف اجلهات احلكومية 

واألهلية املش���اركة في خدمة حجاج بيت الله احلرام.. واستهل امللك سلمان 

جلس���ة مجلس الوزراء يوم الثالث���اء 26 ذو احلجة 1440ه� بالقول: “نحمد 

الله عز وجل ونش���كره على ما مَنّ به على حجاج بيت الله احلرام، من أداء 

فريضة احلج وزيارة املس���جد النبوي بكل راحة ويس���ر وطمأنينة في أجواء 

عام���رة بالروحانية واألمن واإلميان، وما ذلك إال ثمرة اجلهود املخلصة التي 

ملس���ناها من مختلف اجلهات احلكومية واألهلية املشاركة في خدمة حجاج 

بيت الله احلرام”.
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إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1440هـ
أعلنت الهيئة العامة لإلحصاء:

ا خالل الفترة )من 19 إلى 29( من  • بينما وصل 808311 حاّجً

شهر ذي القعدة. 
ـــا وصــولــهــم إلـــى املــمــلــكــة الــعــربــيــة  • واســتــكــمــل 431797 حـــاّجً

السعودية خالل الفترة )من 1 إلى 8( من شهر ذي احلجة.
بلغ إجمالي عدد القوى العاملة املشاركة يف خدمة احلجاج   •

أكثر من 350830 شخصًا. 
• ميثلون أكثر من 47 جهًة حكومية وخاصة مشاركة يف تقدمي 

أكثر من 353 خدمة رئيسة وفرعية.
• بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات اإلشراف 

واملتابعة على أعمال احلج من 6 جهات 6336 مشرفًا ومشرفة. 
• بلغ إجمالي القوى العاملة التي تقدم خدمات احلج العامة 

257763 موظًفا وموظفًة، من 21 جهًة.
• وجتــــاوز إجــمــالــي عـــدد الــقــوى الــعــامــلــة يف خــدمــات احلــجــاج 

الصحية والطبية 30908 موظفني وموظفات من 3 جهات. 
م خــدمــات نــقــل احلــجــاج والــبــريــد  • الــقــوى الــعــامــة الــتــي تــقــدِّ
واخلــدمــات اللوجستية: )الــشــحــن، والــبــريــد، واإلمــــداد( بلغت 

38750 موظًفا وموظفًة من 8 جهات. 
الــقــوى العاملة يف خــدمــات االتــصــاالت وتقنية  بلغت أعـــداد   •

املعلومات 7098 موظًفا وموظفًة من 4 جهات. 
خدمة  مجال  يف  ومتطوعة  متطوعًا   9975 لعمل  باإلضافة   •

كبار السن، التوجيه واإلرشاد، عالقات احلجاج، الترجمة، ويف 
املجال الصحي واإلعالمي.

•  إجمالي أعداد احلجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حّجاج.
ا من خارج اململكة. • 1.855.027 حاّجً

ا شاماًل املقيمني فيها  • بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاّجً
بصفة مؤقتة خالل موسم احلج، ميثل غير السعوديني منهم 

ما نسبته %67.
ا. • بلغ عدد احلجاج غير السعوديني منهم 423376 حاّجً

• فيما بلغ عدد احلجاج السعوديني 211003 حجاج.

• عـــدد احلــجــاج الـــذكـــور مــن اإلجــمــالــي الــعــام ألعــــداد حجاج 

ا.  الداخل واخلارج بلغ 1.385.234 حاّجً
ات اإلناث من اإلجمالي العام ألعداد حجاج  • بلغ عدد احلاجَّ

ة. الداخل واخلارج 1.104.172 حاجَّ
• مبقارنة إجمالي أعداد احلجاج للعام 1440هـ بأعداد حجاج 

الــعــام 1439هـــــ، يتضح زيـــادة أعـــداد احلــجــاج بــواقــع 117.731، 
حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2.371.675 حاجًا.

ا  • بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون اخلليجي 31884 حاّجً

بنسبة %2. 
التعاون  ـ عــدا دول مجلس  العربية  الـــدول  بلغ عــدد حــجــاج   •

ا بنسبة %22. اخلليجي ـ 414750 حاّجً
• بلغ عدد حجاج الدول اآلسيويةـ  عدا الدول العربيةـ  1126633 

ا بنسبة %61. حاّجً
• حجاج الدول اإلفريقية ـ عدا الدول العربية ـ بلغت أعدادهم 

ا، بنسبة %10.  187814 حاّجً
ا بنسبة %4.  • بلغ عدد حجاج الدول األوروبية 67054 حاّجً

بينما بــلــغ عـــدد حــجــاج دول أمــريــكــا الــشــمــالــيــة واجلــنــوبــيــة   •

ا بنسبة %1. وأستراليا 26892 حاّجً
ا من احلجاج القادمني من خارج اململكة  • وصل 1741568 حاّجً

عن طريق املنافذ اجلوية. 
• وصل 96209 منهم عن طريق املنافذ البرية. 

ا.  • بينما وصل عن طريق املنافذ البحرية 17250 حاّجً
تنوعت كثافة وصول احلجاج إلى اململكة العربية السعودية   •

ا من خارج  على عدة فترات زمانية، حيث وصل 614919 حاّجً
اململكة خالل الفترة من بداية املوسم وحتى 18 من ذي القعدة. 
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   العدد الثالث والعشرون - ذو القعدة 1440ه�  

مشاريع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
في العاصمة المقدسة والمشاعر:

استعرض خطط الجهات الحكومية التنفيذية استعدادًا للحج
“أمير مكة” يؤكد على ضرورة توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

أكد مستش���ار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية 

األمير خالد الفيصل ضرورة تضافر اجلهود وتكاملها لتوفير أقصى درجات الراحة وأفضل 

اخلدمات لضيوف الرحمن القادمني ألداء مناسك حج هذا العام.

واس���تعرض أمير مكة لدى ترؤسه بحضور نائبه األمير بدر بن سلطان اجتماع جلنة احلج 

املركزية في ديوان اإلمارة بالعاصمة املقدس���ة، يوم األربعاء 7 ذو القعدة 1440ه� اخلطط 

التنفيذية لعدد من اجلهات ومش���اريع هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة في العاصمة املقدسة 

واملشاعر استعدادًا ملوسم حج هذا العام، مقدمًا شكره جلميع اجلهات ولهيئة تطوير منطقة 

مكة املكرمة على املشاريع التي تنفذها في مكة واملشاعر.

وقدم���ت وزارة احلج والعمرة خالل االجتماع أبرز املس���تجدات في موس���م حج هذا العام 

1440ه���� ومن بينه���ا خدمات طلب التأش���يرة واالس���تقبال وخدمات التنقل واإلس���كان، 

واخلدمات العامة واإلعاشة واملغادرة، واخلدمات اللوجستية، وإدارة خدمات حجاج الداخل.

 16 

مركزًا للخدمات 
واإلرشاد بعرفات 

ومنى

 4
مراكز مراقبة 
لالستقبال 

والتفويج

 2250
موظفًا 
رسميًا

 193
شركة 

حلجاج 
الداخل

 18,500
حافلة 

نقل

 29,000
موظف 

يف شركات 
احلج

 15,000
موظف تابعني 

ملؤسسات الطوافة

خطة وزارة 
الحج والعمرة

• الطريق الدائري الثاني، املرحلة الثانية: )تقاطع البيبان(.
• الطريق الدائري الثاني - املرحلة األولى: )تقاطع الكعكية - جرهم 

– الطندباوي(.
• الطريـــــــق الدائري الثالث - اجلزء األول: )شـــــــارع اخلنســـــــاء - نهاية 

شارع اجلزائر(.
• الطريـــــــق الدائـــــــري الثالث - اجلزء الثاني: )شـــــــارع اجلزائر - نهاية 

التنعيم(.
• الطريـــــــق الدائـــــــري الثالث - اجلـــــــزء الثالث: )تقاطع املســـــــخوطة - 

بداية العزيزية(.
• إنشـــــــاء جسر مشاة مواز لطريق امللك عبداهلل مبشعر منى - املرحلة 

األولى.
• إنشاء )3( منحدرات للمشاة بربوة منى.

• 3 مبان ســـــــكنية إدارية يف محطات قطار املشـــــــاعر، يف منى ومزدلفة 

وعرفات.
• تهيئة مناطق للحجاج شرق ربوة منى.

• أعمال توريد وتركيب 8 طاحنات باملجزرة احلديثة.
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مبادرات وزارة الحج

“كن عونًا” 
لالرتقاء مبستوى 

ونوعية اخلدمة املقدمة 
لضيوف الرحمن

“صديق 
احلاج واملعتمر” 

لتعزيز اخلدمة وخلق روح 
املنافسة

“نحبك يا 
ضيف الرحمن” 

تنفذ برامج مميزة الستقبال 
احلجيج

“اشتاقت 
لكم مكة” تعنى 

بالترحيب بضيوف
 الرحمن

3 آالف 
متطوع ومتطوعة 

ينفذون املبادرات

1000 متطوع ومتطوعة
• حتسني احلالة الصحية للحجاج

• تقدمي خدمات التوعية والرعاية الصحية
• مبادرات هيئة الهالل األحمر السعودي

• 550 متطوعًا من اجلنسني

• املساعدة يف عمليات اإلخالء واإليواء
• تقدمي اخلدمات االجتماعية.

فعاليات وزارة الحج والعمرة
أهـــــــم فعاليات وزارة احلج والعمرة وأنشـــــــطتها خالل املوســـــــم، خصص له 
الفصـــــــل الثاني من محتويات هذا اإلصـــــــدار الصحفي الرقمي اخلاص، 

ومن أهم معلوماته الرقمية، وُنشر يف الصفحات: )62 – 112(.

مبادرات مبادرات وزارة الصحة
الدفاع المدني

“تطوعي عبادة”
“وقاية” تركز على 
جوانب السالمة 

والوقاية

“صحتك 
تهمني” تعنى 

بالرعاية 
الصحية

“روافد” 
تقدم خدمات 

التثقيف 
الصحي

“اإلشراف الوقائي” 
يؤهل املتطوعني 

لإلطفاء 
باملخيمات

 1,315 متطوعًا 
ومتطوعة يشاركون 
يف اإلنقاذ والسالمة
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18 ألف حافلة لنقل 1.7 مليون حاج
دشـــــــن وزير احلج والعمـــــــرة الدكتور محمد صالـــــــح بننت، اليوم اخلميـــــــس 15 ذو القعدة 
1440هـ، مركز معلومات النقل، ويطلع على اخلطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات 
حلـــــــج هـــــــذا العام، وذلك خالل الزيارة التي ســـــــيقوم بها ميدانيًا ملوقـــــــع النقابة، بحضور 

رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن احلربي وأعضاء مجلس اإلدارة.
تهـــــــدف النقابـــــــة العامة للســـــــيارات إلى نقل أكثر مـــــــن 1,741,000 حاج بـــــــني مدن احلج، 

واملشاعر املقدسة.

• بـــــــدأ تنفيذ اخلطة اعتباًرا من يوم 15 شـــــــوال 1440 وينتهي بانتهاء 
أعمال موسم احلج يوم 15 محرم1441هـ.

• 35 شركة نقل قائمة. 

• انضمام 15 شركة نقل جديدة. 
• يصبح اإلجمالي 50 شركة نقل. 

• توفر 18,724 حافلة.
• بإجمالي مقاعد يبلغ 984,187 مقعدًا. 

• النطاق املكاني، يشمل: 
• أواًل: منافـــــــذ القدوم واملغادرة، وهي: )مطـــــــار امللك عبدالعزيز بجدة 
- مطـــــــار األمير محمد بـــــــن عبدالعزيز باملدينة املنـــــــورة - ميناء جدة 

اإلسالمي(. 
• ثانيـــــــًا: مـــــــدن احلج، وهـــــــي: )مكة املكرمـــــــة - املدينة املنـــــــورة - جدة( 

والطرق الرابطة بينهم. 
• ثالثًا: املشاعر املقدسة )عرفات - مزدلفة - منى(.

• 16 مركزًا للمساندة. 

• 98 فنيًا عاماًل. 

• 283 آلية موزعة يف احلافالت. 

• 189ورشة متنقلة. 

• 42 ونش ورافعة.

• آلية تفويج احلجاج
• جدولة وقت التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة.

• التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة وصواًل إلى رمي جمار أيام 
التشريق.

• أنظمة لتاليف الزحام  والتأكد من أن معدالت املشـــــــي يف الشوارع 
 مقبولة.

• مسارات للذهاب وأخرى لإلياب.

• حتديد املسارات يف منشأة اجلمرات.

• تنظيم العملية تقنيًا ومتابعتها إلكترونيًا.
• كاميرات عالية الدقة ملعرفة الكثافات وأوضاع سير احلجاج.

• مخيمات إضافية يف منى تسع أكثر من 120 ألف حاج.

• مشروعات بتكلفة )100( مليون ريال نفذتها “احلج والعمرة”.

• مبادرة “طريق مكة” تستهدف 225 ألف حاج من 5 دول.

العناصر األساس خلطة وزارة احلج والعمرة التشغيلية
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• مقاعد مجانية املخصصة لبرنامج املســـــــؤولية االجتماعية، لشركات 

ومؤسسات حجاج الداخل.
• احلـــــــد األدنى للشـــــــركات ذات 500 حاج فأقل املشـــــــاركة يف “البرنامج” 

مقعدان. 
• من 501 إلى 1,500 حاج، 4 مقاعد. 

• من 1,501 إلى 2,500 حاج، 6 مقاعد. 

• من 2,501 إلى 3,500 حاج، 8 مقاعد.

• تنفـــــــذ “الوزارة” برنامجـــــــًا خاصًا حلجاج الداخل مـــــــن ذوي اإلعاقة، 
لعدد 100 حاج و100 مرافق.

• البرنامج اســـــــتفاد منـــــــه 600 حاج من ذوي اإلعاقـــــــة ومرافقيهم منذ 
انطالقه قبل 3 سنوات.

• شـــــــارك أكثر من 600 مطوف وممثلون عن شركات حجاج الداخل، يف 

ورش العمل التي أطلقتها “الوزارة”.
•  198 مؤشًرا لقياس األداء. 

ا.  • من خالل 7 أهداف عامة تتفرع إلى 72 هدًفا تشغيلًيّ

• مجموع عمليات يصل إلى 1,837 عملية 

• عبر 38,500 جولة تفقدية وزيارة. 

• و65 تقريًرا، و51,700 متابعة ملقدمي اخلدمات امليدانية.

• تطويـــــــر التنظيمـــــــات اخلاصـــــــة باحلـــــــج لتشـــــــمل 10 مجـــــــاالت وهي: 
)التأشيرات واالســـــــتقبال والنقل والســـــــكن واإلقامة واملشاعر املقدسة 

واملغادرة والرقابة امليدانية واخلدمات اللوجستية(.
• نقل احلجاج من أكثر من 4,000 مسكن يف مكة املكرمة إلى مشعر منى.
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أبرز التقنيات الحديثة التي تم تطبيقها في مطاري الملك عبدالعزيز واألمير محمد بن عبدالعزيز: 

أرقام الصفحاتعدد الصفحاتعدد األخباراملوضـــــــــــــــــــــوعم

163 - 456353515“أخبار “اجلهات ذات العالقة1

أرقام عامة من الحج

350 ألف خيمة يف 
مشعري منى وعرفات

218,696 مركبة أعيدت 
ملخالفتها أنظمة وتعليمات احلج

600 ألف حاج يستفيدون 
من برنامج اإلعاشة

نقل 350 ألف حاج عبر قطار 
املشاعر املقدسة 

280 ألف حاج يستفيدون 
من برنامج التكييف يف عرفات

نقل 900 ألف حاج عبر 
احلافالت

20 ألف حاج قدمت 
لهم خدمات الطوارئ

نقل 700 ألف حاج عبر النقل، 
والنقل الترددي ملشعر مزدلفة

16,903 أشخاص أعيدوا لعدم 
حملهم تصريحا نظاميا للحج

190 شركة ومؤسسة حلجاج الداخل

256 مكتبًا وهميًا ضبطت يف 
مختلف مناطق اململكة

املسار اإللكتروني حلجاج الداخل 
يستهدف 219,000 من 

املواطنني واملقيمني

• استبدال منصات اجلوازات بأخرى أكثر تطورًا وكفاءة
• تأهيل منطقة وزن األمتعة املساندة

•  حتسني مسار احلافالت واملواقف وتركيب نظام حديث لها

• توفير 14 صالة سفر تتضمن 114 منصة إلنهاء إجراءات السفر
• 208 منصات للجوازات، و18 بوابة سفر و10 سيور للحقائب بطول 

1180م
• صالـــــــة للدرجة األولى وأخرى مخصصـــــــة للحجاج املواصلني إلى 

املدينة املنورة

• مواقف تستوعب 100 حافلة وساحة وقوف تتسع لـ 26 طائرة يف آن واحد

• زيادة أجهزة التفتيش اجلمركي إلنهاء اإلجراءات مبطار املدينة
• موقع إضايف للتفتيش اجلمركي داخل الصالة

• توفير منصتي خدمة تستخدم من قبل مكتب الوكالء املوحد
• إجناز احلجاج املستهدفني مببادرة طريق مكة

•   6 منصات للتحقق من وثائق السفر

• 10 بوابات للصعود الذاتي

• منطقة خدمات خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة
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سواعد

مكة المكرمة: الرفادة

لتجس�يد دور المرأة الس�عودية )المطوفة، والدليل�ة، والوكيلة، والزمزمي�ة(، البارز في خدمة ضي�وف الرحمن، من خالل 

خبراتها وطاقاتها وقدراتها وعطاءاتها المس�تمدة من تعاليم ديننا اإلس�المي الحنيف، أصدر معالي وزير الحج والعمرة 

الدكت�ور محمد صالح بن طاهر بنتن، عدة قرارات في ش�هر جمادى األولى لعام 1440ه�، بإعادة تش�كيل مجالس إدارات 

مؤسسات أرباب الطوائف، وتمديد أعمالها لمدة عام، وإحداث تغييرات باستبعاد بعض األعضاء بما تقتضيه المصلحة 

العامة، وتعيين أعضاء جدد، وإشراك )12( عنصرًا نسائيًا في تشكيالت مجالس اإلدارات.

)12( كادرًا نسائيًا ضمن مجالس إدارات 
“أرباب الطوائف”

تجسيدًا لدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن
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أكاديميات مرموقات وعضوات هيئة 
تدريس في الجامعات السعودية 

وموجهات تربويات ومدرسات في 
مختلف المراحل التعليمية

املطوفة “ندى برجني”
املطوفة الدكتورة ندى بنت محمد جميل برجني، عضو مجلس إدارة مؤسسة 

مطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، واملش���رفة على 

قطاع الدراس���ات، وعض���و فريق التحّول، وعضو اللجنة التنس���يقية واللجنة 

التوجيهية للتحّول، ورئيس���ة اللجنة التطويرية، واملشرفة على اللجان النسائية 

باملؤسسة، حاصلة على درجة الدكتوراه في اللغة واألدب الفرنسي، تخصص 

أدب مق���ارن، لها خبرة أكثر من )30( عامًا في العمل األكادميي، وتعمل في 

الوقت احلالي أس���تاذًا مشاركًا للغة واألدب الفرنسي بقسم اللغات األوروبية 

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة امللك عبدالعزيز. 

تع���د أول خليجية حتصل عل���ى درجة الدكتوراه في األدب الفرنس���ي، وأول 

خليجية تؤلف ديوانني شعر باللغة الفرنسية، وديوان عربي باحملكية املصرية، 

ولها )12( بحثًا منشورًا في األدب الفرنسي واألدب السعودي وترجمة معاني 

القرآن واإلس���تراتيجيات التعليمية، حاصلة عل���ى أكثر من )130( دورة في 

عدة مجاالت، وأعدت أكثر من )5( دورات وأوراق عمل في املجال األكادميي 

والتدريب���ي، ومثل���ت اململكة في عدة محاف���ل إقليمية ودولي���ة، مدربة مخولة 

بتقدمي محاضرات عن رؤية اململك���ة 2030 )أهدافها وبرامجها(، من املركز 

اإلس���تراتيجي لتحقيق الرؤية باجلامع���ة، ومقدمة ومعدة برامج دينية وثقافية 

وأدبية وإعالمية وطبية باللغة الفرنس���ية بإذاعة ج���دة )1405 - 1439ه�(. 

حاصلة على جائزة التميز في األداء من “املؤسسة” في العام 2007م، وعلى 

عدد من األوسمة وش���هادات الشكر والتقدير والدروع التكرميية. مت تعيينها 

عض���وًا في مجلس إدارة “املؤسس���ة”، بالقرار رق���م 400516201 وتاريخ 

1440/5/16ه����. ومن أه���م أعمالها وإجنازاتها: )تق���دمي مبادرة: “متكني 

املطوفة الدكتورة ندى بنت محمد جميل برجني، 
عض��و مجل��س إدارة املؤسس��ة األهلي��ة ملط��ويف حج��اج تركيا 

ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

دد
لُج

ت ا
ينا

ُمع
ال

املطوفة الدكتورة إميان بنت عبدالرحمن مغربي، 
عضو مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران

املطوفة الدكتورة رزان بنت محمد سناري، 
عضو مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران

املطوفة األستاذة سحر بنت عبدالقادر بنقش، 
عضو مجلس إدارة املؤسس��ة األهلية ملطويف حجاج الدول 

اإلفريقية غير العربية

ابنة املطوف األستاذة رحاب بنت يوسف كمفر، 
عضو مجل��س إدارة املؤسس��ة األهلية ملط��ويف حجاج دول 

جنوب شرق آسيا

املطوفة األستاذة هنادي بنت عبدالقادر رمضاني، 
عضو مجل��س إدارة املؤسس��ة األهلية ملط��ويف حجاج دول 

جنوب آسيا

ابنة املطوف األستاذة جنود بنت حيدر جمل الليل،
 عض��و مجلس إدارة املؤسس��ة األهلية ملط��ويف حجاج دول 

جنوب آسيا

املطوفة الدكتورة حنان بنت عبداهلل عنقاوي، 
عضو مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

الدليلة الدكتورة زينب بنت زكي الفل، 
عضو مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء

الوكيلة األستاذة نرمني بنت نبيل بخاري، 
عضو مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد

ابنة الوكيل األستاذة ليندا بنت رضا جدع،
 عضو مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد

ابنة الزمزمي األستاذة جمانة بنت سلطان شاولي، 
عضو مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد
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املرأة للعمل في “املؤسس���ة” والتي مت تفعيلها بإنشاء اللجان النسائية للعمل 

في مواس���م احلج وطوال العام. وكذلك تقدمي مبادرة “إنش���اء معهد إلعداد 

القائمني على خدمة ضيوف الرحمن”، والقيام بإعداد دراس���تني إحصائيتني 

عن وضع املوظفني باملؤسسة، والقيام بترجمة رسائل توعوية موجهة للحجاج 

باللغة الفرنسية، وعقد عدة ورش عمل عن التحول الرقمي للمؤسسة، وصاحبة 

مبادرة القيام بتكرمي كل من ساهم في اللجان النسائية على مدى أحد عشر 

عامًا: )منذ عام 2007 وحتى 2018م(، لتحفيزهن على العمل التطوعي.

املطوفة “إميان مغربي” 
املطوفة الدكت���ورة إميان بنت عبدالرحمن محمود مغرب���ي، عضو مجلس إدارة 

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران، ومسؤولة قطاع العالقات العامة واإلعالم، 

ومش���رفة اللجنة النسائية باملؤسسة. حاصلة على الدكتوراه من قسم الدراسات 

اإلسالمية تخصص التفسير وعلوم القرآن الكرمي بتقدير عام ممتاز، مع التوصية 

بطبع الرس���الة وتداولها بني اجلامعات؛ وعلى املاجس���تير في تخصص التفسير 

وعلوم القرآن الكرمي بتقدير عام ممتاز، وعلى البكالوريوس من جامعة أم القرى 

تخصص دعوة وثقافة إس���المية، مع إعداد ترب���وي بتقدير عام ممتاز مع مرتبة 

الش���رف، وتعمل أستاذًا للتفسير وعلوم القرآن املش���ارك بقسم الكتاب والسنة 

بجامعة أم القرى مبكة املكرمة، ووكيلة للمعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، كما أنها مدربة معتمدة ومستشارة في التخطيط االستراتيجي، كما عملت 

وكيلة لعميدة الدراس���ات اجلامعية للطالبات، ورئيسة لقسم الدراسات اإلسالمية 

بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية. 

تتمت���ع بعضوية العديد من اللجان اإلدارية والتعليمية واالستش���ارية، ولها كثير 

من األنش���طة واملش���اركات، منها: )مستش���ارة بوحدة التطوع التابعة ملشروع 

تعظي���م البلد احل���رام، عضو مبجلس إدارة اجلمعية الس���عودية للقرآن وعلومه: 

“تبيان”، وصاحبة مبادرة: “ش���فيعنا” حلفظ الق���رآن الكرمي ملوظفات جامعة أّم 
الق���رى، وصاحبة ومؤسس���ة مبادرة “متكني”؛ لتطوير أعض���اء هيئة التدريس، 

باجلامعة، ومشرفة ومؤسسة فريق حتنان التطوعي مبكة املكرمة، ومديرة مبادرة 

“أنا مس���ؤول”، باجلامعة(. ه���ذا باإلضافة إلى العديد م���ن اإلجنازات العلمية، 
وقامت باإلش���راف على عدد من طالبات الدراس���ات العليا مبرحلتي املاجستير 

والدكتوراه، وذلك من خالل مناقش���ة أكثر من 30 رس���الة علمية في هذا املجال، 

بجانب املش���اركة بعدد من البحوث وأوراق العمل في عدد من املؤمترات احمللية 

واإلقليمية والدولية، باإلضاف���ة إلى حضور العديد من الدورات التدريبية، والتي 

جت���اوزت 50 دورة متنوعة، باإلضاف���ة إلى حضور كثير من اللق���اءات العلمية 

واملؤمت���رات وورش العم���ل. وفي مج���ال “خدمة املجتمع”، أس���همت في تقدمي 

العدي���د من املش���اركات املجتمعية املتنوعة، والتي زادت على 80 مش���اركة، من 

دورات تدريبية وتأهيلية، بجانب تقدمي كثير من احملاضرات والدروس واللقاءات، 

واإلشراف على عدد من امللتقيات واملنتديات واملشاركة فيها. حاصلة على العديد 

من الشهادات وخطابات الشكر والتقدير والدروع التذكارية، منها: “درع املطّوفة 

املتميزة”، من معالي وزير احلج والعمرة.

فيرجيني���ا” )WVU(، بالواليات املتحدة األمريكي���ة، في العام 2015م، وعلى 

درجة املاجس���تير في “تعلي���م الكيمياء”، كذلك من جامعة “ويس���ت فيرجينيا” 

)WVU(، بالواليات املتحدة األمريكية، في عام 2010م، وفي “اإلدارة التربوية 

والتخطي���ط”، من جامعة أم القرى، في الع���ام 2008م. وعلى البكالوريوس، في 

الكيمياء مع إعداد تربوي من جامعة أم القرى في العام 1996م. 

لها خبرات عريض���ة في مجال خدمة ضيوف الرحمن بصفة خاصة، وفي مجال 

العم���ل العام على وجه العموم، باإلضافة إلى كثير من األنش���طة واملش���اركات 

املجتمعي���ة، فهي عضو ف���ي جلنة التدري���ب الداخلي وتنمية القدرات وش���ؤون 

اخلريجني في قسم الكيمياء في جامعة أم القرى، وذلك منذ العام 2019م وحتى 

الوقت احلاضر، وأمني جلنة املختبرات في قس���م الكيمياء في “اجلامعة”، خالل 

الفترة: 2017م - 2019م، وعضو جلنة املناهج في قسم الكيمياء في جامعة أم 

القرى في العام 2017م، ولها العديد من األبحاث املنشورة.

وللمطوفة الدكتورة رزان سناري مشاركات بارزة في عدد من الدورات التدريبية 

وورش العم���ل، والت���ي منه���ا: )دورة تصميم صفحات املج���الت واجلرائد “إن 

ديزاين” في العام 2018م، ودورة اس���تخدام نظ���ام التعلم اإللكتروني: تواصل 

وتفاعل أكثر مع الطالب في عام 2018م، ودورة تعليم اللغة الفارس���ية في العام 

2019م، ودورة إس���عافات أولي���ة في العام 2019م، ودورة الصحة والس���المة 

املهنية في أعمال احلج، والتي انعقدت في عام 2019م(، وغيرها.
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املطوفة “سحر بنقش”
املطوفة األس���تاذة س���حر بنت عبدالقادر بنقش، عضو مجلس إدارة مؤسس���ة 

مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، رئيس���ة اللجنة النس���ائية وأمني سر 

املجلس، املش���رف العام على اللجنة النسائية وعلى شؤون املساهمني، وذلك منذ 

تعيينها في العام 1440ه�، وحتى الوقت الراهن.

م���ن مؤهالتها األكادميية، حاصلة على درج���ة البكالوريوس في العلوم والتربية، 

وتقوم في الوقت احلاضر بدراسة بعض املواد العلمية اخلاصة بدرجة املاجستير 

في التربية اإلسالمية، تخصص: “علم نفس سيكولوجي”.

ف���ي مجال خدمة ضيوف الرحمن، فهي عضو مؤس���س في برنامج “كن عونًا” 

التطوع���ي اخلاص ب���وزارة احل���ج والعم���رة، لعام���ي 1438-1439ه، عضو 

اللجنة النس���ائية في “املؤسسة”، ورئيس���ة اللجنة في العام 1437ه�، كما أن 

لها مش���اركات بارزة وحضور فاع���ل في بعض الندوات واللق���اءات الصحفية 

والتلفزيونية اخلاصة بالطوافة واملطوفني وأعمال احلج، من: )رؤية اململكة 2030 

ودور املرأة فيها بصفة عامة، ودور املطوفات بصفة خاصة، ودور املطوفات في 

خدمة احلجيج، واللجان النس���ائية وتكامل األدوار مع مؤسس���ات احلج، ومهام 

املطوفة “رزان سناري”
املطوف���ة الدكت���ورة رزان بنت محمد جابر محمد س���ناري، عضو مجلس إدارة 

املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حج���اج إيران، مس���ؤول قطاع التدري���ب والتطوير 

باملؤسسة. تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم التطبيقية، 

بجامعة أم القرى مبكة املكرمة، منذ عام 2015م، وحتى الوقت احلالي. 

حاصل���ة عل���ى درجة الدكت���وراه في الكيمي���اء الفيزيائية، من جامعة “ويس���ت 
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اللجان النس���ائية في احلج، وندوة خاصة باملشاركات والتفاعالت مع احلجيج، 

والطري���ق إل���ى التميز، والصعوب���ات التي تواجه األمة اإلس���المية، وعقد ندوة 

بعن���وان عمل امل���رأة في احلج بني الواقع واملأمول ضم���ن رؤية 2030، وإعداد 

برنامج التوعية في احلج: وس���ائل وأساليب، وتنفيذ برنامج رؤية اململكة 2030: 

ما لم يقله اإلعالم، وغيرها(. 

من أه���م خبراتها العملية واإلدارية واألكادميية وأنش���طتها االجتماعية )وكيلة 

مدرسة خاصة لتحفيظ القرآن الكرمي وأخرى ثانوية، مشرفة تدريب تنمية بشرية 

بجمعية البر اخليرية، ومش���رفة بجمعية رعاية أسر السجناء، ومشرفة النشاط 

بالرئاسة العامة لتعليم البنات، وعضو في جمعية البيئة السعودية لعام 1440ه�، 

ورئيسة جلنة العالقات العامة للقسم النسائي في هيئة اإلغاثة اإلسالمية، وعضو 

جلنة التوعية اإلس���المية بجامعة امللك عبدالعزيز، وعضو في املؤسس���ة العربية 

الكندية للمدرب احملترف، وتولت عددًا من املهام الوظيفية الفرعية، وشاركت في 

كثير من املؤمترات وال���دورات التدريبية وورش العمل وامللتقيات واملنتديات في 

الداخل واخلارج، منه���ا: )دورة إدارة األزمات في احلج لعام 1438ه�(، ونالت 

عددًا من ش���هادات الشكر والتقدير والدروع، منها درع التميز من معالي وزير 

احلج والعمرة، ووسام التميز من “املؤسسة”. 

املطوفة “رحاب كمفر” 
املطوفة األس���تاذة رحاب بنت يوس���ف عبداحلم�يد كمفر، عض���و مجلس إدارة 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب ش���رق آس���يا، املشرفة على قطاع 

التدري���ب واللجنة النس���ائية، ومدي���رة مش���روع التحّول. حاصل���ة على درجة 

املاجس���تير في تقنيات التعليم، بتقدير عام ممتاز، من جامعة أم القرى في عام 

1432ه�، وعل���ى البكالوريوس في العلوم والتربية تخص���ص أحياء بتقدير عام 

ممتاز مع مرتبة الش���رف، من األقس���ام العلمية بكلية التربية مبكة املكرمة، في 

العام الدراس���ي 1424/1423ه�. ش���اركت في العديد من الدورات التدريبية، 

التي من أهمها: )إدارة املش���اريع االحترافية: PMP، وإعداد ودراسة اجلدوى 

 ،HR :االقتصادية للمش���اريع الصغي���رة، ودورة أخصائيي املوارد البش���رية

والتخطيط التش���غيلي، وأساسيات لغة اإلشارة، وإعداد تدريب املدربني، وتطوير 

قدرات ومهارات منظمي الفعاليات الس���ياحية، وغيره���ا من الدورات في مجال 

التقنيات والتربية واإلدارة(.

من أهم خبراتها العملية ومنجزاتها: )عضو اللجنة النس���ائية باملؤسسة في عام 

1437ه�، ونائبة رئيسة )مس���اعدة( باللجنة نفسها ملوسم حج 1438ه�، وكذلك 

ملوس���م حج 1439ه�، وقامت باملس���اهمة في وضع تصور مقت���رح لتفعيل دور 

املطوفة في املؤسسات األهلية للطوافة، باإلضافة إلى حضور العديد من امللتقيات 

والندوات املتعلقة بأعمال احلج واملش���اركة فيها، ومنها: )املس���ؤولية املجتمعية، 

ومقاصد احلج، واالعتماد املؤسس���ي، التي عقدها املجلس التنسيقي ملؤسسات 

وش���ركات خدمة حجاج الداخل، وحضور فعاليات امللتقى العلمي التاس���ع عشر 

ألبح���اث احلج والعمرة والزيارة في ش���هر جمادى اآلخ���رة 1440ه�(، بجانب 

أنه���ا ُمقيِّم داخلي معتمد من قبل جائ���زة امللك عبدالعزيز للجودة، ومدرب محلي 

معتمد من املؤسس���ة العامة للتدريب التقني واملهني، ومدربة معتمدة في القبعات 

السبع، ومدربة معتمدة لتحليل الشخصية عن طريق خط اليد )اجلرافوجلي( من 

األكادميية الدولية لتحليل خط اليد(.

ومن أهم ش���هادات الش���كر والتقدير التي نالتها في أعمال احلج: )شهادة شكر 

وتقدير من مكتب ش���ؤون حجاج جمهورية إندونيسيا، وشهادة شكر وتقدير من 

وزارة احلج والعمرة، ممثلة في قطاع مراكز اس���تقبال وتفويج احلجاج، وشهادة 

ش���كر وتقدير من “املؤسس���ة”، على اجلهود املبذولة في اللجنة النسائية خالل 

موس���م حج عام 1437ه�، وعام 1438ه�، وعام 1439ه�، وشهادة شكر وتقدير 

أخرى من “املؤسس���ة” على املبادرة واملشاركة بتفعيل اللقاء التعريفي حلاّجات 

بيت الله احلرام حلج 1437ه�.

املطوفة “هنادي رمضاني”
املطوفة األس���تاذة هنادي بنت عبدالقادر رمضان���ي، عضو مجلس إدارة 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا، مسؤولة قطاع الشؤون 

العام���ة في املؤسس���ة، تعد من أوائ���ل الكوادر النس���ائية التي مت ضمها 

لتش���كيالت مجالس إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف، وذلك ضمن 

إطار متكني املرأة الس���عودية من املش���اركة في خدمة احلجاج ورفع نسبة 

مش���اركتها في سوق العمل، وفقًا لرؤية اململكة 2030، والالتي صدر قرار 

معالي وزير احلج والعمرة بتعيينهن بتاريخ 1439/11/20ه�.

للمطوف���ة هنادي خبرات عريضة في العمل اإلداري، ومس���يرة طويل���ة في مجاالت خدمة ضيوف 

الرحم���ن، وهي من مواليد مكة املكرمة، درس���ت االبتدائية في الري���اض، وتنقلت في عدة مدارس 

خاص���ة بتدريس اللغات في عدد من الدول، منها الباكس���تان، وذلك بحكم عمل والدها في مجال 

التعليم، وتخرجت بدرجة البكالوريوس من جامعة أم القرى، ثم نالت املاجس���تير من جامعة امللك 

عبدالعزيز، باإلضافة إلى ماجستير خدمة اجتماعية، وماجستير مصغر في إدارة األعمال. 

ف���ي مجال خدم���ة ضيوف الرحمن، تقلدت عدة مناصب، منها، مش���رفة الش���ؤون اإلدارية للجنة 

النس���ائية التطوعية في مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آس���يا، ومت ترشيحها من قبل معالي وزير 

احلج والعمرة لتأس���يس برنامج “كن عونًا” خلدمة ضيوف الرحمن بالوزارة، والذي أس���همت في 

قيامه وفي العمل فيه لعدة سنوات، كما عملت مستشارة أسرية وتربوية في مركز “يسر” النسائي، 

وهي من مؤسس���ي مجم���ع طبي خاص مبكة املكرمة، وعملت مديرًا إداري���ًا وماليًا له، كما عملت 

مديرًا إداريًا وماليًا ملركز غسيل الكلي التابع للجمعية اخليرية مبكة املكرمة. 

   العدد الرابع والعشرون - ربيع األول  1441ه�  

ابنة املطوف “جنود جمل الليل”
ابن����ة املطوف األس����تاذة جنود بنت حيدر ش����يخ جمل الليل، عض����و مجلس إدارة 

املؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا، املش����رفة على اللجنة التطوعية 
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النس����ائية باملؤسسة، حازت قصب الس����بق، حيث تقف في طليعة الكوادر النسائية 

التي ضمتها تش����كيالت مجالس إدارات “مؤسسات أرباب الطوائف”، حاصلة على 

بكالوريوس تربية فنية مع إعداد تربوي، بتقدير جيد جدًا، من جامعة أم القرى، في 

العام 1439ه�. 

وخالل مسيرتها في خدمة ضيوف الرحمن، عملت متطوعة في مكاتب اخلدمة امليدانية 

باملؤسس���ة، ثم نائبة لرئيس اللجنة النسائية التطوعية للمؤسسة، ونائبة لرئيس جلنة 

الدراسات التطويرية في الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، وعضو مؤسس 

في برنامج “كن عونًا” التطوعي خلدمة ضيوف الرحمن، التابع لوزارة احلج والعمرة، 

وف���ي جلنة العالقات العامة واإلعالم به، وذلك منذ ش���هر ذي القعدة 1438ه� وحتى 

الوقت الراهن، بجانب املش���اركة في ورش���ة عمل إعداد خط���ة تنفيذ برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن، والذي يعد أحد برامج حتقيق رؤية اململكة 2030. 

من إجنازاتها: )إعداد دراس�ة للخط�ة التش�غيلية إلنشاء األقسام النسائي�ة الدائم�ة 

مبؤس�س����ات أرباب الطوائف واملكاتب املوح�دة، بإش����راف القسم النسائي بوزارة 

احلج والعمرة. واملش����ارك��ة في إع��داد ال��دليل التنظيمي لتفعي�ل خ��دمات املطوف�ة 

في املؤس��سات األهلي�ة للطواف�ة، م�ع الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف(، 

وقد نالت درع التميز من وزارة احلج والعمرة للطوافة في العام 1434ه�. 

من خبراتها العملية، عملت معلمة تربية فنية ومسؤولة موهوبات في إحدى املدارس 

اخلاصة، ومدرب�ة نش����اط�ات ذهني�ة وعقلي�ة، مبؤس��س����ة املل�ك عب�دالعزيز ورج�اله 

للموهب�ة واإلب�داع، وعضو، ثم منسقة، كما تعمل مديرة تسويق في إحدى الشركات 

اخلاصة في الوقت احلالي. 

نال����ت العدي����د من ال����دورات التدريبية، منه����ا: )دورة في إدارة ال����ذات وفن قيادة 

اآلخرين، وأخرى في أس�����اليب حتويل األفكار االبتكارية إلى خطط تنفيذية، وثالثة 

ف����ي الطرق اإلبداعية في حل املش����كالت واتخاذ الق����رارات، وكذلك دورة في آليات 

التفكير والتخطيط اإلس����تراتيجي للقيادات العليا في استشراف املستقبل، وأخرى 

في صياغ�ة اإلس����تراتيجية ووضع األه�داف ورسم السياسات، وغيرها(، باإلضافة 

إلى املشاركة في معرض األنامل الواعدة، وكذلك في معرض املرآة املكية.

التعليم العالي في العام 2004م، وعلى املاجس���تير في اإلرش���اد النفس���ي، 

من قس���م علم النفس بجامعة أم القرى مبكة املكرمة في عام 1991م، وعلى 

بكالوريوس إدارة عامة من كلية العلوم اإلدارية بجامعة امللك سعود بالرياض 

في العام 1988م، ش���اركت في عدة دورات خاصة باللغة الفرنسية، ودرست 

اللغة اإلجنليزية في كل من أمريكا وبريطانيا، بجانب دراس���ة دورات ابتدائية 

في اللغة اإلسبانية.

من أبرز محطات مس���يرتها األكادميية والبحثية والعملية، عملت مستش���ارة 

للتعلي���م العال���ي في مندوبية اململكة مبنظمة “اليونس���كو” بفرنس���ا، وقامت 

بالتنس���يق إلنشاء كراس���ي “اليونسكو” الس���عودية العلمية، بجانب حضور 

العديد م���ن ورش العمل. وأثناء عملها باليونس���كو، ترجم���ت كتاب مرجعي 

بعنوان: )التربية والتنمية املستدامة(، تطوعًا للغة العربية، وهو كتاب أصدرته 

هذه املنظمة بعدة لغات. وعملت وكيلة للش���ؤون التعليمية للدراسات اجلامعية 

بجامعة الطائف، ووكيلة لعميد القبول والتس���جيل، ومنسقة للدبلوم التربوي، 

ورئيسة التوجيه االجتماعي واإلرشاد النفسي والتربوي بكلية التربية لألقسام 

األدبي���ة بوزارة التربية والتعليم بالطائف، كم���ا قامت بالتدريس في عدد من 

اجلامعات والكليات، وعملت أخصائية نفس���ية مبعه���د التربية الفكرية بجدة، 

ومبستش���فى األم���ل لعالج اإلدم���ان، وأخصائية تثقيف صحي مبستش���فى 

امللك خالد التخصصي للعيون، وأخصائية اجتماعية مبستش���فى امللك فيصل 

ومركز األبحاث. كما كانت رئيس���ة للجنة النس���ائية لس���وق عكاظ، شاركت 

ضمن وفد معال���ي وزير التعليم العالي لزيارة النمس���ا، وذلك لعقد اتفاقيات 

شراكة للجامعات السعودية باخلارج، وتترأس اللجنة النسائية بالنادي األدبي 

الثقافي بالطائف، وتعمل مديرة ملركز اإلرشاد النفسي بجامعة الطائف � قيد 

التأس���يس � وكذلك ضمن فريق للهيئ���ة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي، 

ق���ام بزيارة علمية ملكاتب اجلودة باجلامعات في بريطانيا، وحضرت عددًا من 

الدورات التدريبية وش���اركت فيها، إضافة إلى عدد من املؤمترات، ولها عدد 

م���ن املؤلفات واألبح���اث العلمية، باإلضافة إلى قيامها باإلش���راف على عدة 

رسائل ماجستير.

الدليلة “زينب الفل” 
الدليل���ة الدكتورة زينب بنت زكي محمد الفل، من مواليد املدينة املنورة، درس���ت 

املراح���ل األولية فيها، حتى حتصلت على درجة “الدكتوراه” في الفيزياء النووية 

النظري���ة “تخصص اجلس���يمات األولية” في عام 1425ه����، وقبلها على درجة 

املاجس���تير في الفيزياء النووية النظرية ف���ي العام 1419ه� بتقدير ممتاز، وقبل 

ذل���ك على بكالوريوس عل���وم وتربية في العام 1410ه���� بتقدير ممتاز مع مرتبة 

الشرف بنس���بة 96,5%، وتعمل أستاذًا مس���اعدًا بكلية العلوم بجامعة “طيبة” 

باملدينة املنورة.

صدر قرار معالي وزير احلج والعمرة رقم 400516199 وتاريخ 1440/5/16ه� 

بتعيينها عضوًا في مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة ملدة عام، 

لتتولى رئاس���ة إدارة التدريب والتطوير باملؤسس���ة، لتقوم بتنظيم وعقد عدد من 

الدورات التدريبية والتأهيلية ملنس���وبي “األدالء” من موظفني دائمني وموسميني، 

والتي انعكس أثرها إيجابًا على مستوى األداء في موسم حج 1440ه�. 

لها مس���يرة حافلة وطويل���ة في املجال األكادميي وخب���رات عريضة في اجلانب 

اإلداري، حيث عملت رئيس���ة لقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة “طيبة”، ووكيلة 

للدراس���ات العليا بكلية التربية � األقس���ام العلمية � ووكيلة لعمادة الدراس���ات 

العليا. وش���اركت في العديد من اللجان، منها نائبة رئيس اللجنة التنفيذية مللتقى 

أمير منطقة املدينة املنورة، والذي كان بعنوان: “شبابنا.. آمالكم آمالنا”، ونائبة 

لرئيس اجلمعية الس���عودية للموهبة واإلبداع، وعض���و عامل باملهرجان الثقافي 

باملدينة املن���ورة ملدة عامني متتاليني، عضو في اللجنة النس���ائية مبنطقة املدينة 

املنورة، ممثلة لوكالة كليات البنات فيها، لالحتفال مبرور 100 عام على تأسيس 

   العدد الرابع والعشرون - ربيع األول  1441ه�  

املطوفة “حنان عنقاوي” 
املطوف���ة الدكت���ورة حنان بنت عبدالل���ه عقيل عنقاوي، عض���و مجلس إدارة 

مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول العربية، املش���رفة عل���ى إدارة خدمة العمالء 

والقس���م النس���ائي باملؤسس���ة. تعمل عضو هيئة تدريس � أستاذ مشارك � 

بقس���م علم النفس بجامعة الطائف. حاصلة على درجة الدكتوراه في الصحة 

النفسية، من قسم علم النفس بكلية التربية بالقاهرة، وذلك ضمن بعثة وزارة 
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اململك���ة، وعضو مجل���س إدارة جمعية البيئة باملدينة املن���ورة، وعملت مدربة في 

مؤسس���ة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني ملدة عامني، وعضو في اللجان 

املنظمة ملؤمتر ندوة التعليم اجلامعي في عصر املعلوماتية � التطلعات والتحديات، 

هذا باإلضافة إلى قيامها مبناقشة عدد من رسائل املاجستير واإلشراف عليها، 

ولها عدد من األبحاث املنش���ورة، ومش���اركات متميزة في ع���دد من املؤمترات 

والن���دوات والدورات وورش العم���ل والبرامج التدريبية وغيره���ا، منها حضور 

البرنام���ج التدريبي إلعداد املدربات املعتمدات لنش���ر ثقافة احلوار، والذي ُأقيم 

بإشراف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، واملشاركة في البرنامج التدريبي 

إلعداد مدرب مس���ار االبتكار، التابع ملؤسس���ة امللك عبدالعزي���ز ورجاله لرعاية 

املوهوبني.

الوكيلة “نرمني بخاري” 
الوكيلة األستاذة نرمني بنت نبيل يحيى بخاري، عضو مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد، 

تع���د واحدة من الكفاءة الس���عودية النس���ائية الش���ابة التي تذخر بها مؤسس���ات أرباب 

الطوائف، والتي ش���كلت إضافة مهم���ة للعمل فيها. حاصلة عل���ى بكالوريوس علوم طبية 

تطبيقية، من جامعة امللك س���عود بالرياض في العام 1995م، وتلقت عددًا من الدراس���ات 

اإلضافية والدورات التدريبية والتأهيلية، منها دبلوم في البرمجة العصبية، في جدة في عام 

2004م، ودورات في كل من: )أسس املصطلحات الطبية في املركز الطبي الدولي في العام 

2008م، وأخرى في إدارة املوارد البشرية، في عام 2017م، ودورة ثالثة في مايكروسوفت 

وورد وإكسيل، وغيرها من دورات.

فيم���ا يختص بحياتها العملي���ة وتدرجها الوظيف���ي، فقد عملت منس���قة مواعيد لعمليات 

املرضى، بعيادة جراحة املناظير املتطورة للجهاز الهضمي والس���منة، مبستش���فى املركز 

الطبي الدولي، خالل الفترة من عام 2007 -2013م، وكان لها مشاركات بارزة في مجال 

التثقي���ف الصحي ملا قبل وبعد العمليات اجلراحية للمرضى، وعقب ذلك، عملت في قس���م 

استقبال وفتح ملفات املرضى، وكذلك في قسم املواعيد الطبية اخلاصة بجميع األقسام في 

أحد املستشفيات اخلاصة بجدة، وذلك خالل الفترة 2005 - 2006م.

من أهم أنشطتها وأعمالها في مواسم احلج ضمن كوادر مكتب الوكالء املوحد، عملت في 

موسم حج عام 1439ه�، في مركز التحكم واملراقبة، مبجمع صاالت احلج والعمرة مبطار 

املل���ك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك ضمن أول فرقة نس���ائية تعم���ل في “املكتب” تنفيذًا 

لرؤية اململكة 2030، والذي يضم من األقسام: )العمليات الالسلكية، واجلدولة، واالستعداد 

املس���بق، وأخيرًا قس���م العمليات والتحكم، أو العمليات امليدانية(. وفي موس���م حج عام 

1440ه�، عملت عضوًا في فريق “املكتب” التش���غيلي للموسم، في كل من مجمع صاالت 

احل���ج والعمرة مبط���ار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار األمي���ر محمد بن عبدالعزيز 

الدولي باملدينة املنورة، وكانت تقوم باإِلش���راف عل���ى توظيف وتدريب ومتابعة فرق العمل 

التي تتكون من الكوادر النسائية .

ابنة الزمزمي “جمانة شاولي”
ابن���ة الزمزم���ي املهندس���ة جمانة بنت س���لطان ش���اولي، حاصل���ة على درجة 

البكالوريوس في الهندس���ة � تخصص هندسة معمارية � صدر قرار معالي وزير 

احل���ج والعمرة، رقم 400516195 وتاريخ 1440/05/16ه�، بإعادة تش���كيل 

مجلس إدارة مكتب الزمازم���ة املوحد، وتعيينها عضوة في مجلس إدارته. وهي 

تتول���ى وظيفة "مس���اعد الرئيس التنفي���ذي ورئيس قطاع التواصل املؤسس���ي 

والتس���ويق لش���ركة جبل عمر"، بجان���ب إدارتها ملكتب هندس���ي خاص، نالت 

عددًا من الدورات التدريبية، ولها مش���اركات ف���ي عدد من املؤمترات وامللتقيات 

واملنتديات، من أهمها: "مؤمتر االستثمار الفندقي السعودي".

ابنة الوكيل “ليندا جدع” 
ابنة الوكيل األس���تاذة ليندا بنت رضا جدع، عضو مجل���س إدارة مكتب الوكالء املوحد، 

د تعيينها متكني املرأة من خدمة ضيوف  س���ليلة أسرة عريقة من أس���ر “الوكالء”، وُيجسِّ

الرحمن وتكريس أدوارها في هذا املجال، وفي الوقت ذاته يندرج ضمن خطط “املكتب” 

لالهتمام بتطوير املوارد البش���رية للرقي بشرف هذه اخلدمة التي حظيت باهتمام القيادة 

الرش���يدة أيدها الله، حيث أولى أهمية خاصة إلعداد وتأهيل الكوادر والقوى البش���رية 

باعتبارها أهم الركائز األساس���ية التي يعتمد عليها في القيام بواجباته واملهام املناطة به 

في جميع منافذ الدخول اجلوية والبرية والبحرية.

ابنة الوكيل ليندا جدع، حاصلة على بكالوريوس العلوم في احملاسبة، من كلية االقتصاد 

بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة، ولها خبرات كبيرة في كثير من مجاالت العمل، حيث عملت 

أخصائًيا في قس���م الس���جالت الطبية في مستش���فى امللك فيصل التخصصي بجدة من 

يناير 2008 إلى أكتوبر 2015م، ثم انتقلت إلى إدارة املدفوعات بقس���م الش���ؤون املالية، 

وذلك منذ ش���هر نوفمبر 2015م، وحتى الوقت احلالي، رافعة شعار: “أن أكون جزًءا من 

مؤسس���ة محترمة ملتابعة مهنة مليئة بالتحديات في مجال املالية، حيث ميكننا مش���اركة 

القدرات واملهارات واملواهب على أكمل وجه من أجل منو القطاع ومصلحته”.

فيما يتعلق بجانب املؤهالت العلمية والدراسية واملهارات والشهادات، حاصلة على دورات 

تدريبية وتأهيلية وش���هادات في كل من: )الرخصة الدولية لقيادة احلاس���ب اآللي، ودورة 

الس���كرتارية املتخصصة، ومهارات الكتابة الفنية، وإدارة املش���اريع، واإلغالق الس���ريع 

للحس���ابات الش���هرية وآخر العام(، وجتيد اللغة اإلجنليزية – حتدثًا وكتابًة - كما جتيد 

اس���تخدام برنامج: )ICIS(، وكذلك برنامج “األوركل”. أس���همت وشاركت في عدد من 

ال���دورات واللقاءات التعريفية وورش العمل، للتدري���ب العملي بهدف االرتقاء بآليات عمل 

“املكت���ب” الذي يعتبر حلق���ة الربط والوصل جلميع مراحل اخلدم���ات التي تقدم لضيوف 
الرحمن، وذلك من اس���تقبالهم عبر املنافذ وإرش���ادهم إلى أماكن نزولهم مبدن احلجاج 

ونق���ل أمتعتهم في املنافذ، لتؤكد في الوقت نفس���ه حرص مجل���س إدارة “املكتب” على 

استقطاب العديد من الشباب والشابات السعوديني للعمل فيه وتأهيلهم، ولتحقيق رغبتهم 

وقيمهم التي توارثوها من األجداد في خدمة ضيوف بيت الله احلرام.
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معارض

المدينة المنورة: الرفادة
“مع�رض القرآن الكري�م”، أُقيم في الجهة الجنوبية للمس�جد النبوي الش�ريف، في واجهة القبة الخض�راء وأمام باب 
الس�الم المؤدي إلى الواجهة والروضة الش�ريفة، على مساحة 1500 متر مربع، نظمته وزارة الشؤون اإلسالمية، بالتعاون 
مع كل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز، 
ومجم�ع المل�ك فهد لطباع�ة المصحف الش�ريف، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتب�ة الملك عبدالعزي�ز العامة بالمدينة 
المنورة، وتم افتتاحه في ش�هر رمضان 1436ه�، وهو مبادرة ثقافية تندرج ضمن المناشط التي تصب في إثراء التجربة 

الدينية والثقافية لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، والتي تهدف إليها رؤية 2030..

معرض القرآن الكريم..

التعريف بكتاب هلل بتقنيات حديثة 
وأسلوب عرض متحفي

يستهدف المعتمرين 
والحجاج والزوار وزاره 

قرابة 150 جنسية 

يرم���ي "معرض القرآن الكرمي" بش���كل عام إلى 

التعريف مبحتوى كتاب الله بش���كل دقيق ووفق 

منظومة م���ن التقني���ات تتبع أس���لوب العرض 

املتحفي، ويستهدف املعتمرين واحلجاج والزوار 

وسكان املدينة املنورة وطالب وطالبات املدارس 

والكليات واملعاهد واجلامعات، إلى جانب الوفود 

الرسمية وكبار املسؤولني.

أهداف فرعية
باإلضاف���ة إلى األه���داف الرئيس���ة، للمعرض 

هن���اك عدد من األهداف الفرعي���ة، والتي تتمثل 

ف���ي الدعوة لتعلّم القرآن الكرمي وتعليمه، وإبراز 

جوان���ب عظمة كت���اب الل���ه عز وج���ل وأهمية 

تعظيم���ه، ومعرفة تاريخ القرآن العظيم، وعرض 

التقني���ات اخلاص���ة بالق���رآن الك���رمي، وإبراز 

جه���ود اململكة ف���ي العناي���ة بالق���رآن الكرمي، 

وذلك من خالل العناي���ة بالتعريف باملخطوطات 

القدمي���ة للمصاحف وأوعي���ة كتابتها واألدوات 

املس���تخدمة فيها واللوحات اجلمالية واخلطوط 

والص���ور واملقتني���ات اخلاصة بالق���رآن الكرمي 

قدمًي���ا وحديًثا، مع احلرص على تخصيص عدد 

من احملددات للمحت���وى، حيث روعي في إعداد 

احملت���وى جملة من احملددات، م���ن أبرزها: أن 

الهدف الع���ام للمعرض هو تعريف الناس بكالم 

الل���ه تعالى، وأنه معرض عام وليس للمختصني، 

وأن تك���ون لغة محتواه س���هلة وغير معقدة، مع 

قابلي���ة احملتوى للترجمة للغ���ات األخرى، وعدم 

التوسع في الشرح مراعاة لسرعة مرور الزائر، 

وذل���ك أس���وة باملتاح���ف العاملية، لي���ؤدي هذا 

الصرح الثقافي والعلم���ي املتميز، أدوارًا مهمة 

في هذا املجال، والتي تؤكدها على أرض الواقع 

كثافة زواره خالل املواس���م؛ التي يصل عددها 

في بعض األحيان إلى 10 آالف زائر في اليوم، 



احتفل في شهر رمضان 
المنصرم بالزائــر 
رقم )5000000( 

نزول الق���رآن الكرمي، ثم تنتقل إل���ى تعريف القرآن 

الكرمي، إضافة إلى بيان أسماء القرآن الكرمي، تليها 

قاعة )اجلهود احلديثة للعناية بالقرآن الكرمي(، والتي 

تؤكد أن جهود اململكة العربية الس���عودية في العناية 

بالق���رآن الكرمي، لم تقتصر على املاضي فحس���ب؛ 

بل اس���تمرت حتى عصرنا احلاضر، وذلك بتسخير 

التقنيات احلديثة لنش���ر القرآن الكرمي، حيث يتعرف 

الزائر على اجلهود احلديثة في طباعة املصحف عبر 

مجم���ع امللك فهد لطباعة املصحف الش���ريف، وذلك 

من خالل اس���تعراض معلومات عنه، وطريقة عمله، 

إضافة إلى عرض أه���م إصداراته. ومنها إلى قاعة 

)تقنيات في خدمة القرآن الكرمي(، والتي تتيح للزائر 

أن يخوض جترب���ة معلومات املعرض واالس���تفادة 

منه���ا خارج���ه، بحيث ينق���ل هذه التجرب���ة إلى كل 

م���ن ميكن أن يس���تفيد منه، وذلك مب���ا حتويه هذه 

"القاعة" م���ن تقنيات يحتاج إليه���ا الزائر في تالوة 

الق���رآن الكرمي أو حفظه، وتعلّم���ه وتعليمه، وطريقة 

البح���ث في موضوع يتعلق به، ث���م ينتقل بعدها إلى 

قاعة )الع���رض املرئي(، ليكون الزائر على موعد مع 

أحد األفالم التي تتح���دث عن القرآن الكرمي، والتي 

يشاهدها عبر شاش���ات عمالقة بتقنية )4K(، منها 

يدلف لقاعة )التفس���ير والتدبر(، ليتعرف على نشأة 

تفسير القرآن الكرمي، وأهم املفسرين من الصحابة 

رض���ي الله عنه���م والتابع���ني رحمهم الل���ه تعالى، 

واملراحل التي مر بها التفس���ير حتى وصل إلينا عبر 

العديد من مشاهير املفسرين، وانتقاء مناذج ألشهر 

كتب التفس���ير والتعريف بها تعريف���ًا موجزًا لتكون 

عون���ًا للزائر الكرمي على فهم كتاب الله تعالى، ومنها 

يتم االنتقال إلى قاعة )تربية الناش���ئة واألسرة على 

خالل موس���م احل���ج، لتبلغ اجلنس���يات التي زارت 

املعرض قرابة 150 جنس���ية، وقد احتفل "املتحف" 

في ش���هر رمضان املنصرم 1440ه����، بالزائر رقم 

)5,000,000( خمس���ة مالي���ني، وال���ذي كان من 

اجلنس���ية التونس���ية، ومت تكرمي���ه مبصحف فاخر 

من إص���دارات مجمع امللك فه���د لطباعة املصحف 

الشريف، إضافة إلى رحلة ألداء شعيرة العمرة.

قاعات متعددة
ويضم "املتحف" نحو )12( قاعة، منها قاعة الستقبال 

الزوار والترحيب بهم، ثم تفويجهم بحس���ب أعدادهم 

وطبيعته���م، ويتع���رف الزائ���ر في ه���ذه القاعة على 

املعرض وقاعاته والتقنيات املس���تخدمة فيه، إضافة 

إلى إرش���ادات في طريق���ة التعامل م���ع املعلومات 

واحملت���وى اخلاص باملع���رض، تليها قاع���ة: )ورتل 

القرآن ترتياًل(، حيث تب���دو جماليات النص القرآني 

أزهى ما تك���ون هنا، وذلك من خ���الل تعرف الزائر 

على فض���ل تالوة القرآن الك���رمي وآدابها، والطريقة 

النبوية في تعلم القرآن وتعليمه، وعلى القّراء العشرة 

ورواته���م، إضافة إلى الق���راءات القرآنية وأنواعها، 

ليشّنف س���معه ببعض أجمل املقاطع القرآنية املرّتلة 

واألصوات العذبة ملشاهير القّراء من اململكة ومختلف 

دول العال���م، ثم يدلف الزائر إلى قاعة )تاريخ القرآن 

الكرمي(، ليتعرف على قصة نزول القرآن والوحي على 

رس���ول الله صلى الله عليه وسلم، وأحواله صلى الله 

عليه وس���لم حني كان ينزل عليه القرآن، وكيف كانت 

أح���وال الناس ح���ني انقطع الوحي، ث���م قصة جمع 

القرآن وترتيبه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، 

مرورًا باخللفاء الراش���دين، حتى وصل إلينا مطبوعًا 

في صورته احلالي���ة، إضافة إلى جوانب من التدقيق 

والرقاب���ة. ومنها ينتق���ل إلى قاعة )النب���أ العظيم(، 

والتي ُتعّرف بقاعة القرآن الكرمي، التي تتناول الكتب 

الس���ماوية السابقة التي نزلت قبله، وحال الناس قبل 
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كيلوجرامًا وطول���ه متر ونصف املتر، وعرضه متر، 

ويوجد في أس���فل صفحة املصحف الترجمة باللغة 

الفارس���ية، وأيضًا بعض املخطوط���ات التي ُكتبت 

بأيدي احلافظ عثمان، هذا اخلطاط الذي كتب 106 

مصاح���ف، ومصحف قدمي نادر بخط احملقَّق، كتبه 

اخلطاط املش���هور عبدالله الصيرفي س���نة 743ه� 

/1342م، قياس���ه )22×16( س���م، وميت���از هذا 

املصحف بخطه الرائع وزخارف���ه البديعة اجلميلة، 

حي���ث أخذ "الصيرفي" اخلط عن أحد تالميذ ياقوت 

املس���تعصمي، وروي أنه كتب 36 مصحفًا. وكذلك 

مصحف بديع بخط احملقَّق والنسخ، أوقفته خديجة 

فردوس خامن، قياس���ه: )32×22( س���م، والسطر 

األول واألخي���ر من كل صفحة مكتوب مباء الذهب، 

بخط احملقَّق، والسطر األوسط باملداد األزرق بخط 

احملقَّق أيضًا، وبينهم س���طور بخط النسخ، باملداد 

األس���ود، ولم يذكر فيه اس���م اخلط���اط وال تاريخ 

الكتاب���ة. ومن أهم املقتني���ات أيضًا، مصحف نادر 

مكتوب بقلم دقيق جدًا بخط النسخ، كتبه عبدالباقي 

جان محمد، وأوقفه محمد حس���ني الالهوري س���نة 

1287ه�/1870م، قياس���ه )30×20( سم، وكتب 

للمرة األولى، وكتبت عبر عصور مختلفة بأش���كال 

وصور متعددة، منها مخطوطات بصورتها األصلية 

وبعضها مص���ورة، كما تتضمن مقتنياته س���تارة 

للكعبة الش���ريفة نس���جت قب���ل نح���و 140 عامًا، 

وغيرها م���ن املقتنيات الن���ادرة واملخطوطات التي 

يتيح املع���رض لزائريه مش���اهدتها، ولعل من أبرز 

احملتويات، مخطوطات من الق���رآن الكرمي مكتوبة 

على جلد الغ���زال، ومخطوطات أخرى كتبت بأيدي 

بعض مش���اهير املخطوطات من املشرق واملغرب، 

ومن أهمها مخطوطة مصحف تعتبر أكبر مصحف 

في العال���م، كتبت بخط اليد، وكتبه���ا غالم محيي 

الدي���ن من أفغانس���تان قب���ل 200 ع���ام، ونظرًا 

لوزنه الزائد فق���د حمل املصحف على 4 جمال من 

من أهم مقتنياته 
مخطوطة أكبر مصحف 

في العالم كتبت بخط 
اليد قبل 200 عام

الق���رآن الكرمي(، ويقف الزائ���ر على بعض اجلوانب 

التي تعمق صلته بالقرآن الكرمي هو وأس���رته، حيث 

يش���اهد كيف يترب���ى على القرآن الك���رمي، باحلفظ 

والتعل���م والتخلّ���ق بأخالقه، مع اس���تعراض مناذج 

لإلجن���از والنبوغ ف���ي حفظ الق���رآن وتعلمه للعديد 

من املس���تويات العمرية للصغار والشباب والشيوخ، 

الذين س���عوا بكل جد واجته���اد إلمتام حفظ القرآن 

الكرمي والقراءات الس���بع، عقب ذلك تتم زيارة قاعة 

)اجلهود التاريخية للعناية بالقرآن الكرمي( واخلاصة 

مبخطوط���ات مكتب���ة امللك عبدالعزي���ز، حيث تتوزع 

اجلهود التاريخية للعناية بالقرآن الكرمي على قاعتني 

ُتبِرزان جهود املس���لمني في العناية بكتاب الله تعالى 

من حيث اخلط والرس���م والزخرف���ة والتجليد وجمع 

املخطوطات اخلاصة باملصحف الشريف عبر القرون 

بعام���ة، وفي الوقت نفس���ه تبرز جه���ود اململكة في 

العناية مبخطوطات املصحف الشريف. 

وحرص���ًا من القائم���ني على أمر "املع���رض" على 

تخليد ذك���رى زيارته، خصصوا قاعة ملتجر الهدايا 

التذكارية، ليكون مبثابة مس���ك اخلتام، حتوي عددًا 

من إصدارات املعرض وبعضًا من التقنيات املعنية 

بالقرآن الكرمي التي ميكن للزائر شراؤها واقتناؤها 

كت���ذكار لزيارته لهذا املعرض، وقد روعي أن تتنوع 

هذه التذكارات لتكون مالئمة جلميع زوار املعرض، 

ومراعية ملس���توياتهم العمرية واملعرفية، إضافة إلى 

مراعاتها للغاتهم، كم���ا مت تخصيص قاعة مجهزة 

الستقبال كبار الزوار وضيوف الشرف، مع جتهيز 

وإعداد قاعة لل���وداع، وذلك من منطلق أن املعرض 

يهدف إلى تعري���ف الزائر بكتاب الله تعالى، وحتى 

تظل ه���ذه املعلومات حاضرة ف���ي ذهنه، فإن هذه 

القاعة تختصر جملة من النصائح والوصايا املتعلقة 

بالقرآن الكرمي، والتي تتح���دث عن ضرورة تعاهد 

القرآن الكرمي، واس���تثمار الوقت في ذلك، ليستمر 

أثر الزيارة وتأثيرها.

معروضات ومقتنيات
"املع���رض" يض���م عددًا م���ن أنف���س املخطوطات 

اخلاص���ة باملصاح���ف، والتي يطلع عليه���ا الزائر 
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فريق أكاديمي متخصص 
جمع مادة محتوى 

“المعرض” العلمية والتأكد 
من موثوقيتها وصياغتها 

لتكون مناسبة للزوار

تنفيذ مشروع “المعرض” 
عبر )5( شركات وابتكار 

زخارف هندسية لتعبر عن 
النمط اإلسالمي 

في قاعة )العرض المرئي( 
يكون الزائر على موعد 

لمشاهدة أفالم تتحدث عن 
القرآن الكريم عبر شاشات 

 )4K( عمالقة بتقنية
واإلندونيس���ية، والتركي���ة، واملالوي���ة، والبش���تو، 

والهوس���ا(، وذلك مبس���اعدة نح���و 22 كادرًا، ما 

بني مرش���د ومترجم يعملون فيه، وليس على الزائر 

س���وى استالم جهاز الترجمة عند وصوله إلى قاعة 

االس���تقبال، ثم وضع اللغة التي يرغب في الترجمة 

إليها، وعن���د ذلك يتم حتويل م���ادة املعرض كاملة 

إل���ى اللغة الت���ي اختارها، وحرصًا م���ن القائمني 

عل���ى املعرض، على إفادة زائريه من األطفال، يقوم 

املعرض بتقدمي احملتوى بلغة خاصة بالطفل تناسب 

مس���تواهم العمري والفكري، باإلضافة إلى وجود 

قاعة خاصة بهم، تعنى بتربيتهم على القرآن الكرمي 

وتقدم األفكار املناسبة لهم، مع قيام إدارة "املعرض" 

بتوفي���ر تقني���ات )QR Code(، وذلك لكون مادة 

املعرض مختصرة وموجودة على عدة وسائط؛ حيث 

ميك���ن للزائر أن يقوم باستنس���اخ هذه املادة على 

جهازه عبر هذه التقنية احلديثة املتاحة على األجهزة 

الذكي���ة، ليتمكن الزائر من حفظ املعلومات واإلفادة 

منها خارج املعرض أيضًا.

الهوّية والفعاليات
ورغبة في التجويد واإلتقان؛ عمل على إعداد محتوى 

"املع���رض" فري���ق أكادميي متخص���ص قام بجمع 

امل���ادة العلمية ثم التأكد من موثوقيتها ثم صياغتها 

وحتريرها لتكون مناس���بة للجمهور والزوار، وبعد 

الف���راغ من إعداد املادة، أحيل���ت إلى ثالث جهات 

متخصصة في الق���رآن وعلومه ملراجعتها وتدقيقها 

شرعيًا ولغويًا، مع احلرص على األخذ مبلحوظاتها 

واس���تدراكاتها التي أثرت امل���ادة وارتقت بها نحو 

مزي���د من التجويد. كم���ا كان هناك حتد، متثل في 

ابتكار هوية بصرية متزج ب���ني األصالة واحلداثة، 

ليتم اس���تخدام اخلط الكوف���ي بوصفه أحد الفنون 

اإلسالمية األصيلة، مع تطويره للتعبير عن احلداثة، 

وقد ُبنيت الهوية وفق أحدث احملددات العاملية لتعبر 

عن شخصية مس���تقلة للمعرض، فابتكرت زخارف 

هندس���ية لتعبر ع���ن النمط اإلس���المي مع تطويع 

خطوط عربية وإجنليزي���ة مميزة، هذا بجانب تنفيذ 

مش���روع "املعرض" عبر )5( شركات، تكاملت فيما 

بينها لتق���دم للزائر الكرمي منوذجًا إعالميًا متكاماًل 

ف���ي عالم املع���ارض واملتاحف، م���ع احلرص على 

تنظيم عدد من الفعاليات املُصاحبة داخل املعرض، 

وذلك من خالل الشراكة مع مجمع امللك فهد لطباعة 

املصحف الش���ريف؛ إضافة إلى اشتمال املعرض 

عل���ى عدد من اإلص���دارات، ومنه���ا كتاب محتوى 

املع���رض كام���اًل، كما يوج���د "بروش���ور" تعريفي 

باملعرض، ومجموعة من اإلصدارات عبر الوس���ائط 

الرقمية، وتطبيق معرض القرآن الكرمي.

املصح���ف كاماًل ف���ي 60 صفح���ة، كل جزء كتب 

ف���ي صفحت���ني متقابلتني، وتبدأ الس���طور بحرف 

األل���ف بامل���داد األحمر، ومصحف بخط النس���خ، 

كتب���ه محمد الزكي، وأوقفه صالح بش���ناق س���نة 

س���م،   )12×17( قياس���ه:  1044ه����/1634م، 

مكتوب في دوائ���ر داخل مربعات. وكذلك مصحف 

قدمي ج���دًا باخلط املغربي على جل���د الغزال، كتبه 

عبيد الله محمد س���عد بن علي بن سالم اخلزرجي 

س���نة 678ه�/ 1279م، قياس���ه: )20×18( سم. 

ومصحف رائع بخط النسخ، كتبه اخلطاط املشهور 

حمد الله األماس���ي املعروف بابن الشيخ، قياسه: 

)33×23( سم، وميتاز هذا املصحف بروعة اخلط 

باإلضافة لزخارفه البديعة الفريدة

تقنيات حديثة
ويس���تخدم "املعرض" العديد من التقنيات احلديثة 

التي س���خرها خلدم���ة زواره ورواده، والتي منها 

تصنيعه���ا  مت  الت���ي  املخطوط���ات"،  "حافظ���ات 

خصيصًا للمعرض لدى واحد من أهم املصانع في 

العالم، وتتميز هذه احلافظات بحماية املخطوطات 

م���ن العوام���ل الطبيعية الت���ي قد تتلفه���ا أو تؤثر 

عليه���ا كاحل���رارة والهواء واألرض���ة، إضافة إلى 

حمايتها من الس���رقة واالعتداء ب���إذن الله تعالى، 

و"املؤثرات الصوتي���ة" إلضفاء أجواء روحانية على 

املع���رض توائم طبيعته، حي���ث مت وضع جملة من 

املقاطع واملؤثرات الصوتية املناس���بة في كل قاعة. 

و"التجهيزات املرئية": التي تؤكد احلرص على تنويع 

أوعية املعرفة في املعرض، حيث لم يقتصر احملتوى 

على امل���ادة املكتوبة في لوحات فق���ط، بل تتجاوز 

ذل���ك إلى مواد يش���اهدها الزائر عبر الشاش���ات 

التلفزيونية والشاش���ات التفاعلي���ة، هذا باإلضافة 

إلى "تقنيات الترجمة" به���دف تعميم الفائدة لزوار 

املع���رض، ليتم التواصل معهم بأكثر من 10 لغات، 

وذلك عبر تقنية تتيح إمكانية االس���تماع واملشاهدة 

باللغة التي يختارها الزائر من بني عدد من اللغات 

احلية، والت���ي منها � باإلضافة إل���ى اللغة العربية 

� )اإلجنليزية، والفرنس���ية، والفارسية، واألوردية، 
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األخيرة

خطوة سديدة
تش���رفنا في بالد احلرمني الش���ريفني باس���تقبال ضيوف الرحمن من املعتمرين والزّوار، 

فيم���ا كنا نودع بكل احلب والتقدير األفواج األخيرة م���ن احلجاج، بعد أن مّن الله تعالى 

عليهم بأداء املناس���ك، وكانت ألسنتهم تلهج بالشكر والثناء على خادم احلرمني الشريفني 

واحلكومة الرشيدة، ملا وجدوه من حفاوة، ومنظومة خدمات عالية املستوى.. وهكذا يستمر 

العطاء ما بني ترحيٍب بضيف ووداع آخر.

ويتزامن مع انطالقة عمرة 1441ه� صدور املرس���وم امللكي الكرمي القاضي بإعادة هيكلة 

تأش���يرات الزيارة واحلج واملرور، ليتيح للمزيد من املس���لمني ح���ول أنحاء العالم فرصة 

القدوم إلى احلرمني الش���ريفني، ومبا يواكب رؤية اململكة 2030 في اس���تيعاب 30 مليون 

معتمر س���نويًا.. فالشكر والتقدير خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 

س���عود، وصاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع � حفظهما الله � على هذا القرار احلكيم الصائب الذي 

يؤكد اهتمام اململكة بأحوال املس���لمني، ويلبي تطلعاتهم وأمنياتهم، وهذا ديدن هذه البالد 

الطاهرة منذ تأسيس���ها؛ فهي تقدم خدمات جليلة لإلس���الم واملسلمني، وتعمل باستمرار 

على تذليل كافة الصعوبات وتس���خير جميع اإلمكانات من أجل راحة ضيوف الرحمن من 

احلجاج واملعتمرين والزّوار.

ودولتنا املباركة � أعزها الله � لن تدخر وسعًا في توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات 

قدوم املعتمرين إلى مكة الكرمة من جميع أنحاء العالم ألداء املناس���ك، بل إنها ذهبت إلى 

أكث���ر من ذلك بوضع برامج ومبادرات من أجل حتس���ني جتربة ضيوف الرحمن وإثرائها 

م���ن الناحية الثقافية والفكري���ة، بعد أن هيأت لهم العديد من اخلدمات املتطورة والتقنيات 

املتقدمة لينعموا بأداء املناسك في أجواء مفعمة بالراحة والسكينة والطمأنينة واليسر.

وال ش���ك في أن نه���ج التقييم والتقومي للخط���ط والبرامج واملب���ادرات ذات الصلة برؤية 

املس���تقبل، واتخاذ ما يلزم لتحقيق املس���تهدفات، خاصة في إطار برنامج خدمة ضيوف 

الرحم���ن، هو منوذج عملي وعلمي ينبغي أن حتتذي ب���ه جميع اجلهات العاملة في مجال 

احلج والعمرة، وذلك من خالل إجراء مراجعات شاملة وتقومي دوري في مدى زمني قصير، 

للتأكد من تقدميها األداء األفضل واخلدمة األمثل.     

د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط
نائب وزير احلج والعمرة



مواقع مؤسسات أرباب الطوائف
المطوفون - األدالء  -  الوكالء - الزمازمة

على شبكة اإلنترنت

موقع الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
www.tanseiqiah.sa

موقع املؤسسة  األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسلمي أوروبا  وأمريكا واستراليا
www.teaa.com.sa

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران
www.mutawfe-iran.com

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب آسيا
www.hujjaj-southasia.com

مؤقع املؤسسة األهلية لألدالء
www.adilla.com.sa

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول اإلفريقية غير العربية
www.africa-sa.com

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا
www.sea.com.sa

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية
www.arbhaj.com

موقع مكتب الزمازمة
www.zamazemah.com.sa

موقع مكتب الوكالء املوحد
www.hajgates.org
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عدد حجاج الخارج

 20.000
حافلة لنقل

 الحجاج 

350.830
القوى العاملة

120.000
رجل أمن

360.000
حاج استخدموا 
قطار المشاعر 
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