(املطوفون  -األدالء  -الوكالء  -الزمازمة)

بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم احلرمني الشريفني
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الرســالـة
نحن الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف (املطوفون ،األدالء ،الوكالء ،الزمازمة) ،نعمل
سوي ًا وبروح الفريق الواحد نحو تنسيق فاعل بني مؤسساتنا ،وفيما بيننا وبني اجلهات احلكومية
واخلاصة ،التي تهتم بشؤون خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل احلرام ،مبا ميكننا وبشكل
متكامل من تقدمي أقصى الرعاية لهم ،وابتغاء مرضاة اهلل عز وجل ،والعمل على رعاية مصالح
املؤسسات واملساهمني فيها ،مستلهمني توجيهات املسؤولني يف حكومتنا الرشيدة ،مواكبني للتطورات
التقنية احلديثة يف كل مجاالت اخلدمات وأساليب إدارتها ،مع احملافظة على أصالة وعراقة املهن،
خصنا بهذا الشرف ،وميزنا بهذه الهبة ،ومحققني
ومراعاة خصوصية كل مؤسسة ،شاكرين اهلل أن ّ
األهداف العظيمة يف رعاية ضيف الرحمن واالهتمام به ،منذ وصوله إلى األراضي املقدسة ،وحتى
مغادرته سامل ًا غامن ًا إلى بالده بإذن اهلل.

سلمان الملك

الرؤيـة
بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية لضيوف الرحمن

سلمان اإلنسان

سلمان الخير والبر
سلمان الحزم والعزم والحسم

خادم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة
أهال بك في مهبط الوحي مكة المكرمة
مع اطيب حتيات:
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القيم

ال�����ع�����م�����ل اب������ت������غ������اء م�������رض�������اة اهلل ع�������ز وج�������ل.
األم������������ان������������ة وال������������ص������������دق يف ال������ت������ع������ام������ل.
رع���������اي���������ة احل���������ج���������اج م��������ح��������ور االه�������ت�������م�������ام.
ال�����������ع�����������م�����������ل ب����������������������������روح ال�����������ف�����������ري�����������ق.
ال���ت���ك���ـ���ـ���ـ���ام���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل ب���ال���ت���ـ���ن���ـ���س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ي���ـ���ـ���ـ���ق.
اإلب��������������داع يف ت����ط����ـ����ـ����وي����ر اخل�������دم�������ات امل����ق����دم����ة.
اح���ت���رام مصلحة امل��س��اه��م�ين وامل��ؤس��س��ات وال��ع��ام��ل�ين بها.
احمل�����اف�����ظ�����ة ع�����ل�����ى أص�������ال�������ة وع��������راق��������ة امل����ه����ن����ة.

افتتاحــية

االرتقاء بالخدمات
واختصار اإلجراءات
الدور الذي تتشرف به وزارة احلج يف تنفيذ خططها إلجناح مواسم احلج والعمرة يف
كل عام ،يس��تند إلى عوامل كثيرة هيأتها الوزارة لتحقيق تطلعات والة األمر يف هذه
الب�لاد املباركة ،حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناس��كهم يف راحة وأمن واطمئنان ،وهو
ما يتحقق بحمد اهلل وتوفيقه يف كل عام ،بعد أن سخرت لهم حكومة خادم احلرمني
الش��ريفني جميع اإلمكانات املادية وحش��دت الطاقات البش��رية يف س��بيل االرتقاء
باخلدمات املقدمة لهم.
وال ش��ك أن العناي��ة والرعاي��ة الت��ي يحظ��ى بها احل��اج واملعتم��ر والزائر من��ذ وصوله إلى
الدي��ار املقدس��ة ،وحتى مغادرته له��ا ،هي ثمرة عمل جاد مس��تمر طوال العام ،يس��تهدف
حتقي��ق أفض��ل وأرقى اخلدم��ات ،ووفق أعل��ى املعايير ،ويف إطار تبس��يط اإلج��راءات التي
مي��ر بها ضيوف الرحمن ،أنش��أت ال��وزارة املس��ار اإللكتروني للحجاج ،وه��و يعني باختصار
نق��ل كل اإلج��راءات التي كان مير بها احل��اج يف منافذ الدخول إلى اململك��ة إلى بلد احلاج،
س��واء اإلجراءات اخلاصة بوزارة الداخلية أو وزارة اخلارجية أو االش��تراطات الصحية أو ما
يخص وزارة احلج من حيث اختيار الس��كن ووس��يلة النقل والتغذي��ة وغيرها من اخلدمات
الت��ي يختاره��ا احلاج قبل قدومه إلى اململك��ة ،وهو ثمرة جهود وتعاون مش��ترك بني وزارة
الداخلي��ة ووزارة اخلارجي��ة ،ووزارة احل��ج ،والت��ي تهدف إل��ى االرتقاء مبس��توى اخلدمات
واحلف��اظ على حقوق ضي��وف الرحمن ،وتقنني اإلجراءات وتبس��يطها ،من خالل ضوابط
منح التأش��يرات ،وحزم اخلدمات ،والكوادر البش��رية وتأهيلها وتدريبه��ا ،وأنظمة الرقابة،
بحيث يتم التحكم يف ضوابط القدوم واملغادرة بواسطة تلك اخلدمة اإللكترونية املتميزة،
مع دعم تلك اجلهود بنظام رقابي ُيتابع حتركات احلجاج واملعتمرين يف كافة املراحل.
ومن ضمن العناصر التي امتدت إليها يد التطوير عملية التخفيف من مشكلة وعبء
العف��ش ال��ذي يحمله ضي��وف الرحمن معهم إل��ى بالدهم ،من خالل إنش��اء مراكز يف
أماك��ن متفرقة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ل��وزن عفش احلجاج يف مرحلة املغادرة
قب��ل توجههم إلى املطار ،فأصبح احلاج يأتي إلى املط��ار بدون عفش مع بطاقة صعود
الطائرة يف يده ،فبمجرد دخوله إلى املطار يتوجه مباش��رة إلى صالة املغادرة انتظار ًا
ملوعد إقالع رحلته.
وحتقي��ق تلك املكتس��بات لم يكن وليد الصدف��ة ،وإمنا كان نتاج جهود كبي��رة لوزارة احلج،
بالتنس��يق مع القطاعات املعنية يف كل اجلهات األخرى ،س��اهمت يف اختصار زمن إجراءات
قدوم احلجاج واملعتمرين ومغادرتهم ،دون أدنى إخالل بأي ضابط أمني أو خدمي.

د .بندر بن محمد حمزة حجار
وزير احلج

إصدار فصلي للهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف
املطوفون ـ األدالء ـ الوكالء ـ الزمازمة
إشراف وزارة احلج

المحتويــات

المشرف العام
د .طالل بن صالح قطب
رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

الرفادة  -العدد الثاني عشر

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيران

رمضان 1436هـ

نائب المشرف العام
د .رأفت بن إسماعيل بدر
نائب رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا
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برامج

برامج
لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

طارق بن محمد عنقاوي

بجميع القطاعات التابعة لها ،ومن ضمنها

مصطفى بن حمزة دمنهوري
وفق منهجية علمية تشرف عليها بيوت خبرة وأكاديميون مختصون

(أرباب الطوائف) تطلق
برنامجًا لقياس رضا الحجاج
عن الخدمات
مكة المكرمة :الرفادة
انطالق�� ًا من حرص مؤسس��ات أرب��اب الطوائف على ج��ودة اخلدمات التي
اخلارج يف كل موس��م ألداء مناسك احلج ،ومن اهتمامها باالرتقاء مبستوى

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إفريقيا غير العربية

ه��ذه اخلدم��ات ،وتلبيتها حلاج��ات حج��اج البي��ت العتي��ق ومتطلباتهم،
عك��ف بع��ض املختص��ن فيه��ا عل��ى إع��داد برنامج لقي��اس رض��ا احلجاج
ُقدمة له��م ،ومعرفة م��دى حتقيقها لألهداف املنش��ودة،
ع��ن اخلدم��ات امل ّ
وللرغب��ات والتطلع��ات ،وذل��ك استش��عار ًا منه��ا لش��رف ه��ذه اخلدم��ات
الت��ي تتطل��ع م��ن ورائها لني��ل رضا اهلل س��بحانه وتعال��ى أوالً وأخي��راً ،ثم
لتنفي��ذ توجيه��ات والة األم��ر – أيده��م اهلل – واملس��ؤولن يف وزارة احلج،
الذي��ن يؤكدون على ض��رورة االرتقاء باخلدم��ات ،وتطوير آلي��ات األداء،
والت��ي تنطل��ق من واج��ب اململك��ة ورس��التها الفاضلة نحو خدم��ة ضيوف
الرحم��ن ،ولكس��ب رضا احلج��اج أنفس��هم ،وحتقي��ق رغباته��م ،مبختلف

م .عباس بن عبدالغني قطان

مش��اربهم ،وجنس��ياتهم ،ولغاتهم ،وثقافاتهم ،من خ��الل عمليات القياس
املس��تمر ملس��تويات الرضا ،والت��ي يتبعها التحس��ن والتطوي��ر املتواصل.

ت��ط��ب��ي��ق ال���ب���رن���ام���ج ب����ط����رق ووس����ائ����ل
مختلفة ووف���ق أس��ل��وب ومنهجية علمية
باستخدام البحث واإلح��ص��اء التطبيقي
ي��ت��ض��م��ن ال���ب���رن���ام���ج ع�����دة م����ح����اور م��ن
أب����رزه����ا خ���دم���ة االس���ت���ق���ب���ال وخ���دم���ة
اإلس���ك���ان وال��ع��ن��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة وامل���غ���ادرة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدول العربية

رئيس مجلس إدارة مؤسسة األدالء

د .فاروق بن يحيى بخاري

ضمن منظومة املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف ،جتيء املؤسسة األهلية ملطوفي
حجاج الدول العربية ،والتي تس���عى – كمثيالتها  -للنهوض بخدماتها للوصول
إلى املس���توى املنشود من العمل املؤسس���ي املرموق ،وذلك من خالل الريادة في
املجال والتطبيق باستخدام أساليب احترافية في إدارة العمل اخلدمي ،تقوم على
نظم ولوائح وسياس���ات وإجراءات وبرامج تتطابق مع األنظمة العاملية من خالل
التخطيط ،والتطوير ،والتحديث ،متخذ ًة من رؤيتها ورس���التها رمز ًا للعمل أفراد ًا
وجماعات .لذا ،فقد س���عت هذه املؤسسة جلمع آراء احلجاج وقياس رضاهم عن
اخلدم���ات التي تتش���رف بتقدميها لهم ،وتتلخص األه���داف العامة لهذه العملية
في حتقيق التصحيح والتطوير والتحس���ني املستمر للخدمات املقدمة للعمالء من
حج���اج بيت الله احلرام ،والوصول لرضا احلجاج الت���ام مبا يلبي احتياجاتهم،
ووض���ع إجراءات تصحيحي���ة ووقائية لكل املالحظات التي تصل املؤسس���ة من
احلج���اج ،وضمان جودة العمل املقدم للحجاج .ويتم تطبيق إجراء رضا احلجاج
في املؤسس���ة من خالل قس���م خدمة العمالء واإلدارات ذات األنش���طة املرتبطة
لتقدمي خدمات للحجاج.
ولتحقيق هذه األهداف ،وترجمتها لواقع معاش وتطبيقها على أرض الواقع ،قام
الفريق االستش���اري ملشروع تطوير بإنش���اء وتطوير نظام شامل خلدمة العمالء
واحلصول على ش���هادة اآليزو  10001باملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول
العربي���ة ،وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية املش���كلة من قِ بل املؤسس���ة بعدة أعمال
لتنفيذ املش���روع ،ومنها( :القيام بتصميم اإلجراءات الفنية اخلاصة بقياس رضا
العم���الء .وتصميم اإلجراءات الفنية اخلاصة بش���كاوي العمالء .والقيام بقياس
فعل���ى آلراء العمالء) .وفيما يتعلق مبنهجية العمل املتبعة أثناء قياس آراء ورضا
العمالء ،فقد اختلفت هذه املنهجيات حس���ب ش���ريحة العمالء املناس���بة ،وميكن
إجمال ذلك في أن مرحلة قياس رضا احلجاج تعتبر مرحلة أساس���ية باملشروع
نظر ًا ألهمية هذه املخرجات في تطوير اخلدمات املقدمة من قبل املؤسس���ة ،حيث
ته���دف عملية القياس  -وبش���كل عام  -إلى( :جم���ع آراء احلجاج عن اخلدمات
األساس���ية واخلدمات اإلضافي���ة املقدمة من قبل املؤسس���ة .وقياس احتياجات
احلج���اج من اخلدمات .ودراس���ة مدى الرض���ا عن كل خدمة مقدم���ة وإمكانية
التطوير .ودراسة للشكاوى األساسية عن اخلدمات املقدمة .ومعرفة سبل تطوير
اخلدم���ات .وحص���ر املعلومات الالزم���ة لوضع خارطة الطري���ق لتطوير خدمات
املؤسسة سواء األساسية أو اإلضافية).

وفيم���ا يختص باألنظمة واإلجراءات الفنية الت���ي مت تنفيذها في املرحلة (الثالثة)
من مراحل هذا املش���روع ،فقد قام الفريق االستشاري بتصميم بعض اإلجراءات
واألنظم���ة الفنية لتأدية اخلدم���ات املقدمة للعمالء ،ومنها إج���راء العمل اخلاص
باستقبال احلجاج والتفويج ،وإجراء العمل اخلاص بالنقل والتصعيد ،وباإلسكان
في مكة املكرمة ،وباإلس���كان في املش���اعر املقدس���ة ،وباخلدمات العامة ،وإجراء
العم���ل اخلاص بتقدمي اخلدم���ات اإلضافية ،وكذلك اخل���اص بعالقات املطوفني،
وبآليات التوريث ،وأيض ًا بقياس ومراقبة العمليات ،والتي ش���ملت( :إجراء العمل
اخل���اص بقياس الرض���ا للحجاج واملطوفني ومكاتب ش���ؤون احلج والش���ركات
واخلدمات اإلضافية .وإجراء العمل اخلاص بشكاوى العمالء).
ومت جم���ع املعلومات اخلاص���ة باحلجاج من تاريخ  8ذي احلج���ة وحتى  18من
ذي احلج���ة ،وهي الفترة األساس���ية التي تقدم فيها اخلدمات من قبل املؤسس���ة
لضيوف الرحمن ،حيث مت جمع ما يزيد على  8000اس���تبيانة رضا من احلجاج
خالل املوسم ،وش���ارك في عملية جمع املعلومات  25مطوفة .وتلخصت آلية جمع
املعلومات في قيام املكتب االستش���اري بتصميم اس���تبيانات خاصة لقياس رضا
احلجاج مصنفة حس���ب اخلدمات املقدمة وحسب فئة احلجاج ،وبتدريب املطوفات
اعتب���ار ًا من  2ذي احلجة وحتى  5ذي احلجة على آليات جمع املعلومات بش���كل
س���ليم ،كما مت تقسيم املطوفات بواقع ( )10مطوفات لقياس الرضا عن اخلدمات
ف���ي عرفة ،وعدد ( )10مطوف���ات لقياس الرضا عن اخلدمات في منى ،وقامت كل
مطوف���ة بجمع املعلومات مباش���رة من احلجاج من خالل االلتقاء املباش���ر معهم
وجمع املعلومة بالصورة املطلوبة ،لتجمع كل مطوفة نحو  50استبيانة يومياً ،كما
قام الفريق االستش���اري بفحص االس���تبيانات املجمعة يومياً ،ومبراجعة  %5من
االستبيانات املجمعة مع احلجاج بغرض التأكد من مصداقيتها.
أما األعمال املطلوبة من فريق جمع االستبيانات ،فقد قامت مديرة جمع االستبيانات
والعمل امليداني ،باإلش���راف على أعمال املش���رفات والباحثات وتقسيم األعمال
حس���ب املناطق ومكاتب اخلدمة ،وبالتنسيق مع املؤسسة واالستشاري مبا يخص
األعمال املطلوبة للبحث امليداني ،والتأكد أن املش���رفات والباحثات يقمن بعملهن
حسب القواعد واألسس املطلوبة ،واملساهمة في حل أي عقبات أو صعوبات تواجه
عمل الباحثات امليدانيات ،والتأكد من مصداقية االستبيانات بأخذ عينات عشوائية
والتأكد منها .أما مشرفة العمل امليداني ،فقد تلخصت أعمالها في اإلشراف على
أعمال الباحثات امليدانيات والتأكد من تأدية أعمالهن بالش���كل املطلوب ،ومتابعة
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برامج
مؤسسات أرب���اب ال��ط��وائ��ف تطلق برنامج ًا
وفق منهجية علمية تشرف عليها بيوت خبرة
وأكادمييون مختصون..
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مناسبات

مناسبات
في الحفل السنوي التكريمي الحادي عشر للهيئة التنسيقية

على مس����توى اخلدمات واألداء املقدم لهم من اجلهات املعنية إلى جانب
دعائهم اخلالص خلادم احلرمني الش����ريفني ،لتس����خيره كامل إمكانات
اململكة املالية والبش����رية والتقنية مم����ا مكنهم بعون من الله وتوفيقه من
أداء فريضة احلج بكل يسر وسهولة.

وزير الحج يكرم ( )125مجموعة
خدمة ميدانية ألرباب الطوائف

رؤية وتطلعات
احلف����ل اخلطابي الذي أقيم بهذه املناس����بة بدئ بتالوة آيات من القرآن
الك����رمي ،بعد ذلك ألق����ى رئيس مجلس إدارة مؤسس����ة مطوفي حجاج
جنوب آس����يا الدكتور رأفت بن إس����ماعيل بدر كلمة الهيئة التنس����يقية
ملؤسس����ات أرباب الطوائف ،أكد فيها أن الهيئة التنس����يقية ملؤسسات
أرب����اب الطوائف متكنت بفضل م����ن الله وتوفيقه ث����م بتوجيه ومتابعة
معالي وزير احلج من املشاركة في تنفيذ عدة برامج تطويرية ،منها على
س����بيل املثال ال احلصر مش����روع التطويف املركزي للحجاج ،من خالل
مشاركة املطوفني في شرف تطويف احلجاج حول الكعبة املشرفة أسوة
بآبائهم وأجداده����م ،وبرامج الترحيب باحلجاج عن����د القدوم ،والبوابة
اإللكتروني����ة املوح����دة اخلاصة باملس����ار اإللكتروني ،وكذلك مش����روع
إعادة هيكلة مؤسس����ات أرباب الطوائف ورس����ملة أس����هم املؤسسات،
والدورة االنتخابية الرابعة ،إلى جانب ش����روعها في إنشاء مركز بيانات
ومعلومات مبقرها مبكة املكرمة مبواصفات عاملية ،باإلضافة إلى وضع
آلية لتأهيل املقاولني واملتعهدين ،مع االستمرار في عقد ملتقى التجارب
الناجحة بطريقة عصرية وحضارية.
وأشاد باهتمام ومتابعة معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار جلميع
أعمال الوزارة ومؤسس���ات أرب���اب الطوائف ،وحرص���ه على تذليل
الصعاب التي تواجه مؤسس���ات أرب���اب الطوائف من أجل الوصول
باخلدمات إلى أفضل املس���تويات التي حتق���ق رؤية وتطلعات القيادة
الرشيدة حفظها الله ،مبرزًا دور معاليه في التبكير في تسليم أراضي
املش���اعر املقدسة ملؤسسات الطوافة مما انعكس على جودة اخلدمات
املقدمة للحج���اج ،عالوة على رعاية معاليه ألعمال الهيئة التنس���يقية

جدة :الرفادة

وزي��ر احلج الدكتور بندر حجار يكرم ()135

رعى معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ،مساء يوم اجلمعة  11ربيع األول 1436هـ املوافق  02يناير
2015م ،احلفل السنوي التكرميي احلــادي عشر الــذي أقامته الهيئة التنسيقية ملؤسسات أربــاب الطوائف ،لتكرمي
 125مجموعة خدمة ميدانية ،و 22إداريً ــا ،و 10مطوفات ووكيالت ودليالت وزمزميات ،ممن قدموا خدمات متميزة
حلجاج بيت اهلل احلــرام خالل موسم حج 1435هـــ ،وذلــك بقاعة فندق هيلتون مبحافظة جــدة ،بحضور وكــالء وزارة
احلج ومديري فروع الــوزارة ورؤســاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف واملطوفني والوكالء واألدالء والزمازمة.

د .رأفت بدر :التبكير يف

معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ،أكد خالل كلمته
في حفل تكرمي املتميزين ،أن عمارة احلرمني الش����ريفني وخدمة ضيوف
الرحم����ن ،تأتي في قمة أولويات والة األمر في اململكة منذ تأسيس����ها،
مستشهد ًا مبا خصص في امليزانية العامة للدولة للعام اجلديد ملشاريع
احلرمني الشريفني ،منوه ًا مبا يوليه خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي

املتميزين يف موسم حج 1435هـ..

مكة المكرمة :الرفادة
يعد معالي الشيخ حسني عرب ،أول وزير للحج واألوقاف
يف بالدنا ،حيث أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء..
ووضع لبنات وزارة احلج واألوقاف عندما مت إنشاؤها
بتاريخ 1381/10/9هـ ،ليعتبر من أوائل املثقفني املكيني
الذين تقلدوا مناصب رفيعة يف بالدنا احلبيبة ،هذا
بجانب أنه أستاذ وأديــب قدير وشاعر رصني وكاتب
مرموق ،اتصف بعبقرية فذة تعتبر هبة من اهلل اخلالق
جل وعــال ،صقلتها هذه احلياة التي أكسبته طاقة
معنوية جياشة ،ليعبر عن شؤون احلياة وشجونها،
فقد كان شخصية شعرية وأدبية تعمل يف صمت وتعبر
عن هذا الصمت باحلكمة واملوعظة احلسنة ،كما كان
يتصف برباطة اجلأش ،وسرعة البديهة ،واحلضور،
والتمكن من العلوم واملعارف والفنون واآلداب ،ليقف
يف صف الكبار من األدبــاء والشعراء املكيني الذين
أثروا الوجدان ،ومجال األدب وعوامله ثقافة ،وأخالقاً،
وأدباً ،وفكراً ،ولغة ،اكتسبوها يف ظالل حرم اهلل اآلمن
وبني سرادقه وأروقته ،ومن بطحاء أم القرى الطاهرة،
ومــن قــاعــات كتاتيبها وفــصــول معاهدها العلمية.

امتياز اإلنتاج

أثـــرى الـــوجـــدان ثــقــافــة وأخــالقــ ًا
وفكر ًا ولغة اكتسبها يف ظالل احلرم
اآلمــن وبطحاء أم القرى الطاهرة

حياته العملية
ولِد ُ
بشـــعب عامر مبكة املكرمة في 1338/7/4هــــ املوافق لعام 1919م،
وتلقـــى تعليمه بكتاتيب مكـــة املكرمة ،ومنها كتّاب مســـجد “بئر احلمام”
بشـــعب عامر ،وحفظ القرآن الكرمي والتحق باملدرسة التحضيرية باملسعى،
ثـــم درس املرحلـــة االبتدائية في مكـــة املكرمة ،ثم التحـــق باملعهد العلمي
الســـعودي وتخرج فيه عام 1356هـ ،املوافق لعـــام 1938م ،وبني فصوله

وقاعات دراســـته كرس جهده من أجل نيل العلوم واملعارف ،واالطالع على
األفكار واملعاني ،والتحلي بالقيم الفاضلة.
وعمل بعد التخرج كاتب ًا بشـــركة الطبع والنشر ،التي تصدر جريدة "صوت
احلجاز" ثم محرر ًا باجلريدة نفســـها في عـــام 1357هـ  -وقد كان احملرر
الوحيـــد بها  -ثم نائبـــ ًا لرئيس حتريرها ،وكان لهذا العمل أثره النفســـي
في كيانـــه إضافة إلى األثر الفكري ،وهما أثران جديران به كما كان يقوم
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بتحريـــر "أم القرى" أثناء غياب رئيس حتريرها ،حيث كان يوقع بأســـماء
مستعارة منها( :عربي) ،و(سياسي) ،و(ح .عرب) ،كما شارك مبقاالته في
صحف "صوت احلجاز" و"البالد" و"أم القرى" ومجلة "املنهل".
في شوال 1381هـ عني وزير ًا لوزارة احلج واألوقاف حني فصلها وإنشائها
كوزارة مســـتقلة ،حينما جاء التفكير إلفراد وزارة مســـتقلة لها ،وذلك بعد
أن توســـعت تشـــكيالت املديرية العامة للحج وتضاعفت أعمالها ،وتعددت
مسؤولياتها ،وكبرت أعباؤها ،فصدر في العام 1381هـ1962/م أمر ملكي
يقضـــي بتأســـيس( :وزارة احلج واألوقاف) ،وفصلـــت أعمال( :احلج) عن
أعمال( :األوقاف).
ومن أهم أعماله وإجنازاته إبان فترة عمله كوزير للحج واألوقاف ،أن أصبح
هناك وكالة لشـــؤون احلج ،ضمن البناء التنظيمي لوزارة احلج واألوقاف،
كما أُنشـــئ مكتب لالستعالمات لشـــؤون التعقيب على املعامالت اخلاصة
باملطوفني ،هذا بجانب أنه قد شـــارك خالل عمله احلكومي في وضع كثير
من األنظمة اإلدارية واملالية ،وفي إصدار العديد من القرارات ذات العالقة،
بجانب مشاركته في كثير من اللجان واملؤمترات داخل اململكة وخارجها.
وفي رجب 1383هـ ،طلب إعفاءه من الوزارة ألسباب صحية ،وأُجيب طلبه.
ويعتبر – يرحمه الله  -أول وزير للحج واألوقاف ،ومؤســــس لهذه الوزارة
– مبســــماها اجلديــــد  -وكذلك ملصنــــع كسوة الكعبة املشــــرفة في عام
1381هـ ،حينما قامت الدولة بإعادة فتح وتشغيل مبنى تابع لوزارة املالية
يقــــع بحي “جــــرول” مبكة املكرمة ،كان يقع أمــــام وزارة احلج واألوقاف
سابقاً ،وأسندت إليه إدارة املصنع ،وظل هذا املصنع يقوم بصنع الكسوة
الشريفة إلى عام 1397هـ ،حينما مت جتديد املصنع وحتديثه وافتتاحه في
ذاك العام ،بعد أن زوِّد باآلالت احلديثة لتحضير النســــيج ،وجتهيز قســــم
حديث للنسيج اآللي ،مع اإلبقاء على أسلوب اإلنتاج اليدوي ملا له من قيمة
فنيــــة عالية ،حيث نقل العمل في الكســـوة إلى هذا املصنع اجلديد ،الذي ال
يزال يواكب عجلة التطور ويحافظ على التراث اليدوي العريق لينتج الكسوة
في أبهى صورها ،كما ينتج أيض ًا الكسوة الداخلية للكعبة الشريفة ،وأعالم
اململكة العربية السعودية طبق ًا لنظام علم اململكة ،وليصبح هذا املصنع معلم ًا
بارز ًا من معالم العاصمة املقدســـة يـــزوره كل عام اآلالف من الزوار وكبار
الشـــخصيات واملســـؤولني ،واحلجاج واملعتمرين من مختلف أنحاء العالم،
ليسجلوا بكل إعجاب وتقدير ما وصل إليه املصنع من تطور وازدهار.
موهبته األدبية
كما نشأ على حب التعبير ،ليبدع هذا الفتى اليافع في فنون التصور األدبي
لضروب الشعر والنثر ،وليحيى مبوهبته األدبية بيئة أم القرى الذاخرة،
بتصور تدعمه الثقافة واالطالع والقراءة ،حيث درس وتعلم فن الشعر
انطالق ًا من تلك املوهبة ،وليعرف شاعر ًا مجيد ًا منذ فتوته ،وقد زاد من
تعبير هذه الفتوة وهذا الشباب براعته في متثيل الشعر والتعبير عنه التياع ًا
مع احلب واجلمال واحلقيقة ،وليماثل في هذا املنحى شباب ًا مثله ،منهم
أحمد عبدالغفور عطار ،وأحمد محمد جمال ،اللذين ميلكان موهبة الشعر
والفن األدبي والتصور الثقافي والفكري واملعنوي ،وليلمع جنمه في كتابة
الشعر من ناحية والنثر من ناحية أخرى ،وليكون هذا دأبه ،حيث يعبر
عن وجدانه حينما يتطلع في احلياة على أكوان معنوية ومعالم فكرية.
ومن الصفات األدبية التي حتلى بها سرعة البديهة في الكالم وعفو اخلاطر

العهد ،وس����مو ولي ولي العهد ،وس����مو أمير منطقة مكة املكرمة رئيس
جلنة احلج املركزية ،وس����مو أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج
املركزية باملدينة املنورة ،من عناية واهتمام ومتابعة وإشراف على جميع
أعمال احلج ،مؤكد ًا أن حجاج بيت الله احلرام الذين غادروا اململكة بعد
أدائهم لفريضة احلج في موسم حج العام املاضي 1435ه� ،أثنوا كثير ًا

كــــان شــخــصــيــة شــعــريــة وأدبــــيــــة تعمل
يف صـــمـــت وتـــعـــبـــر عــــن هــــــذا الــصــمــت
بــــاحلــــكــــمــــة واملــــــوعــــــظــــــة احلـــســـنـــة
أحــــــب أم الــــقــــرى وحــــرمــــهــــا الـــطـــاهـــر
كـــمـــا أحـــــب أمـــتـــه ووطــــنــــه ومــجــتــمــعــه
فــنــظــم شـــعـــر ًا تــعــبــيــر ًا عـــن هــــذا احلــب
فـــي القول ،وكان يعتمد في ذلـــك على حفظه ألقوال العرب وأخبارها ،وهي
صفـــة أو صفات قـــل نظيره فيها ،فتجده في احملافل األدبية واملســـامرات
الثقافية يبدع ويشـــعر بفكره األدبي وفنه الشـــعري ما ال يستطيع أحد أن
يجاريه في ذلك.
ومن شعره في اإلسالميات:
إمنــــــــــا الـــــعـــــيـــــد أن تـــــــعـــــــود فـــلـــســـطـــني

ـــــد
إلـــــــــــــى أهـــــــلـــــــهـــــــا األبـــــــــــــــــــاة الــــــصــــــيـ ِ
إمنـــــــــا الـــــعـــــيـــــد أن يــــــعــــــود إلـــــــــى احلـــــق
ــــــــــود
املـــــــضـــــــلـــــــون بـــــــالـــــــهـــــــوى والـــــــــــوعـ
ِ
إمنـــــــا الــــعــــيــــد أن يــــســــود الـــــســـــالم األرض
احلــــــــقــــــــود
ِ
أو يـــــخـــــتـــــفـــــي ضـــــــــــــــــــرامُ
إمنــــــــا الــــعــــيــــد أن تــــــرفــــــرف يف الــــشــــرق
ـــــد
ويف الـــــــــغـــــــــرب رايـــــــــــــــة الــــــتــــــوحــــــيـ ِ

مكانة رفيعة
وملكانته الرفيعة بينهم ،ولتواضعــــه الكبير مع اجلميع ،وحبه خلدمتهم،
كان أهالي مكة املكرمة يقدرونه ويضعونه في مكانة خاصة في نفوسهم،
فقد اشــــتهر وعرف بحبه خلدمة أصحاب احلاجات والضعفاء ،وتقدمي
الشــــفاعات ملن يريد .وقد كان مجلســــه العامر بحــــي “النزهة” مبكة
املكرمة ،ملتقى مهم ًا ألقرانه من األدباء والباحثني واملؤرخني واملفكرين،
وكما أحب حســــني عرب أم القرى وحرمها الطاهر املبارك ،أحب أمته،
ووطنه ،ومجتمعه ،فنظم الشــــعر في ذلك تعبيــــر ًا عن حبه للبيت العتيق
مبكة املكرمة ،وللوطن ،وللتراث العربي اإلســــالمي ،ولتعد هذه اجلوانب
معالم مهمة في قصيده وشعره وفكره وفنونه األدبية.
تكريم وأوسمة
وقد ُكرِّم معالي الشــــيخ األديب حســــني عرب في العديد من املناسبات
واحملافــــل ،ونــــال  -رحمه الله – العديد من األوســــمة وامليداليات في
حياته احلافلة بالعطاء ،كما نال العديد من األوســــمة وامليداليات خالل
حياته احلافلة.
وقــــد انتقل إلى رحمة مواله في مكة املكرمة بتاريخ  16صفـر 1423هـ
املوافق  29أبريل 2002م ،بعد حياة حفلت بالعطاء األدبي واالجتماعي.
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وزيـــــر احلـــــج :عـــمـــارة احلـــرمـــني وخــدمــة
ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن يف قـــمـــة أولــــويــــات
والة األمـــــر يف املــمــلــكــة مــنــذ تــأســيــســهــا
وحرص���ه على رعاية حفلها الس���نوي التكرميي الذي وصل إلى عامه
احلادي عش���ر ،والهادف إلى التكرمي مل���ن متيز في أداء واجبه لبلوغ
مستوىً من الرقي في تقدمي اخلدمة وأدائها ،مؤكدًا أن جميع العاملني
في مؤسس���ات أرباب الطوائف سيظلون أوفياء على العهد مخلصني،
وعلى العمل مقبلني ،وعلى العطاء قادرين.
تميز وإتقان
عقب ذلك ألقى هاشم بن عيدروس باروم قصيدة شعرية بعنوان (التميز
واإلتقان) نالت استحس����ان احلضور ،إثر ذلك ألقى املطوف هش����ام بن
حس����ن حريري من مؤسس����ة مطوفي حجاج الدول العربية كلمة مكاتب
ومجموعات اخلدمات امليدانية املتميزة ،والتي أوضح فيها أنهم يحمدون
الله عز وجل بأن خصهم باالنتماء لبالد احلرمني الش����ريفني ،وأن كلفهم

املطوف هشام حريري:

تسليم أراضـــي املشاعر

يدفعنا للتفوق والتميز

املـــقـــدســـة ملــؤســســات

ذلـــك الــدعــم املستمر

الــــطــــوافــــة انــعــكــس

واإلنــفــاق املــتــواصــل من

عــلــى جـــودة اخلــدمــات

راعــي املسيرة الظافرة

املــــقــــدمــــة لــلــحــجــاج

خادم احلرمني الشريفني
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شخصيات
أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء

الشيخ حسين عرب ..الشاعر
المكي وأول وزير للحج واألوقاف

األمني العام

أهداف وغايات
أم���ا الغاي���ة واألهداف من وراء قي���اس األداء ،فإنها تتمثل في حتس���ني أداء
املؤسس���ة على جميع األصعدة ،وحتديد التحس���ن في األداء وفق ًا ألدلة ونتائج
ملموسة ،وهي عملية ضرورية إلحداث التغيير اإليجابي في الكيان املؤسسي.
وهناك عيوب كثيرة في استخدام الطرق التقليدية لقياس األداء ،حيث تنحصر
ف���ي قياس مؤش���رات األداء على النتائ���ج املالية فقط ،وال تأخ���ذ في االعتبار
اجلوانب األخرى (غير املالية) لألداء ،كما أنها ال تعكس بشكل موضوعي األداء
احلقيقي للمؤسسة على جميع أنشطتها.
أما احملاور الرئيس���ية املشتركة في األداء املؤسسي فتتمثل في املنظور املالي
(ماذا يريد املساهمون) ،ومنظور العميل (احلاج) ماذا يريد احلجاج ،ومنظور
العمليات الداخلية (ما الذي يجب أن نتفوق فيه) ،ومنظور التعلم والنمو لألفراد
(كي���ف نبتكر ونتطور) ،وهي على س���بيل املثال ال احلصر ،حيث ميكن إضافة
العديد من احملاور األخرى.
وبن���ا ًء على ما نصت علي���ه الالئحة االنتخابية ملؤسس���ات أرباب الطوائف في
مادته���ا السادس���ة والثالثني على أن يقوم مجلس اإلدارة املعتمد خالل ش���هر
واحد من تكوينه بصياغة برنامج عمل موحد ،وملواكبة رؤية وزارة احلج لتطوير
منظومة أداء األعمال ،س���يكون تقدمي البرنامج من جميع مجالس إدارة أرباب
الطوائف باس���تخدام بطاقة األداء املت���وازن ،وأن أبعاد تقييم أعضاء مجالس
اإلدارات س���تتمثل في اإلنتاجية – االلتزام واالنضباط – التفاعل مع اآلخرين
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مجموعة خ��دم��ة ميدانية ملؤسسات أرب��اب

محمد بن حسن قاضي

الطوائف لضمان توافقها مع البرامج املوضوعة واملعتمدة.
ومن املهام أيض ًا تقييم ومتابعة مستوى أداء أعضاء مجالس إدارات مؤسسات
أرباب الطوائف ،واإلشراف واملتابعة والتنسيق مع القطاعات املالية مبؤسسات
أرباب الطوائف ،بش���أن اإلج���راءات والعملي���ات اخلاصة باألنش���طة املالية
ونظاميته���ا وفيما يتعل���ق بتحليل امليزانيات ونتائجها ،إضافة إلى اس���تخدام
أنظمة املعلومات والتطبيقات اآللية احلديثة ،لبناء قاعدة معلوماتية صلبة لتفعيل
تنفيذ األنش���طة الرقابية ،وحتديد واعتماد النموذج القياسي حملاضر مجالس
إدارات أرباب الطوائف ومتابعة احملاضر وفق ًا لذلك ،وأخير ًا وليس آخر ًا إعداد
التقارير املختلفة واخلاصة مبؤش���رات قياس األداء وحتليل مس���تويات األداء
وحتليالت املقارنة ورفعها لإدارة العليا.

لقياس رضا احلجاج عن اخلدمات املقدمة لهم،

معلومات وإجراءات
كما قام فريق االستش���اري بتوزيع اس���تبيانات الرضا على مكاتب شؤون احلج
والشركات أثناء قيامها بزيارة املؤسسة ،ومن ثم التواصل معها من خالل إرسال
االس���تبيانات بالفاكس والبريد اإللكتروني لكل منهم ،وق���د مت جمع آراء املكاتب
والش���ركات متهيد ًا لتحليل آرائهم عن اخلدمات املقدمة .كما قام أيض ًا بالتنسيق
مع إدارة عالقات املطوفني في املؤسس���ة بتوزيع استبيانات الرضا على املطوفني
وأخذ آرائهم عن اخلدمات املقدمة.
وأيض ًا قام الفريق االستش���اري بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للمشروع واملشكلة
من قبل املؤسس���ة بتوزيع اس���تبيانات الرضا عن اخلدمات اإلضافية على مكاتب
ش���ؤون احلج والشركات التي قامت بالتعاقد على اخلدمات اإلضافية أثناء قيامها
بزيارة املؤسس���ة ومن ثم التواصل معها من خالل إرس���ال االستبيانات بالفاكس
والبريد اإللكتروني لكل منهم ،وقد مت جمع آراء املكاتب والشركات ،وذلك بالتنسيق
مع اللجنة التنفيذية للمشروع ،واملشكلة من قِ بل املؤسسة ،متهيد ًا لتحليل آراء كل
هذه القطاعات عن اخلدمات املقدمة.
وفيم����ا يختص باألنظمة واإلجراءات الفنية اخلاصة بقي����اس ومراقبة العمليات ،فقد
اشتملت اإلجراءات الفنية على وصف عام ودقيق آللية ومنهجية تأدية اخلدمات املقدمة
من املؤسسة جلميع ش����رائح العمالء ،وعلى تعريف ملسؤوليات جميع األطراف ذات
العالقة ،ومخطط لتدفق س����ير األعم����ال )Work Flow Diagram( :للخدمات
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رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد
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وال����ت����ح����س����ن امل���س���ت���م���ر ل���ل���خ���دم���ات

عبدالهادي بن عبداجلليل زمزمي

املوقع على اإلنترنت:

تس��اعد عل��ى ترجمة اخلط��ط إل��ى برامج عملي��ة فعلية
على أرض الواقع ،تبدأ من حتديد الرؤية واإلستراتيجية

امل���ق���دم���ة حل����ج����اج ب���ي���ت اهلل احل������رام

احل����ادي ع��ش��ر للهيئة التنسيقية لتكرمي

http://www.makkahpublishing.com
هاتف6514148/6517570/6517442 :
فاكس - 6530693 :البريد اإللكتروني:
التحريرeditorial@makpublish.com :
اإلعـالنadvertising@makpublis.com :

مساعدة املؤسس��ات على ترجمة رؤيتها وإس��تراتيجياتها
إل��ى مجموعة من األه��داف والقياس��ات املترابطة ،بحيث

ال��ه��دف ه��و حتقيق التصحيح والتطوير

رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد

ص.ب  4288جدة 21491

األعم��ال بجمي��ع القطاع��ات التابع��ة له��ا ،وم��ن ضمنه��ا
(مؤسس��ات أرباب الطوائف) ،وهي نظ��ام إداري يهدف إلى

والعوام��ل املس��اعدة عل��ى النج��اح وتنظي��م املقايي��س.

عدد االس���تبيانات املطلوبة يومي ًا من قِ بل الباحثات ،والتأكد من تعبئة جميع بنود
االستبيانات املطلوبة ،والتأكد من دوام الباحثات ووجودهن ضمن املواقع املطلوبة.
وقامت الباحثة امليدانية بتعبئة اس���تبيانات الرضا اخلاصة باحلجاج ،والتأكد من
فهم احلاج لكل البنود املطلوب تقييمها باالس���تمارة ،وجمع االس���تبيانات ورفعها
يومي ًا للمشرفات ،وتأدية العمل بأمانة واقتدار.

الطوائف ،وذلك يف احلفل السنوي التكرميي

املركز الرئيسي

التطويري��ة والتنفيذي��ة والرقابي��ة ،اس��تحدثت آلي��ة
(بطاق��ة األداء املت��وازن) كأح��د اآللي��ات لتطوي��ر أداء
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برامج

تتش��رف بتقدميه��ا لضي��وف الرحم��ن القادم��ن لألراض��ي املقدس��ة م��ن

حامت بن جعفر بالي

مكة المكرمة :الرفادة
انطالق�� ًا م��ن رؤي��ة وزارة احل��ج بش��رف وأمانة ومس��ؤولية

األهداف إلى إجراءات ومقاييس..

رامي بن صالح لبني

ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ب���ط���رق دق��ي��ق��ة وواض���ح���ة
مهام وأدوار
تعرف بطاقة األداء املتوازن بأنها أحد أدوات "التخطيط اإلس���تراتيجي وقياس
األداء اإلداري" ،للتأكد من مواءمة األنش���طة مع رؤية وإس���تراتيجية املنشأة،
وتعتب���ر إطار قياس مدعوم بتصاميم وأس���اليب وأدوات تس���اهم بفعالية في
مراقبة أداء املنظمة "اجلهة" ،وفق ًا ألهدافها اإلس���تراتيجية ،وعن طريقها تعطي
املس���ؤولني التنفيذيني نظرة أكثر ش���مولية وتوازن ًا ملستوى األداء ،والقدرة في
السيطرة ملتابعة ورصد نتائج األنشطة.
ال���دور الرئيس ل���إدارة العامة ملؤسس���ات أرباب الطوائف تتمثل في رس���م
السياس���يات املتعلقة ب���إدارة األداء “Performance Management
 ،”Policiesوحتدي���د األدوات واآلليات اخلاصة بقي���اس األداء والرقابة على
حتقيق األهداف ،إضافة إلى اإلش���راف واملتابعة على جميع األنشطة املتعلقة
باألهداف املعتمدة ملجالس إدارات أرباب الطوائف.
أما املهام األساسية لإدارة العامة ألرباب الطوائف فتتلخص في إعداد اخلطط
والبرام���ج الرقابية ،وفق ًا ألفضل املمارس���ات ملتابعة أنش���طة مجالس إدارات
مؤسس���ات أرباب الطوائف ،وتصميم وبناء اآللي���ات واألدوات الرقابية األكثر
فاعلية في مجال إدارة األداء ،ومراقبة حتقيق األهداف وفق ًا للبرامج واألنشطة
املعتمدة ملجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ،والتأكد من وضع وتطبيق
مؤش���رات قياس األداء “ ”KPIsلقياس مس���توى األداء ،وحتليل مؤش���رات
األداء الرئيسية الستخراج نتائج قياسات األداء ،ومعرفة أسباب االختالفات -
إن وجدت  -واتخاذ اإلجراءات املناس���بة بالتنسيق مع مجالس إدارات أرباب

خدم��ة ضي��وف الرحم��ن ،وس��عيها املس��تمر للمب��ادرات

مؤسسات أرباب الطوائف ،تهدف إلى ترجمة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

املالي�ة والتشغ���يل���ية والتطوي����رية

امل��ي��زان��ي��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة وإع�����داد اخل��ط��ط

استحدثت وزارة احلج آلية (بطاقة األداء

رؤساء مجالس إدارة المؤسسات

أوروبا وأمريكا وأستراليا

ل��ل��م��ؤس��س��ة ع��ل��ى ك���اف���ة أن��ش��ط��ت��ه��ا

بطاقة األداء المتوازن..
ترجمة األهداف إلى إجراءات ومقاييس

املتوازن) كأحد اآلليات لتطوير أداء األعمال

رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي

ت��ع��������ك�����س األداء احل��ق��ي��������ق��������ي

ت����س����اه����م ب���ش���ك���ل ف����ع����ال يف إع�������داد
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شخصيات
يعد معالي الشيخ حسني عرب أول وزير
للحج واألوق�����اف ،أم��ض��ى ح��ي��اة حافلة
بالبذل والعطاء ووضع لبنات وزارة احلج
عندما مت إنشاؤها ،كما يعد من جيل
الرواد يف األدب باململكة..

لقاءات

لقاءات
رعاه “حجار” وحضره وكالء الوزارة ومديرو الفروع

ملتقى تعريفي بتشكيالت إدارات
“أرباب الطوائف” الجديدة

ملتقى تعريفي بتشكيالت إدارات مؤسسات
أرباب الطوائف ،التي أسفرت عنها الدورة الرابعة

أكد معالي وزير احلج احلرص على التوس����ع في اس����تخدام كل وسائل
التقنية ،من أجل تطوير العمل في مؤسس����ات أرباب الطوائف ،لالرتقاء
مبس����تويات أداء اخلدمات املقدمة جلميع ضي����وف الرحمن من حجاج
اخل����ارج ،حاث ًا معاليه على أهمية التدريب والتأهيل إلكس����اب العاملني
في هذه املؤسس����ات مزيد ًا من املهارات واملعارف والعلوم ،وباالهتمام
بالعنصر البش����ري ،الذي يُع����وّل عليه كثير ًا – بعد عون الله س����بحانه
وتعالى وتوفيقه – لتحقيق تطلعات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل س����عود ،وتوجيهاته السديدة حفظه الله ،بحشد جميع
الطاقات والكوادر البش����رية ،وتس����خير كل اإلمكانات املادية والتقنية،
وتنفيذ كثير من املش����روعات العمالقة في املدينتني املقدستني واملشاعر
املقدس����ة ،لتمكني وفود الله من أداء مناس����ك احلج بكل يس����ر وسهولة
وأمان ،منوه ًا مبا يوليه سمو ولي العهد وزير الداخلية رئيس جلنة احلج
العليا ،وسمو ولي ولي العهد ،وسمو مستشار خادم احلرمني الشريفني
أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية ،وس����مو أمير منطقة
املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة من عناية واهتمام ومتابعة
وإشراف على جميع أعمال احلج.
أداء الواجب

لالنتخابات ،رعاه معالي وزير احلج الدكتور بندر

جدة :الرفادة

حجار ،بحضور وكالء الوزارة ومديري الفروع..

رح��ب معالي وزي��ر احل��ج الدكتور بندر بن محمد حجار ب��رؤس��اء ون��واب وأع��ض��اء مجالس إدارات
مؤسسات أرباب الطوائف يف دورتها االنتخابية الرابعة (1439 – 1436ه���) ،التي جرت يف شهر ربيع
اآلخر املنصرم ،والتي أسفرت نتائجها على هذه التشكيالت اجلديدة ،متمني ًا لهم كل توفيق وسداد
يف مهامهم ،مشيد ًا مبا تقدمه املؤسسات من خدمات جليلة ،ومب��ا تقوم به من أدوار ،وم��ا تؤديه
من مهام جسام ،وبالروح التي جرت بها االنتخابات ،وبتعاون هذه املؤسسات الكبير يف إجناحها..

وزي�����ر احل����ج  :ال��ش��ك��ر م���وص���ول للهيئة
ال���ت���ن���س���ي���ق���ي���ة مل�����ؤس�����س�����ات أرب��������اب
ال���ط���وائ���ف ع��ل��ى إق��ام��ت��ه��ا ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى
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ومتنى معالي وزير احلج في كلمته ،إلدارات املؤسسات التقدم والتوفيق
ف����ي أداء الواجب جت����اه احلجاج ،مؤكدًا أن وزارة احلج تعمل بش����كل
مستمر على تطوير مؤسسات أرباب الطوائف لالرتقاء باخلدمات املقدمة
لضيوف الرحمن ،من خالل تطوير األنظمة واللوائح واالستخدام املكثف
للتقنية والتدريب والتحفيز بجميع أنواعه وتوفير البيئة املناس����بة إلطالق
الطاق����ات املبدعة ألداء العمل بكل كفاءة واقتدار ،مقدم ًا ش����كره ملجلس
الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف على تنظيم هذا اللقاء.
وجاء ذلك في امللتقى التعريفي بأعضاء مجالس إدارة مؤسسات أرباب
الطوائ����ف ،الذي أقامته الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف
للدورة االنتخابية اجلديدة ،والتعريف مبهام ومسؤوليات “الهيئة” وفق ًا
لالئحتها التنظيمية املعتمدة ،وذلك مساء يوم السبت 1436/08/05ه�،
بقاع����ة “اإلمبراطورة” ،بفندق “الدار البيضاء” مبحافظ جدة ،بحضور
وكالء الوزارة والوكالء املساعدين ،ومديري عموم فروع الوزارة بكل من
مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة ،ورئيس الهيئة التنس����يقية ملؤسسات
أرباب الطوائف ونائبه ،وأمينها العام ،ورؤس����اء وأعضاء مجالس إدارة
مؤسس����ات أرباب الطوائف ونوابهم ،وعدد من مس����ؤولي وزارة احلج،
ومنسوبي مؤسسات أرباب الطوائف.
وبدأت فعاليات امللتقى التعريفي بتالوة آيات من الذكر احلكيم ،ثم أُلقيت
كلمة الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،ألقاها بالنيابة املطوف
أحم����د بن خالد عطاس ،عضو مجلس إدارة املؤسس����ة األهلية ملطوفي
حجاج جنوب آس����يا ،والتي استهلها بحمد لله جل وعال على منح شرف
خدمة حجاج بيته احلرام وزوار مسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم،
واصف ًا هذه املنحة بأنها منحة عظيمة من رب كرمي تستوجب الشكر ،وأن

حجار :وزارة احلج تعمل بشكل مستمر على
تطوير مؤسسات أرب��اب الطوائف لالرتقاء
ب���اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ض��ي��وف ال��رح��م��ن
ش����كرها يكون بأدائها على الوجه الذي يرضي الرحمن عز وجل ،قائالً:
“إن علينا أن نقوم بخدمته����م على الوجه املطلوب وفق توجيهات القيادة
الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
س����عود  -حفظه الله  -وسمو ولي عهده األمني ،وسمو ولي ولي العهد،
هذه القيادة التي بذلت وسهلت ويسرت وأجنزت كل ما من شأنه تيسير
أداء النس����ك على احلاج الكرمي” .مضيفاً“ :يأتي هذا اللقاء وقد ُمنِحنا
ولله الفضل الثقة من مس����اهمي ومساهمات مؤسسات أرباب الطوائف
ومن معالي وزير احلج لنكون أعضا ًء ملجالس إدارات مؤسساتنا املوقرة،
وأن هذه مسؤولية جسيمة نسأل الله العون والتوفيق على أدائها ،وأداؤها
ال يكون عل����ى الوجه املطلوب إال إذا عملنا بروح الفريق الواحد بتعاون
وتكاتف ،فإن هدفنا جميع ًا هو رضا الله سبحانه وتعالى من خالل تقدمي
أفضل خدمة لضيفه الكرمي ،فخدماتنا بفضل الله متكاملة يكمل بعضها
بعض ًا باملطوف في خدمته مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة والدليل باملدينة
املنورة يخدم الزائر والوكيل في اس����تقبالهم ووداعهم والزمزمي يرويهم
مباء زمزم في دياره����م ،خدمات جليلة حتتاج منا التكاتف ألدائها ،وال
يكون هذا إال بعد التعارف والتآلف والتنس����يق ،والتعارف مطلب قرآني
بني جميع البشر (وجعلناكم ش����عوب ًا وقبائل لتعارفوا) ،فهو يكون أأكد
سام”.
بني مجموعة يربطهم ويجمعهم هدف واحد ٍ
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تنظيمات
الئحة تنظيمية جديدة للهيئة التنسيقية

68

مل��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف ،لتعمل ضمن
منظمات املجتمع املدني بكل فاعلية واقتدار..

إصدارات
عمارة املساجد تستمد ثوابت عناصرها

72

املعمارية من املسجد النبوي الشريف،
باعتباره حدث ًا فريد ًا يف تاريخ العمارة
اإلسالمية ،فهو أول بناء ميكن إطالق صفة
إسالمي عليه..

تقارير
اش��ت��م��ل ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للهيئة

74

التنسيقية ملؤسسات أرب��اب الطوائف
على أبرز املنجزات خالل عام 1435ه��ـ،
م��ن خ�ل�ال اإلح���ص���اءات واجل������داول..

ذاكرة املهنة
يعد الدليل الشيخ عبدالرحمن دفتردار من رواد
العمل يف املؤسسة األهلية لألدالء منذ تأسيسها
يف عام 1405هـ ،ومن رعيلها األول الذي أسهم يف
وضع لبنات وأسس وقواعد العمل فيها..

20

امللف
انطلقت يف غرة شهر ربيع األول 1436هـ انتخابات مؤسسات أرباب الطوائف يف دورتها
الرابعة ،بانضباط كبير وشفافية عالية ونزاهة تامة وانسيابية طبيعية ،وبحضور
مندوبي الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان وجمع من اإلعالميني ،بدأت بقيد الناخبني
م��رور ًا بعمليات االقتراع وفرز األص��وات ،وانتهاء بإعالن الفائزين وتشكيل املجالس
واعتمادها من وزير احلج.

79

برامج
لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

بطاقة األداء المتوازن..
ترجمة األهداف إلى إجراءات ومقاييس

مكة المكرمة :الرفادة
انطالق�� ًا م��ن رؤي��ة وزارة احل��ج بش��رف وأمانة ومس��ؤولية
خدم��ة ضي��وف الرحم��ن ،وس��عيها املس��تمر للمب��ادرات
التطويري��ة والتنفيذي��ة والرقابي��ة ،اس��تحدثت آلي��ة
(بطاق��ة األداء املت��وازن) كأح��د اآللي��ات لتطوي��ر أداء
األعم��ال بجمي��ع القطاع��ات التابع��ة له��ا ،وم��ن ضمنه��ا
(مؤسس��ات أرباب الطوائف) ،وهي نظ��ام إداري يهدف إلى
مساعدة املؤسس��ات على ترجمة رؤيتها وإس��تراتيجياتها
إل��ى مجموعة من األه��داف والقياس��ات املترابطة ،بحيث
تس��اعد عل��ى ترجمة اخلط��ط إل��ى برامج عملي��ة فعلية
على أرض الواقع ،تبدأ من حتديد الرؤية واإلستراتيجية
والعوام��ل املس��اعدة عل��ى النج��اح وتنظي��م املقايي��س.
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ت��ع��ـ��ـ��ك��ـ��س األداء احل��ق��ي��ـ��ـ��ق��ـ��ـ��ي
ل��ل��م��ؤس��س��ة ع��ل��ى ك���اف���ة أن��ش��ط��ت��ه��ا
املاليـة والتشغـــيلـــية والتطويــــرية
ت����س����اه����م ب���ش���ك���ل ف����ع����ال يف إع�������داد
امل��ي��زان��ي��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة وإع�����داد اخل��ط��ط
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ب���ط���رق دق��ي��ق��ة وواض���ح���ة
مهام وأدوار
تعرف بطاقة األداء املتوازن بأنها أحد أدوات "التخطيط اإلس���تراتيجي وقياس
األداء اإلداري" ،للتأكد من مواءمة األنش���طة مع رؤية وإس���تراتيجية املنشأة،
وتعتب���ر إطار قياس مدعوم بتصاميم وأس���اليب وأدوات تس���اهم بفعالية في
مراقبة أداء املنظمة "اجلهة" ،وفق ًا ألهدافها اإلس���تراتيجية ،وعن طريقها تعطي
املس���ؤولني التنفيذيني نظرة أكثر ش���مولية وتوازن ًا ملستوى األداء ،والقدرة في
السيطرة ملتابعة ورصد نتائج األنشطة.
ال���دور الرئيس ل�ل�إدارة العامة ملؤسس���ات أرباب الطوائف تتمثل في رس���م
السياس���يات املتعلقة ب���إدارة األداء “Performance Management
 ،”Policiesوحتدي���د األدوات واآلليات اخلاصة بقي���اس األداء والرقابة على
حتقيق األهداف ،إضافة إلى اإلش���راف واملتابعة على جميع األنشطة املتعلقة
باألهداف املعتمدة ملجالس إدارات أرباب الطوائف.
أما املهام األساسية لإلدارة العامة ألرباب الطوائف فتتلخص في إعداد اخلطط
والبرام���ج الرقابية ،وفق ًا ألفضل املمارس���ات ملتابعة أنش���طة مجالس إدارات
مؤسس���ات أرباب الطوائف ،وتصميم وبناء اآللي���ات واألدوات الرقابية األكثر
فاعلية في مجال إدارة األداء ،ومراقبة حتقيق األهداف وفق ًا للبرامج واألنشطة
املعتمدة ملجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ،والتأكد من وضع وتطبيق
مؤش���رات قياس األداء “ ”KPIsلقياس مس���توى األداء ،وحتليل مؤش���رات
األداء الرئيسية الستخراج نتائج قياسات األداء ،ومعرفة أسباب االختالفات -
إن وجدت  -واتخاذ اإلجراءات املناس���بة بالتنسيق مع مجالس إدارات أرباب

الطوائف لضمان توافقها مع البرامج املوضوعة واملعتمدة.
ومن املهام أيض ًا تقييم ومتابعة مستوى أداء أعضاء مجالس إدارات مؤسسات
أرباب الطوائف ،واإلشراف واملتابعة والتنسيق مع القطاعات املالية مبؤسسات
أرباب الطوائف ،بش���أن اإلج���راءات والعملي���ات اخلاصة باألنش���طة املالية
ونظاميته���ا وفيما يتعل���ق بتحليل امليزانيات ونتائجها ،إضافة إلى اس���تخدام
أنظمة املعلومات والتطبيقات اآللية احلديثة ،لبناء قاعدة معلوماتية صلبة لتفعيل
تنفيذ األنش���طة الرقابية ،وحتديد واعتماد النموذج القياسي حملاضر مجالس
إدارات أرباب الطوائف ومتابعة احملاضر وفق ًا لذلك ،وأخير ًا وليس آخر ًا إعداد
التقارير املختلفة واخلاصة مبؤش���رات قياس األداء وحتليل مس���تويات األداء
وحتليالت املقارنة ورفعها لإلدارة العليا.
أهداف وغايات
أم���ا الغاي���ة واألهداف من وراء قي���اس األداء ،فإنها تتمثل في حتس�ي�ن أداء
املؤسس���ة على جميع األصعدة ،وحتديد التحس���ن في األداء وفق ًا ألدلة ونتائج
ملموسة ،وهي عملية ضرورية إلحداث التغيير اإليجابي في الكيان املؤسسي.
وهناك عيوب كثيرة في استخدام الطرق التقليدية لقياس األداء ،حيث تنحصر
ف���ي قياس مؤش���رات األداء على النتائ���ج املالية فقط ،وال تأخ���ذ في االعتبار
اجلوانب األخرى (غير املالية) لألداء ،كما أنها ال تعكس بشكل موضوعي األداء
احلقيقي للمؤسسة على جميع أنشطتها.
أما احملاور الرئيس���ية املشتركة في األداء املؤسسي فتتمثل في املنظور املالي
(ماذا يريد املساهمون) ،ومنظور العميل (احلاج) ماذا يريد احلجاج ،ومنظور
العمليات الداخلية (ما الذي يجب أن نتفوق فيه) ،ومنظور التعلم والنمو لألفراد
(كي���ف نبتكر ونتطور) ،وهي على س���بيل املثال ال احلصر ،حيث ميكن إضافة
العديد من احملاور األخرى.
وبن���ا ًء على ما نصت علي���ه الالئحة االنتخابية ملؤسس���ات أرباب الطوائف في
مادته���ا السادس���ة والثالثني على أن يقوم مجلس اإلدارة املعتمد خالل ش���هر
واحد من تكوينه بصياغة برنامج عمل موحد ،وملواكبة رؤية وزارة احلج لتطوير
منظومة أداء األعمال ،س���يكون تقدمي البرنامج من جميع مجالس إدارة أرباب
الطوائف باس���تخدام بطاقة األداء املت���وازن ،وأن أبعاد تقييم أعضاء مجالس
اإلدارات س���تتمثل في اإلنتاجية – االلتزام واالنضباط – التفاعل مع اآلخرين
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حت���س�ي�ن أداء امل����ؤس����س����ات ع���ل���ى ج��م��ي��ع
األص�������ع�������دة وحت������دي������د ال����ت����ح����س����ن يف

األداء وف���ق��� ًا ألدل�����ة ون���ت���ائ���ج م��ل��م��وس��ة
ضمان تواف���ق األداء الفردي لكل موظف مع األداء اجلماعي واملؤسس���ي
لألقسام والقطاعات.

ت��ع��ط��ي ن���ظ���رة أك���ث���ر ش��م��ول��ي��ة وت����وازن���� ًا
مل��س��ت��وى األداء وال����ق����درة يف ال��س��ي��ط��رة
مل���ت���اب���ع���ة ورص��������د ن����ت����ائ����ج األن���ش���ط���ة
– املعرف���ة الوظيفية – املرونة – التخطيط والتنظيم – الرقابة اإلدارية – تنمية
املرؤس�ي�ن – اتخاذ الق���رارات – املبادرة – القيادة  -حج���م العمل  -نوعية
العمل ،سرعة اإلجناز "إجناز املهام في وقتها"  -التقيد باألنظمة والتعليمات.
وتتلخص وظيفة بطاقة األداء املتوازن في أربعة أهداف ،هي:
ترجمة أداء املؤسس���ة إلى أش���كاله األربعة املتكاملة من متويل وتشغيل
وتسويق ومنو.
ضم���ان ت���وازن وتوافق األبعاد األربعة ألداء املؤسس���ة من خالل توازن
وتوافق مؤشرات قياس هذا األداء.
نشر مؤشرات قياس األداء من املستويات اإلدارية العليا وحتى املستويات
التنفيذية السفلى.
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توازن متوازن
ينعك���س التوازن في بطاقة األداء املتوازن من خالل :التوازن بني األهداف
قصيرة األجل واألهداف طويلة األجل ،والتوازن بني املؤشرات املالية وغير
املالية ،والتوازن بني مؤشرات قياس األداء السابق ومؤشرات قياس األداء
املستقبلي ،وأخير ًا التوازن بني األداء الداخلي واألداء اخلارجي.
ومتكن بطاقة األداء املتوازن املؤسس���ة من تقييم األداء على نحو متكامل،
عن طريق ربط األهداف املتعددة التي تس���عى لتحقيقها ،وذلك بهدف تدعيم
موقفها التنافس���ي ،ويتم في البطاقة ترجمة رؤية املؤسسة وإستراتيجياتها
إلى أه���داف ومقاييس يتم تبويبها في أربعة أبع���اد ،يقوم كل منها بتقييم
األداء م���ن منظور مختل���ف ،حيث يتم تقييم األداء من منظور املس���اهمني
والعمالء والعمليات التشغيلية الداخلية والتعلم والنمو.
وبالنس���بة لكل محور من احملاور األربعة ،فيتم حتديد األهداف وإظهارها
من خالل املؤش���رات مع قيمها املستهدفة ودمج املبادرات من أجل التعديل
مع األهداف اإلس���تراتيجية ،واالنسجام الكلي بني احملاور األربعة يعرض
منوذج ًا لقياس أداء املؤسس���ة من خالل رؤية عرضية لنشاطاتها من أجل
تنسيق اإلستراتيجية مع األنظمة التنفيذية.
أربعة محاور
وتس���تند بطاقة األداء املتوازن على أربعة محاور رئيسية كما سبق وأشرنا
سابق ًا ،وهي:
احمل���ور املالي :يح���وي هذا احمل���ور أهداف ًا
مالية بحتة ،مثل العائد على االس���تثمار ،تكلفة
املنتجات ،الربحية ،والتدفق النقدي ،ويستخدم
لقي���اس ذلك النس���ب املالي���ة واألرق���ام املالية
املختلف���ة ،كذلك قد تكون بع���ض األرقام املالية
مهمة في وقت ما مثل التدفق النقدي في أوقات
العسرة ،أما الشركات واملؤسسات غير الهادفة
للرب���ح فقد يختل���ف األمر ،ولكنها ف���ي النهاية
البد أن حتافظ على اس���تمرارها في أنشطتها
باحملافظة على وجود موارد كافية.
مح����ور العم��ل�اء (احلجاج) :املؤسس����ة
حتتاج إلى أن توج����ه اهتمامها إلى تلبية
احتياجات ورغبات عمالئه����ا (احلجاج)،
ألن هؤالء ه����م الذين يدفعون للمؤسس����ة
لتغطي����ة التكاليف وحتقي����ق األرباح ،من
خالل هذه املنظور توضع مؤشرات تعكس

وض����ع العميل (احلاج) بالنس����بة للمؤسس����ة ،مثل رضا
العمالء ،احلصة الس���وقية ،درجة ال���والء القدرة على االحتفاظ
بالعميل ،القدرة على اجتذاب العميل ،وربحية العميل.
محور النم���و والتطور :يحدد هذا اجلانب القدرات التي يجب
أن تنمو فيها املؤسس���ة من أجل حتقي���ق عمليات داخلية عالية
املس���توى ،والتي تخلق قيمة للعمالء واملساهمني ،ويؤكد جانب
النمو والتعلم على ثالث قدرات؛ قدرات املوظف وإعادة توجيهها
(تعلي���م وتطوير املوظفني ،قياس رضا املوظفني ،وفاء املوظفني،
إنتاجي���ة املوظفني ..إل���خ) ،فعالية أنظمة املعلوم���ات ،التحفيز
وحتمل املسؤولية.
وهناك بعض األسباب التي قد تؤدي إلى عدم جناح بطاقات األداء
املتوازن في املؤسسة ،منها عدم وجود الدعم الكافي من اإلدارة،
عدم وج���ود تعريف أمث���ل لألهداف اإلس���تراتيجية ،عدم حتديد
املس���ؤوليات بوضوح ،ع���دم االختيار األمثل ملؤش���رات القياس،
اإلدارة غير الفعالة لنظام البطاقة ،عدم اس���تخدام التقنية ،إدارة
التغيير بشكل غير فعال.
ولكي تتمكن املنشأة أو املؤسسة من إعداد بطاقة األداء املتوازن،
هناك خطوات البد من إتباعها ،منها :حتديد الرؤية اإلستراتيجية
للمؤسس���ة وصياغة رس���التها ،وضع اإلس���تراتيجيات وحتديد
األهداف اإلس���تراتيجية بدق���ة ،حتديد عوام���ل النجاح احلرجة
وإعداد اخلريطة اإلس���تراتيجية ،اختيار القياسات ،إعداد خطط
العمل ،وأخير ًا وليس آخر ًا متابعة وتقييم بطاقة األداء املتوازن.
وعلي���ه فإن بطاقة األداء املتوازن عب���ارة عن ترجمة األهداف إلى
إجراءات ومقايي���س ،ومن امتيازات اس���تخدامها :تعكس األداء
احلقيقي للمؤسس���ة عل���ى كافة أنش���طتها (املالية ،التش���غيلية،
التطويري���ة ...إلخ) ،وتس���اهم بش���كل فعال في إع���داد امليزانية
التقديرية ،كما تساهم بش���كل فعال في إعداد اخلطط التشغيلية
بطرق دقيقة وواضحة.
تعريف ببطاقة األداء المتوازن
جدير بالذكر أن الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بدأت
ف���ي تنظيم ورش العمل املخصصة لش���رح آلية عمل بطاقة األداء
املتوازن ملؤسس���ات أرباب الطوائف ،والتي متكن املؤسس���ة من
تقيي���م األداء على نحول متكامل ،وتهدف إل���ى توصيف األعمال
املكل���ف بها مجلس اإلدارة املنتخب ،بحيث يتمكن من وضع خطة
عمل موحدة ألعضائه كافة ،ومتكن كل ش���خص من معرفة تقييمه
نتيج���ة جهده املقدم ،باإلضافة إلى مس���اهمتها في تطوير األداء
املوجود في املؤسسات خالل السنوات األربع املقبلة.
وش���اركت في ورشة العمل جميع مؤسسات أرباب الطوائف ،وقد
حرصت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف على إقامة
الورشة لشرح وتوضيح اآللية العلمية واألكادميية في عملية إعداد

بطاقة األداء املتوازن تخضع مؤسسات
أرب��اب الطوائ��ف ملعايي��ر علمي��ة

قامت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
بالتعاق��د م��ع بي��ت خب��رة متخص��ص ونظم��ت
وأش��رفت عل��ى انعق��اد ورش العم��ل ومخرجاته��ا
برامج العمل االنتخابية خالل األربع السنوات املقبلة ملؤسسات أرباب الطوائف ،ملواكبة الرؤية
املستقبلية ،ومتابعة مستخدم العمل وفق منهجية علمية يستطيع من خاللها أي شخص قياس
حجم إنت���اج البرنامج االنتخابي الذي وضعه كل مجلس إدارة على أرض الواقع ،مبعنى أن
البرام���ج االنتخابية أصبحت تخضع ملعايير علمية ف���ي عملية التقييم من قبل أعضاء مجلس
اإلدارة أنفس���هم ومن قبل اجلهات اإلش���رافية في وزارة احل���ج ،واالطالع على حجم إجناز
مجالس هذه اإلدارات خالل السنوات األربع املقبلة ،ويستطيع وقتها أي مهتم أن يقيس مدى
جناح مجلس اإلدارة في حتقيق األهداف.
وأتاحت ورش���ة العم���ل ألعضاء مجال���س اإلدارات التعرف على الط���رق العلمية الصحيحة
واألساليب املستخدمة في إعداد ووضع بطاقة األداء املتوازن بطريقة علمية متكن كل شخص
أن يعرف عمله والذي على أساسه سيتم تقييمه ،مبعنى أن يكون هناك برنامج ألي عمل ،ويتم
توضيح طريقة تنفيذه واملدة الزمنية لذلك ،وما هي اخلطط والبرامج التي سينفذها ،والطريقة
التطويرية التي أدخلها ،وكمثال فيما يخص تلقي غرف العمليات في املؤسس���ات بالغات عن
احلاالت التي حتتاج إلى تدخل طبي ،فهذه البطاقة تس���اعد في إيضاح الوقت الذي يجب أن
تس���تغرقه املؤسس���ة في عملية النقل ،بحيث إذا كشف أن وقت إجناز العملية قد تأخر ،فهذا
يوضح أن هناك خل ًال في التنفيذ.
وتسعى وزارة احلج من خالل بطاقة األداء املتوازن إلى تطبيق أسلوب اإلدارة االستراتيجية
في املؤسسات ،وهي العملية التي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقييم القرارات ذات األثر طويل
األجل التي تهدف إلى زيادة قيمة املؤسس���ة من وجهة نظر العمالء املس���اهمني واملجتمع
ككل ،وم���ن منافعها :توحي���د اجلهود وجتميع األدوات نحو أه���داف موحدة ،ودقة التنبؤ
بنتائج التصرفات االس���تراتيجية ،وحتس�ي�ن األداء الكلي للمؤسس���ة في األجل الطويل،
وجعل املديرين أكثر استجابة ووعي ًا بالظروف البيئية وتغيراتها ،وتقدير الفرص املستقبلية
واملشكالت املتوقعة.
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برامج

وفق منهجية علمية تشرف عليها بيوت خبرة وأكاديميون مختصون

(أرباب الطوائف) تطلق
برنامجًا لقياس رضا الحجاج
عن الخدمات
مكة المكرمة :الرفادة
انطالق�� ًا من حرص مؤسس��ات أرب��اب الطوائف على ج��ودة اخلدمات التي
تتش��رف بتقدميه��ا لضي��وف الرحم��ن القادم�ين لألراض��ي املقدس��ة م��ن
اخلارج يف كل موس��م ألداء مناسك احلج ،ومن اهتمامها باالرتقاء مبستوى
ه��ذه اخلدم��ات ،وتلبيتها حلاج��ات حج��اج البي��ت العتي��ق ومتطلباتهم،
عك��ف بع��ض املختص�ين فيه��ا عل��ى إع��داد برنامج لقي��اس رض��ا احلجاج
قدمة له��م ،ومعرفة م��دى حتقيقها لألهداف املنش��ودة،
ع��ن اخلدم��ات ا ُمل ّ
وللرغب��ات والتطلع��ات ،وذل��ك استش��عار ًا منه��ا لش��رف ه��ذه اخلدم��ات
الت��ي تتطل��ع م��ن ورائها لني��ل رضا اهلل س��بحانه وتعال��ى ً
أوال وأخي��راً ،ثم
لتنفي��ذ توجيه��ات والة األم��ر – أيده��م اهلل – واملس��ؤولني يف وزارة احلج،
الذي��ن يؤكدون على ض��رورة االرتقاء باخلدم��ات ،وتطوير آلي��ات األداء،
والت��ي تنطل��ق من واج��ب اململك��ة ورس��التها الفاضلة نحو خدم��ة ضيوف
الرحم��ن ،ولكس��ب رضا احلج��اج أنفس��هم ،وحتقي��ق رغباته��م ،مبختلف
مش��اربهم ،وجنس��ياتهم ،ولغاتهم ،وثقافاتهم ،من خ�لال عمليات القياس
املس��تمر ملس��تويات الرضا ،والت��ي يتبعها التحس�ين والتطوي��ر املتواصل.

ت��ط��ب��ي��ق ال���ب���رن���ام���ج ب����ط����رق ووس����ائ����ل
مختلفة ووف���ق أس��ل��وب ومنهجية علمية
باستخدام البحث واإلح��ص��اء التطبيقي
ي��ت��ض��م��ن ال���ب���رن���ام���ج ع�����دة م����ح����اور م��ن
أب����رزه����ا خ���دم���ة االس���ت���ق���ب���ال وخ���دم���ة
اإلس���ك���ان وال��ع��ن��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة وامل���غ���ادرة
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ضمن منظومة املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف ،جتيء املؤسسة األهلية ملطوفي
حجاج الدول العربية ،والتي تس���عى – كمثيالتها  -للنهوض بخدماتها للوصول
إلى املس���توى املنشود من العمل املؤسس���ي املرموق ،وذلك من خالل الريادة في
املجال والتطبيق باستخدام أساليب احترافية في إدارة العمل اخلدمي ،تقوم على
نظم ولوائح وسياس���ات وإجراءات وبرامج تتطابق مع األنظمة العاملية من خالل
التخطيط ،والتطوير ،والتحديث ،متخذ ًة من رؤيتها ورس���التها رمز ًا للعمل أفراد ًا
وجماعات .لذا ،فقد س���عت هذه املؤسسة جلمع آراء احلجاج وقياس رضاهم عن
اخلدم���ات التي تتش���رف بتقدميها لهم ،وتتلخص األه���داف العامة لهذه العملية
في حتقيق التصحيح والتطوير والتحس�ي�ن املستمر للخدمات املقدمة للعمالء من
حج���اج بيت الله احلرام ،والوصول لرضا احلجاج الت���ام مبا يلبي احتياجاتهم،
ووض���ع إجراءات تصحيحي���ة ووقائية لكل املالحظات التي تصل املؤسس���ة من
احلج���اج ،وضمان جودة العمل املقدم للحجاج .ويتم تطبيق إجراء رضا احلجاج
في املؤسس���ة من خالل قس���م خدمة العمالء واإلدارات ذات األنش���طة املرتبطة
لتقدمي خدمات للحجاج.
ولتحقيق هذه األهداف ،وترجمتها لواقع معاش وتطبيقها على أرض الواقع ،قام
الفريق االستش���اري ملشروع تطوير بإنش���اء وتطوير نظام شامل خلدمة العمالء
واحلصول على ش���هادة اآليزو  10001باملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول
العربي���ة ،وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية املش���كلة من قِ بل املؤسس���ة بعدة أعمال
لتنفيذ املش���روع ،ومنها( :القيام بتصميم اإلجراءات الفنية اخلاصة بقياس رضا
العم�ل�اء .وتصميم اإلجراءات الفنية اخلاصة بش���كاوي العمالء .والقيام بقياس
فعل���ى آلراء العمالء) .وفيما يتعلق مبنهجية العمل املتبعة أثناء قياس آراء ورضا
العمالء ،فقد اختلفت هذه املنهجيات حس���ب ش���ريحة العمالء املناس���بة ،وميكن
إجمال ذلك في أن مرحلة قياس رضا احلجاج تعتبر مرحلة أساس���ية باملشروع
نظر ًا ألهمية هذه املخرجات في تطوير اخلدمات املقدمة من قبل املؤسس���ة ،حيث
ته���دف عملية القياس  -وبش���كل عام  -إلى( :جم���ع آراء احلجاج عن اخلدمات
األساس���ية واخلدمات اإلضافي���ة املقدمة من قبل املؤسس���ة .وقياس احتياجات
احلج���اج من اخلدمات .ودراس���ة مدى الرض���ا عن كل خدمة مقدم���ة وإمكانية
التطوير .ودراسة للشكاوى األساسية عن اخلدمات املقدمة .ومعرفة سبل تطوير
اخلدم���ات .وحص���ر املعلومات الالزم���ة لوضع خارطة الطري���ق لتطوير خدمات
املؤسسة سواء األساسية أو اإلضافية).

وفيم���ا يختص باألنظمة واإلجراءات الفنية الت���ي مت تنفيذها في املرحلة (الثالثة)
من مراحل هذا املش���روع ،فقد قام الفريق االستشاري بتصميم بعض اإلجراءات
واألنظم���ة الفنية لتأدية اخلدم���ات املقدمة للعمالء ،ومنها إج���راء العمل اخلاص
باستقبال احلجاج والتفويج ،وإجراء العمل اخلاص بالنقل والتصعيد ،وباإلسكان
في مكة املكرمة ،وباإلس���كان في املش���اعر املقدس���ة ،وباخلدمات العامة ،وإجراء
العم���ل اخلاص بتقدمي اخلدم���ات اإلضافية ،وكذلك اخل���اص بعالقات املطوفني،
وبآليات التوريث ،وأيض ًا بقياس ومراقبة العمليات ،والتي ش���ملت( :إجراء العمل
اخل���اص بقياس الرض���ا للحجاج واملطوفني ومكاتب ش���ؤون احلج والش���ركات
واخلدمات اإلضافية .وإجراء العمل اخلاص بشكاوى العمالء).
ومت جم���ع املعلومات اخلاص���ة باحلجاج من تاريخ  8ذي احلج���ة وحتى  18من
ذي احلج���ة ،وهي الفترة األساس���ية التي تقدم فيها اخلدمات من قبل املؤسس���ة
لضيوف الرحمن ،حيث مت جمع ما يزيد على  8000اس���تبيانة رضا من احلجاج
خالل املوسم ،وش���ارك في عملية جمع املعلومات  25مطوفة .وتلخصت آلية جمع
املعلومات في قيام املكتب االستش���اري بتصميم اس���تبيانات خاصة لقياس رضا
احلجاج مصنفة حس���ب اخلدمات املقدمة وحسب فئة احلجاج ،وبتدريب املطوفات
اعتب���ار ًا من  2ذي احلجة وحتى  5ذي احلجة على آليات جمع املعلومات بش���كل
س���ليم ،كما مت تقسيم املطوفات بواقع ( )10مطوفات لقياس الرضا عن اخلدمات
ف���ي عرفة ،وعدد ( )10مطوف���ات لقياس الرضا عن اخلدمات في منى ،وقامت كل
مطوف���ة بجمع املعلومات مباش���رة من احلجاج من خالل االلتقاء املباش���ر معهم
وجمع املعلومة بالصورة املطلوبة ،لتجمع كل مطوفة نحو  50استبيانة يومي ًا ،كما
قام الفريق االستش���اري بفحص االس���تبيانات املجمعة يومي ًا ،ومبراجعة  %5من
االستبيانات املجمعة مع احلجاج بغرض التأكد من مصداقيتها.
أما األعمال املطلوبة من فريق جمع االستبيانات ،فقد قامت مديرة جمع االستبيانات
والعمل امليداني ،باإلش���راف على أعمال املش���رفات والباحثات وتقسيم األعمال
حس���ب املناطق ومكاتب اخلدمة ،وبالتنسيق مع املؤسسة واالستشاري مبا يخص
األعمال املطلوبة للبحث امليداني ،والتأكد أن املش���رفات والباحثات يقمن بعملهن
حسب القواعد واألسس املطلوبة ،واملساهمة في حل أي عقبات أو صعوبات تواجه
عمل الباحثات امليدانيات ،والتأكد من مصداقية االستبيانات بأخذ عينات عشوائية
والتأكد منها .أما مشرفة العمل امليداني ،فقد تلخصت أعمالها في اإلشراف على
أعمال الباحثات امليدانيات والتأكد من تأدية أعمالهن بالش���كل املطلوب ،ومتابعة

ال��ه��دف ه��و حتقيق التصحيح والتطوير
وال����ت����ح����س��ي�ن امل���س���ت���م���ر ل���ل���خ���دم���ات
امل���ق���دم���ة حل����ج����اج ب���ي���ت اهلل احل������رام
عدد االس���تبيانات املطلوبة يومي ًا من قِ بل الباحثات ،والتأكد من تعبئة جميع بنود
االستبيانات املطلوبة ،والتأكد من دوام الباحثات ووجودهن ضمن املواقع املطلوبة.
وقامت الباحثة امليدانية بتعبئة اس���تبيانات الرضا اخلاصة باحلجاج ،والتأكد من
فهم احلاج لكل البنود املطلوب تقييمها باالس���تمارة ،وجمع االس���تبيانات ورفعها
يومي ًا للمشرفات ،وتأدية العمل بأمانة واقتدار.
معلومات وإجراءات
كما قام فريق االستش���اري بتوزيع اس���تبيانات الرضا على مكاتب شؤون احلج
والشركات أثناء قيامها بزيارة املؤسسة ،ومن ثم التواصل معها من خالل إرسال
االس���تبيانات بالفاكس والبريد اإللكتروني لكل منهم ،وق���د مت جمع آراء املكاتب
والش���ركات متهيد ًا لتحليل آرائهم عن اخلدمات املقدمة .كما قام أيض ًا بالتنسيق
مع إدارة عالقات املطوفني في املؤسس���ة بتوزيع استبيانات الرضا على املطوفني
وأخذ آرائهم عن اخلدمات املقدمة.
وأيض ًا قام الفريق االستش���اري بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للمشروع واملشكلة
من قبل املؤسس���ة بتوزيع اس���تبيانات الرضا عن اخلدمات اإلضافية على مكاتب
ش���ؤون احلج والشركات التي قامت بالتعاقد على اخلدمات اإلضافية أثناء قيامها
بزيارة املؤسس���ة ومن ثم التواصل معها من خالل إرس���ال االستبيانات بالفاكس
والبريد اإللكتروني لكل منهم ،وقد مت جمع آراء املكاتب والشركات ،وذلك بالتنسيق
مع اللجنة التنفيذية للمشروع ،واملشكلة من قِ بل املؤسسة ،متهيد ًا لتحليل آراء كل
هذه القطاعات عن اخلدمات املقدمة.
وفيم����ا يختص باألنظمة واإلجراءات الفنية اخلاصة بقي����اس ومراقبة العمليات ،فقد
اشتملت اإلجراءات الفنية على وصف عام ودقيق آللية ومنهجية تأدية اخلدمات املقدمة
من املؤسسة جلميع ش����رائح العمالء ،وعلى تعريف ملسؤوليات جميع األطراف ذات
العالقة ،ومخطط لتدفق س����ير األعم����ال )Work Flow Diagram( :للخدمات
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ت��ص��م��ي��م اإلج��������راءات ال��ف��ن��ي��ة اخل��اص��ة
ب��ق��ي��اس رض���ا وش���ك���اوى ال��ع��م�لاء وال��ق��ي��ام
ب���ع���م���ل���ي���ات ق����ي����اس ف���ع���ل���ى آلرائ����ه����م
م���رح���ل���ة ق���ي���اس رض�����ا احل����ج����اج ت��ع��ت��ب��ر
م��رح��ل��ة أس���اس���ي���ة أله��م��ي��ة امل��خ��رج��ات
يف ت����ط����وي����ر اخل�������دم�������ات امل����ق����دم����ة
املقدم����ة ،ووضع مؤش����رات أداء ملراقبة األعمال .ومن أه����م تعريفات هذا البرنامج،
أن (العميل) :املقصود به في هذا اإلجراء هو احلاج لبيت الله احلرام .و(مؤش����رات
قياس األداء) :هو أس����لوب يتم إتباعه لغرض قياس أداء إدارات املؤسس����ة للوصول
إلى معدالت تتناسب مع رؤية ورسالة وإستراتيجيات املؤسسة ،وبالتالي حتقيق أعلى
درجات الرضا من عمالء املؤسسة.
والهدف من القيام بعملية جمع أراء حجاج من خالل االس����تبيانة ،هو القيام بقياس
أكبر شريحة من احلجاج ،والقيام بعملية القياس خالل شهر ذي احلجة .وفيما يتعلق
بوصف العملية ،فيقوم مدير قس����م خدمة العمالء باقتراح موعد جلمع االس����تبيانات
لبيان مدى رضا احلجاج عن مس����توى اخلدمات املقدمة لهم ومناقش����ة االس����تبيان
مع نائب الرئيس للش����ؤون امليدانية ،ويقوم مدير قسم خدمة العمالء باعتماد املوعد
املناسب بعد التأكيد من نائب الرئيس للشؤون امليدانية ،ثم يقوم مشرف قسم خدمة
العم��ل�اء بعملية حتديد الباحثني امليدانيني الالزمني إلمتام عملية جمع االس����تبيانات
مبهنية عالية وأمانة .عقب ذلك يقوم مس����ؤول اس����تقصاء رضا العمالء بعملية انتقاء
وتدريب وتأهيل الباحثني امليدانيني الذين يقومون بالعمل امليداني بجمع اس����تبيانات
رض����ا احلجاج ،ثم يقوم مس����ؤول اس����تقصاء رضا العمالء بعملي����ة حصر وجمع
االس����تبيانات املعدة من قبل الفريق امليداني املسؤول عن العملية بالشكل الصحيح،
ليقوم مش����رف رضا العمالء ببيان الس����ليم منها واملرفوض حسب األصول املعمول
بها لفحص االس����تبيانات ،بعد ذل����ك يقوم مدخل البيانات اخلاص����ة برضا العمالء
بإدخال االس����تبيانات الصحيحة التي طابقت الش����روط املعم����ول بها إلكتروني ًا إلى
النظام ،للقيام بعملية التحليل للمالحظات بهذه االس����تبيانات .ثم يقوم مشرف قسم
خدمة العمالء بعملية حتليل نتائج االستبيانات ورفعها إلى مدير القسم ،ليقوم مدير
قسم خدمة العمالء بتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها وبالتنسيق مع القسم املعني
التخاذ القرار الس����ريع في حل املشكلة ،وأخير ًا يقوم مدير قسم خدمة العمالء برفع
التقرير النهائي إلى مجلس اإلدارة الذي يحتوي على جميع نتائج العمل واإلجراءات
التصحيحية والوقائية التي اتخذت.
األهداف العامة
وتتلخ���ص األه���داف العامة من إجراء قياس رضا مكاتب ش���ؤون احلجاج ،ومن
عملية استبيان رضا العمالء من هذه املكاتب في( :التصحيح والتطوير والتحسني
املستمر للخدمات املقدمة للعمالء من مكاتب شؤون احلج .والوصول لرضا مكاتب
احل���ج مبا يلبي احتياجاتهم والوصول لرضا تام لهم .ووضع إجراءات تصحيحية
ووقائية لكل املالحظات التي تصل املؤسسة من مكاتب احلج .وضمان جودة العمل
املقدم ملكاتب احلج).
ويتم تطبيق إجراء رضا عمالء مكاتب ش���ؤون احلج في املؤسس���ة األهلية ملطوفي
حجاج الدول العربية من خالل قسم خدمة العمالء واإلدارات ذات األنشطة املرتبطة
لتقدمي خدمات ملكاتب احلج.
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وضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة ،يتبع مدير إدارة مكاتب شؤون احلجاج رئيس
مجلس اإلدارة مباش���رة ،حيث يقوم باملشاركة في عمليات التخطيط اإلستراتيجي
ومتابعة مؤش���رات قي���اس أداء اإلدارات ونتائج تقص���ي آراء العمالء ،وتتضمن
املسؤوليات الرئيسية ملدير إدارة مكاتب شؤون احلج ما يلي( :حضور االجتماعات
مع مكاتب ش���ؤون احلجاج ملناقش���ة محاضر االتفاقيات قبل بداية موسم احلج،
ومناقشة املالحظات السابقة خالل املوسم املاضي مع مكاتب شؤون احلجاج مبا
يضمن حتس�ي�ن األداء في اخلدمات املقدمة لهم ،وإضافة خدمات جديدة ومناقشة
الش���كاوى في موسم احلج املاضي ،وحتديث بيانات مكاتب احلج حسب األصول.
ومتابعة وص���ول مكاتب احلج إلى مكة املكرمة وتوثي���ق أماكن إقامتهم .واملتابعة
امليدانية ملكاتب ش���ؤون احلج لتس���هيل أعمالهم .وتوثي���ق املالحظات على مكاتب
ش���ؤون احلج في حال عدم تقيده���ا بالنظام .وبذل املعاون���ة التامة لبعثات احلج
واحلج���اج في مكة املكرمة وتقدمي اخلدمة املناس���بة لهم ف���ي مكة املكرمة والتقيد
بالقواعد الواردة بضوابط إس���كان احلجاج .ومناقش���ة نتائج عمليات ومشكالت
مكات���ب احلج بعد املوس���م مع رئيس مجلس اإلدارة لدراس���تها ورفع التوصيات
لوزي���ر احلج ضم���ن التقرير الش���امل للمجل���س .وأخير ًا إع���داد ووضع اخلطة
التشغيلية ،وامليزانية اخلاصة باإلدارة).
أما مس���ؤول اس���تقصاء رضا العمالء ،فهو الش���خص الذي يقوم بعملية حتليل
دوري للشكاوى املقدمة من مكاتب احلج ،وانتقاء وتدريب الباحثني عن عملية جمع
االس���تبيانات ،واستالم وحصر االستبيانات اخلاصة برضا مكاتب احلج ،وتوثيق
الشكاوى واإلجراءات املتخذة في حلها ،وإبالغ األطراف ذات العالقة باإلجراءات
التصحيحية والوقائية املتخذة ،واملس���اعدة واملس���اهمة في الدراسات التطويرية
املقدمة ملكاتب شؤون احلج.
كما يتبع مدير إدارة عالقات املطوفني  -ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة  -رئيس
مجلس اإلدارة مباش���رة ،حيث يقوم باملشاركة في عمليات التخطيط اإلستراتيجي
ومتابعة مؤش���رات قياس أداء اإلدارات ونتائج تقص���ي آراء املطوفني ،وتتضمن
املسؤوليات الرئيسية ملدير إدارة عالقات املطوفني ،متابعة أمور املطوفني واحلرص
الت���ام على تقدمي أفضل اخلدمات لهم ،ومتابعة توثي���ق ومتابعة جميع املالحظات
من املطوفني.
رؤى وتطلعات
ُ
جدي���ر بالذك���ر أن برنامج( :قياس رضا احلاج عن اخلدم���ات املق ّدمة له) ،ال يعد
برنامج ًا جديد ًا وال مس���تحدث ًا في أروقة مؤسس���ات أرباب الطوائف التسع ،التي

ميتل���ك مجالس إداراتها رؤى وتطلعات لتحقيق عاملية املس���توى لصناعة خدمات
احلج���اج ،وذلك من خالل تطبيق برامج اجلودة الش���املة في جميع أعمالها ،ومن
خالل ش���عار( :مع ًا لنرتقي بخدمة احلجاج) ،وس���عيها ال���دؤوب لتطوير خدماتها
بالطاق���ات والكوادر البش���رية واإلمكانات املادية والتقني���ة املتاحة ،لتحقيق أعلى
درج���ات الرضا ملن تقوم بخدمتهم من وفود الله ،م���ن خالل توفير خدمة ميدانية
فاعلة ومحفزة لتحقيق رؤاها التي محورها شعور احلاج بأنه بني أهله وذويه ،لتعد
استمرار ًا ملا حتظى به هذه املؤسسات من رعاية وعناية من حكومة خادم احلرمني
الش���ريفني ،والذي متثل في صدور التوجيه السامي الكرمي بإلغاء صفة التجريبية
عنها ،األمر الذي يضاعف املسؤولية امللقاة على عاتق هذه املؤسسات ،ويشجعها
عل���ى التنافس في تقدمي ورفع مس���توى اخلدمات املقدمة إل���ى احلجاج ،لتحقيق
التطوير في شتى قطاعاتها وإداراتها وأقسامها ،وهو األمر الذي حترص عليه كل
مؤسسة ويسعى إليه مجلس إدارتها.
ل���ذا فق���د ض ّمنت رؤاها مفه���وم االرتقاء املس���تمر بآليات ووس���ائل وطرق أداء
هذه الرس���الة اجلليلة املتمثل���ة في خدمة ضيوف الرحمن ،واستش���عار متطلبات
وتفان ،وذلك من
احلج���اج ورغباتهم ،واإلبداع ف���ي التعامل معها بكل إخ�ل�اص
ٍ
خالل تفعيل مناخ متميز ألداء املناس���ك ،مع تطوير اخلدمات املقدمة لهم ،وبلوغها
أعلى املستويات باستخدام األس���اليب العلمية ،وحتقيق اإلجنازات عبر التخطيط
اإلستراتيجي ،وتوفير أحدث األنظمة والتقنيات ،وباالستفادة من التجارب ،لتعزيز
اإليجابيات وتكريس���ها ،ومعاجلة بعض املالحظات وجوانب القصور – إن وجدت
 وتوجيه اجلهود لترجمة التطلعات واألهداف.وقد هلّت بش���ائر هذه اخلطوة االس���تقصائية في هذه املؤسس���ات األهلية املعنية
بش���ؤون حجاج اخلارج ،منذ س���نوات عديدة ،وذلك بتطبيق دراسة علمية ميدانية
لقياس مدى رضا حجاجها وقبولهم للخدمات التي تقدم لهم ،وآليات ومس���تويات
اإلج���راءات التي يتم بواس���طتها تق���دمي تلك اخلدمات في ش���تى مواقع إقامتهم
وحتركاته���م ،وذل���ك في غالبية هذه املؤسس���ات – إن لم يك���ن جميعها – بطرق
شتى ووسائل مختلفة ،ووفق أسلوب ومنهجية علمية ،باستخدام البحث واإلحصاء
التطبيقي ،حيث ينظر إليها على أنها مؤشر أداء رئيس داخل املؤسسة ،وجزء من
منظ���ورات س���جل األداء املتوازن ،ثم أخذ هذا البرنام���ج خط ًا تصاعدي ًا من عدة
سنوات ،وذلك من خالل االهتمام املتزايد برغبات احلاج ،لتتبنى تطبيق خطة علمية
تراعي قياس مس���توى رضا “احلاج” ع���ن اخلدمات التي تُق ّدم إليه ،وفق منهجية
يشرف عليها أكادمييون متخصصون في هذا املجال ،لتُسهم نتائجها و ُمخرجاتها
في حتقيق نتائج إيجابية على مستوى تطوير األداء العام.

خطط إدارية
وتس���عى كل مؤسس���ة من مؤسس���ات أرباب الطوائف  -عبر هذه الدراس���ة -
للتعرف عن ج���دوى اخلطط اإلدارية والتدريبية الت���ي تنفذها خلدمة حجاج بيت
الل���ه احلرام ،وملعرفة حجم القوة والضعف في برامج املؤسس���ة ،وأيض ًا لتحقيق
انطالق اخلدمة املطلوبة من املس���تفيد ،وتخطي���ط إدارتها وفق تطلعات من تقدم
لهم اخلدم���ات ،ومدى رضاهم عن هذه اخلدمات ،ومن ثم تس���خير كل الطاقات
واإلمكان���ات إلرضائه ،وتركز على تأصيل احمل���ددات العلمية واملنهجية اخلاصة
ببن���اء اخلدمات امليدانية واإلداري���ة املقدمة للحجاج من املؤسس���ة ،وصو ًال إلى
حتقيق إيجابيات مواتية في خدمات احلجاج خالل مواس���م احلج .كما أن نتائج
هذه الدراس���ة ستبني انعكاسات استخدام املؤسسة لوسائل التقنية على خدمات
احلجاج ،وأيض ًا أهمية تصميم منظومة حاس���بات للمراقبة والتحكم واإلرش���اد،
وأهمية تدعيم بوابة املؤسسة اإللكترونية.
ولم يقتصر هذا البرنامج على مؤسس���ات أرب���اب الطوائف فقط ،حيث مت تطبيق
فكرة قياس درجة رضا احلجاج عن اخلدمات ،واعتماد أس���اليب إحصائية خالل
مواسم حج األعوام املاضية ،في أعمال( :مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج)،
الذي تش���رف على أعماله الهيئة التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف ،بالتعاون
مع النقابة العامة للس���يارات ،وبإشراف وزارة احلج ،ليفتح آفاق ًا جديدة ملعرفة ما
ميكن عمله مستقب ًال ،حيث ُأقرت بعض األنظمة التي وزعت على القائمني على نقل
احلجاج بعدم تس���يير رحالت بعد الس���اعة احلادية عش���رة مسا ًء لضمان سالمة
الركاب من احلجيج ،نتيجة ما قد يلحق بالسائقني من إرهاق طوال اليوم ،إضافة
لتزايد احتماالت احلوادث في املساء.
كما أن الهدف األس����اس من هذه االستبيانات اإلحصائية  -التي يشرف على
إعدادها ومتابعتها أكادمييون متخصصون ،وتتضمن عدة محاور من أبرزها
خدمة االستقبال ،وخدمة اإلس����كان ،والعناية الصحية ،واملغادرة  ،هو إعداد
خطط مس����تقبلية قادمة يكون احلاج فيها طرف ًا أساس����ي ًا ،كما أنها تعد جزء ًا
من دراس����ة ته����دف لالرتقاء باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن بش����كل عام،
بعد توزيعها على مكاتب ش����ؤون احلجاج والش����ركات املنظمة لقدوم احلجاج،
لتكون مرجعية أساسية تأتي في إطار اخلطوات التطويرية التي تنتهجها هذه
املؤسس����ات ،لتحقيق التطوير اإلداري املس����تمر ألدائها ،ولتحقيق اجلودة في
جميع أعمالها ،من خالل األبحاث واالستقصاءات والدراسات التي تهدف إلى
رفع مستوى اخلدمة ،إلى جانب قياس مردود هذه اخلدمات املتكاملة والشاملة
املقدمة حلجاج البيت العتيق.
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مناسبات
في الحفل السنوي التكريمي الحادي عشر للهيئة التنسيقية

وزير الحج يكرم ( )125مجموعة
خدمة ميدانية ألرباب الطوائف
جدة :الرفادة

رعى معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ،مساء يوم اجلمعة  11ربيع األول 1436هـ املوافق  02يناير
2015م ،احلفل السنوي التكرميي احل��ادي عشر ال��ذي أقامته الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرب��اب الطوائف ،لتكرمي
إداري��ا ،و 10مطوفات ووكيالت ودليالت وزمزميات ،ممن قدموا خدمات متميزة
 125مجموعة خدمة ميدانية ،و22
ً
حلجاج بيت اهلل احل��رام خالل موسم حج 1435ه��ـ ،وذل��ك بقاعة فندق هيلتون مبحافظة ج��دة ،بحضور وك�لاء وزارة
احلج ومديري فروع ال��وزارة ورؤس��اء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف واملطوفني والوكالء واألدالء والزمازمة.

معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ،أكد خالل كلمته
في حفل تكرمي املتميزين ،أن عمارة احلرمني الش����ريفني وخدمة ضيوف
الرحم����ن ،تأتي في قمة أولويات والة األمر في اململكة منذ تأسيس����ها،
مستشهد ًا مبا خصص في امليزانية العامة للدولة للعام اجلديد ملشاريع
احلرمني الشريفني ،منوه ًا مبا يوليه خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي
14
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العهد ،وس����مو ولي ولي العهد ،وس����مو أمير منطقة مكة املكرمة رئيس
جلنة احلج املركزية ،وس����مو أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج
املركزية باملدينة املنورة ،من عناية واهتمام ومتابعة وإشراف على جميع
أعمال احلج ،مؤكد ًا أن حجاج بيت الله احلرام الذين غادروا اململكة بعد
أدائهم لفريضة احلج في موسم حج العام املاضي 1435هـ ،أثنوا كثير ًا

على مس����توى اخلدمات واألداء املقدم لهم من اجلهات املعنية إلى جانب
دعائهم اخلالص خلادم احلرمني الش����ريفني ،لتس����خيره كامل إمكانات
اململكة املالية والبش����رية والتقنية مم����ا مكنهم بعون من الله وتوفيقه من
أداء فريضة احلج بكل يسر وسهولة.
رؤية وتطلعات
احلف����ل اخلطابي الذي أقيم بهذه املناس����بة بدئ بتالوة آيات من القرآن
الك����رمي ،بعد ذلك ألق����ى رئيس مجلس إدارة مؤسس����ة مطوفي حجاج
جنوب آس����يا الدكتور رأفت بن إس����ماعيل بدر كلمة الهيئة التنس����يقية
ملؤسس����ات أرباب الطوائف ،أكد فيها أن الهيئة التنس����يقية ملؤسسات
أرب����اب الطوائف متكنت بفضل م����ن الله وتوفيقه ث����م بتوجيه ومتابعة
معالي وزير احلج من املشاركة في تنفيذ عدة برامج تطويرية ،منها على
س����بيل املثال ال احلصر مش����روع التطويف املركزي للحجاج ،من خالل
مشاركة املطوفني في شرف تطويف احلجاج حول الكعبة املشرفة أسوة
بآبائهم وأجداده����م ،وبرامج الترحيب باحلجاج عن����د القدوم ،والبوابة
اإللكتروني����ة املوح����دة اخلاصة باملس����ار اإللكتروني ،وكذلك مش����روع
إعادة هيكلة مؤسس����ات أرباب الطوائف ورس����ملة أس����هم املؤسسات،
والدورة االنتخابية الرابعة ،إلى جانب ش����روعها في إنشاء مركز بيانات
ومعلومات مبقرها مبكة املكرمة مبواصفات عاملية ،باإلضافة إلى وضع
آلية لتأهيل املقاولني واملتعهدين ،مع االستمرار في عقد ملتقى التجارب
الناجحة بطريقة عصرية وحضارية.
وأشاد باهتمام ومتابعة معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار جلميع
أعمال الوزارة ومؤسس���ات أرب���اب الطوائف ،وحرص���ه على تذليل
الصعاب التي تواجه مؤسس���ات أرب���اب الطوائف من أجل الوصول
باخلدمات إلى أفضل املس���تويات التي حتق���ق رؤية وتطلعات القيادة
الرشيدة حفظها الله ،مبرزًا دور معاليه في التبكير في تسليم أراضي
املش���اعر املقدسة ملؤسسات الطوافة مما انعكس على جودة اخلدمات
املقدمة للحج���اج ،عالوة على رعاية معاليه ألعمال الهيئة التنس���يقية

وزي�����ر احل�����ج :ع���م���ارة احل���رم�ي�ن وخ��دم��ة
ض����ي����وف ال���رح���م���ن يف ق���م���ة أول����وي����ات
والة األم�����ر يف امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا
وحرص���ه على رعاية حفلها الس���نوي التكرميي الذي وصل إلى عامه
احلادي عش���ر ،والهادف إلى التكرمي مل���ن متيز في أداء واجبه لبلوغ
مستوى من الرقي في تقدمي اخلدمة وأدائها ،مؤك ًدا أن جميع العاملني
ً
في مؤسس���ات أرباب الطوائف سيظلون أوفياء على العهد مخلصني،
وعلى العمل مقبلني ،وعلى العطاء قادرين.
تميز وإتقان
عقب ذلك ألقى هاشم بن عيدروس باروم قصيدة شعرية بعنوان (التميز
واإلتقان) نالت استحس����ان احلضور ،إثر ذلك ألقى املطوف هش����ام بن
حس����ن حريري من مؤسس����ة مطوفي حجاج الدول العربية كلمة مكاتب
ومجموعات اخلدمات امليدانية املتميزة ،والتي أوضح فيها أنهم يحمدون
الله عز وجل بأن خصهم باالنتماء لبالد احلرمني الش����ريفني ،وأن كلفهم

د .رأفت بدر :التبكير يف

املطوف هشام حريري:

تسليم أراض���ي املشاعر

يدفعنا للتفوق والتميز

امل���ق���دس���ة مل��ؤس��س��ات

ذل���ك ال��دع��م املستمر

ال����ط����واف����ة ان��ع��ك��س

واإلن��ف��اق امل��ت��واص��ل من

ع��ل��ى ج���ودة اخل��دم��ات

راع��ي املسيرة الظافرة

امل����ق����دم����ة ل��ل��ح��ج��اج

خادم احلرمني الشريفني
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تألق
بش����رف خدمة ضيوف الرحمن وز ّوار مس����جد خير األن����ام ،عبر ٍ
متجدد ،مؤكد ًا أنهم يس����تمدون قوتهم وعزميته����م أو ًال من جالل العمل
بعون من الله وتوفيقه ،ويدفعه����م للتفوق والتميز ذلك
ال����ذي يقومون به ٍ
الدعم املستمر واإلنفاق املتواصل من دولة العطاء بقيادة راعي املسيرة
الظافرة خادم احلرمني الش����ريفني ،وسمو ولي عهده األمني ،وسمو ولي
ولي العهد حفظهم الله ،الفتني النظر إلى أنهم اكتس����بوا جتارب عديدة
في مواس����م احلج وخبرات متراكمة وقدر ًة فريدة ،دعمتها جدية قيادتنا
احلكيمة ودعم وزارة احلج.
وأبان أن روح التآلف والوفاق والعمل بروح الفريق الواحد والتفاني في
العمل هو الطابع الذي م َّيز أداء منس����وبي أرباب الطوائف في موس����م
احل����ج املاضي ،إضاف����ة للتعامل الراقي بينهم وب��ي�ن احلجاج ومظاهر
احل����ب واإلخالص واالحترام والتقدير ،واس����تخدام التقنية احلديثة في
تطوير اخلدمات.
عناية واهتمام
ثم استمع احلضور إلى مجس حجازي بعنوان (مشاعر حاج) من أداء
هاشم باروم.
بعده����ا ألقى معالي وزي����ر احلج الدكتور بندر بن محم����د حجار كلمة،
أك����د فيها أن حجاج بيت الله احل����رام الذين غادروا اململكة بعد أدائهم
لفريض����ة احلج عام 1435ه����ـ ،قد أثنوا كثير ًا على مس����توى اخلدمات
واألداء املقدم لهم من اجلهات املعنية ،إلى جانب دعائهم اخلالص خلادم
احلرمني الش����ريفني لتس����خيره كامل إمكانات اململكة املالية والبش����رية
والتقني����ة مما مكنهم بعون من الله وتوفيق����ه من أداء فريضة احلج بكل
يسر وسهولة وأمان ،عالوة على إشادتهم الكاملة باملشروعات العمالقة
التي تنفذ باملدينتني املقدستني واملشاعر املقدسة.
وأوض���ح معاليه أن والة األمر في اململك���ة يحفظهم الله ،يضعون في
قمة أولوياتهم عمارة احلرمني الشريفني وضيوف الرحمن ،مستشه ًدا
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مبا خصص في امليزانية العامة للدولة للعام اجلديد ملشاريع احلرمني
الش���ريفني ،مشي ًرا إلى أن هذا اإلنفاق السخي من امليزانية للحرمني
الش���ريفني يأتي في ظروف اقتصادية وعاملية غي���ر مواتية ،حيث إن
النم���و االقتصادي العامل���ي منخفض وأس���عار البت���رول منخفضة
والتزامات اململكة جتاه دول اجلوار ،ورغم ذلك جاء التوجيه باستمرار
اإلنف���اق كما هو على مش���روعات احلرمني الش���ريفني ومكة املكرمة
واملدينة املنورة.
ونوه الدكتور بندر حجار مبا يوليه س����مو ولي العهد ،وس����مو ولي ولي
العهد ،وسمو أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية ،وسمو
أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج املركزية باملدينة املنورة ،من
عناية واهتمام ومتابعة وإشراف على جميع أعمال احلج.
وأعرب معاليه عن سعادته بتكرمي املتميزين من مكاتب اخلدمة امليدانية
بعد متيزها بالعناية والرعاية واالهتم����ام والترحيب والتوديع واحلفاوة
بضيوف الرحمن ،متمن ًيا لهم املزيد من التقدم والتوفيق في أداء الواجب
جتاه احلجاج ،مؤك ًدا أن وزارة احلج تعمل بش����كل مستمر على تطوير
مؤسس����ات أرباب الطوائف لالرتقاء باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن
من خالل تطوير األنظمة واللوائح واالستخدام املكثف للتقنية والتدريب
والتحفيز بجميع أنواعه ،وتوفير البيئة املناسبة إلطالق الطاقات املبدعة
ألداء العمل بكل كفاءة واقتدار.
بع����د ذلك كرم معال����ي وزير احلج مجموعات ومكات����ب اخلدمة امليدانية
املتمي����زة البالغ عددها  125مجموعة خدمة ميدانية ،كما كرم املتميزين
من مؤسس����ات أرباب الطوائف البالغ عددهم  22متميزًا من اإلداريني،
إلى جانب تكرمي  10متميزات من املطوفات والزمزميات والوكيالت ،بعد
أن مت اختياره����م وفق معايير علمية وعملي����ة محددة ،عالوة على تكرمي
رؤس����اء وأعضاء اللجان املنظمة البالغ عددها س����بع جلان ،ثم تس����لم
معاليه هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف بهذه املناسبة.

التميز واإلتقان
كلمات :عبداحلميد املح�ضار
ح������ي������وا ال����������وزي�
��������������ان
���������ذب الأحل�
���������ر ب�����������أع�
َ
ِ
ِ
��������ان
�������رمي والإح�������������������س�
حم�������ف�������ل ال��������ت��������ك�
يف
ِ
ِ
ِ
ً
أه�������ل�������ا م�����رح�����ب����� ًا
��������ار �
�������در احل���������ج�
ي��������ا ب��������ن�
ُ
ُ
������دوم� ُ
ُ
������ز ه�����اين
������م
ب�������ق�
������ك� ْ
ِ
ح������ف������ل ال������� َّت� َ
������م������� ُي� ِ
������ز دائ�������م������� ًا
ولأن�����������������ت
راع ل�������ل������� َّت� َ
������م������� ُي� ِ
ٍ
���������ة وت�������ف�������اين
���������م�
���������ه�
ت��������دع��������و �إل����������ي����������ه ِب�
ٍ
َ
ِ
ً
ْ
��������ن َغ���������دَ وا
�����ف َم�
����ل�����ا ب���������
�أه�
أرب��������اب ال������ط������وائ� ِ
ِ
ال�����������ض�����ي�����ف�����ان
�������ة
م�����ت�����م�����ي�����زي�����ن ب��������خ��������دم� ِ
ِ
َ
احل�������ج�������اج يف
خل������دم������ة
���������ذ ُل���������وا اجل�������ه�������و َد
َب
ِ
ِ
ت������������وان
ب������������������دون
�������������ص
ع���������������زم و�إخ�������ل������ا�� ٍ
ِ
ِ
ٍ
ُج�������� ْه� ُ
����ر
�������وف يف
�������د امل��������ط�
ِ
امل�����������ش�����اع�����ر ظ�����اه� ٌ
ِ
َ
����������ران
م�������ه�������ب�������ط ال�����������ق�
��������ة
وك������������������ذا مب���������ك�
ِ
ِ
وت�������������رى

أدالء
ال َ

ال����������ك����������رام
َ

���ة
ب����ط����ي����ب� ٍ
ب�����خ�����دم�����ة زائ�������������ري ال�����ع�����دن�����ان
�� َ�������ص��������دَ ُق��������وا
ِ

وب�����������دا ال������وك������ي� ُ
�������د ِه
وب
�����ل ِب�
ُ
�������ج������� ْه ِ
���������ج����������دِّ ِه ِ
ِ
ً
م�����������س�����ت�����ق�����ب��ل��ا وم�����������������������ودعَ
ال��������رك��������ب��������ان
ِ
��������������زم ق��������د ����س���ق���ى
مب������������اء زم�
وال��������زم��������زم��������ي
َ
ِ
أرك�������������������ان
اهلل ذي ال
ب�������ي�������ت
���������ود
ل����������وف�
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
َ
ُ������م مَ َ
������م
��������ز ُث������� َّل
ت�������� َّي
������د ِه ْ
ِم������ ْن������ه ْ
�������ة يف ُج������ ْه ِ
ف�����ل�����ه�����م ج��������زي� ُ
������ان
�������ل
ِ
ال�����������ش�����ك�����ر وال�������ع�������رف� ِ
َ
��������رم �أه������� َل� ُ
ُّ
������ه
��������ك�
������ز �أنْ ُن�
ح�
َ
��������ق ال������ َّت َ
������م������ ُي ِ
إت����������ق����������ان
ون������ح������ ُث������ه������م دَوم�������������������� ًا ع������ل������ى ال
ِ
ُ
������ر َف� ُ
���ه
������ك� ْ
������م ب������خ������دم� ِ
���ف� ِ
�����ة �����ض����ي� ِ
واهلل ��������ش� َّ
ال���������ش����ان
ع����ظ����ي����م
ف����ا�����س����ت���������ش����ع����روا ������ش�����رف����� ًا
َ
ِ
���ي���ر ال��������ورى
�����ر امل�������ص���ط���ف���ى خ�
واخ������ت������م ب������ذك� ِ
ِ
����������������در
ب�
ِ

ال����������ه����������دى

واالل
ِ

�������ل��������ان
واخل�
ِ

َ
ْ
ُ
مب�������ك�������ة رح�����م�����ة
م�����������ول�����������د ُه
�������������ن ك�����������ان
َم�
���������������������ان
أرز الإمي�
ومم�������������ا ُت�������������ه يف م�������������������������� ِ
ِ
العدد الثاني عشر رمضان  1436هـ 17

شخصيات
أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء

الشيخ حسين عرب ..الشاعر
المكي وأول وزير للحج واألوقاف
مكة المكرمة :الرفادة
يعد معالي الشيخ حسني عرب ،أول وزير للحج واألوقاف
يف بالدنا ،حيث أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء..
ووضع لبنات وزارة احلج واألوقاف عندما مت إنشاؤها
بتاريخ 1381/10/9هـ ،ليعتبر من أوائل املثقفني املكيني
الذين تقلدوا مناصب رفيعة يف بالدنا احلبيبة ،هذا
بجانب أنه أستاذ وأدي��ب قدير وشاعر رصني وكاتب
مرموق ،اتصف بعبقرية فذة تعتبر هبة من اهلل اخلالق
جل وع�لا ،صقلتها هذه احلياة التي أكسبته طاقة
معنوية جياشة ،ليعبر عن شؤون احلياة وشجونها،
فقد كان شخصية شعرية وأدبية تعمل يف صمت وتعبر
عن هذا الصمت باحلكمة واملوعظة احلسنة ،كما كان
يتصف برباطة اجلأش ،وسرعة البديهة ،واحلضور،
والتمكن من العلوم واملعارف والفنون واآلداب ،ليقف
يف صف الكبار من األدب��اء والشعراء املكيني الذين
أثروا الوجدان ،ومجال األدب وعوامله ثقافة ،وأخالق ًا،
وأدب ًا ،وفكراً ،ولغة ،اكتسبوها يف ظالل حرم اهلل اآلمن
وبني سرادقه وأروقته ،ومن بطحاء أم القرى الطاهرة،
وم��ن ق��اع��ات كتاتيبها وف��ص��ول معاهدها العلمية.

أث���رى ال���وج���دان ث��ق��اف��ة وأخ�لاق�� ًا
وفكر ًا ولغة اكتسبها يف ظالل احلرم
اآلم��ن وبطحاء أم القرى الطاهرة

حياته العملية
ولِد ُ
بش���عب عامر مبكة املكرمة في 1338/7/4ه���ـ املوافق لعام 1919م،
وتلق���ى تعليمه بكتاتيب مك���ة املكرمة ،ومنها كتّاب مس���جد “بئر احلمام”
بش���عب عامر ،وحفظ القرآن الكرمي والتحق باملدرسة التحضيرية باملسعى،
ث���م درس املرحل���ة االبتدائية في مك���ة املكرمة ،ثم التح���ق باملعهد العلمي
الس���عودي وتخرج فيه عام 1356هـ ،املوافق لع���ام 1938م ،وبني فصوله
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وقاعات دراس���ته كرس جهده من أجل نيل العلوم واملعارف ،واالطالع على
األفكار واملعاني ،والتحلي بالقيم الفاضلة.
وعمل بعد التخرج كاتب ًا بش���ركة الطبع والنشر ،التي تصدر جريدة "صوت
احلجاز" ثم محرر ًا باجلريدة نفس���ها في ع���ام 1357هـ  -وقد كان احملرر
الوحي���د بها  -ثم نائب��� ًا لرئيس حتريرها ،وكان لهذا العمل أثره النفس���ي
في كيان���ه إضافة إلى األثر الفكري ،وهما أثران جديران به كما كان يقوم

بتحري���ر "أم القرى" أثناء غياب رئيس حتريرها ،حيث كان يوقع بأس���ماء
مستعارة منها( :عربي) ،و(سياسي) ،و(ح .عرب) ،كما شارك مبقاالته في
صحف "صوت احلجاز" و"البالد" و"أم القرى" ومجلة "املنهل".
في شوال 1381هـ عني وزير ًا لوزارة احلج واألوقاف حني فصلها وإنشائها
كوزارة مس���تقلة ،حينما جاء التفكير إلفراد وزارة مس���تقلة لها ،وذلك بعد
أن توس���عت تش���كيالت املديرية العامة للحج وتضاعفت أعمالها ،وتعددت
مسؤولياتها ،وكبرت أعباؤها ،فصدر في العام 1381هـ1962/م أمر ملكي
يقض���ي بتأس���يس( :وزارة احلج واألوقاف) ،وفصل���ت أعمال( :احلج) عن
أعمال( :األوقاف).
ومن أهم أعماله وإجنازاته إبان فترة عمله كوزير للحج واألوقاف ،أن أصبح
هناك وكالة لش���ؤون احلج ،ضمن البناء التنظيمي لوزارة احلج واألوقاف،
كما ُأنش���ئ مكتب لالستعالمات لش���ؤون التعقيب على املعامالت اخلاصة
باملطوفني ،هذا بجانب أنه قد ش���ارك خالل عمله احلكومي في وضع كثير
من األنظمة اإلدارية واملالية ،وفي إصدار العديد من القرارات ذات العالقة،
بجانب مشاركته في كثير من اللجان واملؤمترات داخل اململكة وخارجها.
وفي رجب 1383هـ ،طلب إعفاءه من الوزارة ألسباب صحية ،و ُأجيب طلبه.
ويعتبر – يرحمه الله  -أول وزير للحج واألوقاف ،ومؤس����س لهذه الوزارة
– مبس����ماها اجلدي����د  -وكذلك ملصن����ع كسوة الكعبة املش����رفة في عام
1381هـ ،حينما قامت الدولة بإعادة فتح وتشغيل مبنى تابع لوزارة املالية
يق����ع بحي “ج����رول” مبكة املكرمة ،كان يقع أم����ام وزارة احلج واألوقاف
سابق ًا ،وأسندت إليه إدارة املصنع ،وظل هذا املصنع يقوم بصنع الكسوة
الشريفة إلى عام 1397هـ ،حينما مت جتديد املصنع وحتديثه وافتتاحه في
ذاك العام ،بعد أن ز ِّود باآلالت احلديثة لتحضير النس����يج ،وجتهيز قس����م
حديث للنسيج اآللي ،مع اإلبقاء على أسلوب اإلنتاج اليدوي ملا له من قيمة
فني����ة عالية ،حيث نقل العمل في الكس���وة إلى هذا املصنع اجلديد ،الذي ال
يزال يواكب عجلة التطور ويحافظ على التراث اليدوي العريق لينتج الكسوة
في أبهى صورها ،كما ينتج أيض ًا الكسوة الداخلية للكعبة الشريفة ،وأعالم
اململكة العربية السعودية طبق ًا لنظام علم اململكة ،وليصبح هذا املصنع معلم ًا
بارز ًا من معالم العاصمة املقدس���ة ي���زوره كل عام اآلالف من الزوار وكبار
الش���خصيات واملس���ؤولني ،واحلجاج واملعتمرين من مختلف أنحاء العالم،
ليسجلوا بكل إعجاب وتقدير ما وصل إليه املصنع من تطور وازدهار.
موهبته األدبية
كما نشأ على حب التعبير ،ليبدع هذا الفتى اليافع في فنون التصور األدبي
لضروب الشعر والنثر ،وليحيى مبوهبته األدبية بيئة أم القرى الذاخرة،
بتصور تدعمه الثقافة واالطالع والقراءة ،حيث درس وتعلم فن الشعر
انطالق ًا من تلك املوهبة ،وليعرف شاعر ًا مجيد ًا منذ فتوته ،وقد زاد من
تعبير هذه الفتوة وهذا الشباب براعته في متثيل الشعر والتعبير عنه التياع ًا
مع احلب واجلمال واحلقيقة ،وليماثل في هذا املنحى شباب ًا مثله ،منهم
أحمد عبدالغفور عطار ،وأحمد محمد جمال ،اللذين ميلكان موهبة الشعر
والفن األدبي والتصور الثقافي والفكري واملعنوي ،وليلمع جنمه في كتابة
الشعر من ناحية والنثر من ناحية أخرى ،وليكون هذا دأبه ،حيث يعبر
عن وجدانه حينما يتطلع في احلياة على أكوان معنوية ومعالم فكرية.
ومن الصفات األدبية التي حتلى بها سرعة البديهة في الكالم وعفو اخلاطر

ك����ان ش��خ��ص��ي��ة ش��ع��ري��ة وأدب����ي����ة تعمل
يف ص���م���ت وت���ع���ب���ر ع����ن ه������ذا ال��ص��م��ت
ب����احل����ك����م����ة وامل������وع������ظ������ة احل���س���ن���ة
أح������ب أم ال����ق����رى وح����رم����ه����ا ال���ط���اه���ر
ك���م���ا أح�����ب أم���ت���ه ووط����ن����ه وم��ج��ت��م��ع��ه
ف��ن��ظ��م ش���ع���ر ًا ت��ع��ب��ي��ر ًا ع���ن ه����ذا احل��ب
ف���ي القول ،وكان يعتمد في ذل���ك على حفظه ألقوال العرب وأخبارها ،وهي
صف���ة أو صفات ق���ل نظيره فيها ،فتجده في احملافل األدبية واملس���امرات
الثقافية يبدع ويش���عر بفكره األدبي وفنه الش���عري ما ال يستطيع أحد أن
يجاريه في ذلك.
ومن شعره في اإلسالميات:
إمن����������ا ال�����ع�����ي�����د أن ت�������ع�������ود ف���ل���س���ط�ي�ن

ال������ص������ي������د
إل�������������ى أه�������ل�������ه�������ا األب�������������������اة
ِ
إمن���������ا ال�����ع�����ي�����د أن ي������ع������ود إل���������ى احل�����ق
وال�����������وع�����������ود
امل�������ض�������ل�������ون ب�������ال�������ه�������وى
ِ
إمن�������ا ال����ع����ي����د أن ي����س����ود ال�����س��ل��ام األرض
احل��������ق��������ود
ض�������������������رام
أو ي�����خ�����ت�����ف�����ي
ِ
ُ
إمن��������ا ال����ع����ي����د أن ت������رف������رف يف ال����ش����رق
ال������ت������وح������ي������د
ويف ال���������غ���������رب راي���������������ة
ِ

مكانة رفيعة
وملكانته الرفيعة بينهم ،ولتواضع����ه الكبير مع اجلميع ،وحبه خلدمتهم،
كان أهالي مكة املكرمة يقدرونه ويضعونه في مكانة خاصة في نفوسهم،
فقد اش����تهر وعرف بحبه خلدمة أصحاب احلاجات والضعفاء ،وتقدمي
الش����فاعات ملن يريد .وقد كان مجلس����ه العامر بح����ي “النزهة” مبكة
املكرمة ،ملتقى مهم ًا ألقرانه من األدباء والباحثني واملؤرخني واملفكرين،
وكما أحب حس��ي�ن عرب أم القرى وحرمها الطاهر املبارك ،أحب أمته،
ووطنه ،ومجتمعه ،فنظم الش����عر في ذلك تعبي����ر ًا عن حبه للبيت العتيق
مبكة املكرمة ،وللوطن ،وللتراث العربي اإلس��ل�امي ،ولتعد هذه اجلوانب
معالم مهمة في قصيده وشعره وفكره وفنونه األدبية.
تكريم وأوسمة
وقد ُك ِّرم معالي الش����يخ األديب حس��ي�ن عرب في العديد من املناسبات
واحملاف����ل ،ون����ال  -رحمه الله – العديد من األوس����مة وامليداليات في
حياته احلافلة بالعطاء ،كما نال العديد من األوس����مة وامليداليات خالل
حياته احلافلة.
وق����د انتقل إلى رحمة مواله في مكة املكرمة بتاريخ  16صفـر 1423هـ
املوافق  29أبريل 2002م ،بعد حياة حفلت بالعطاء األدبي واالجتماعي.
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الملف
وسط استعدادات كبيرة وجاهزية عالية وبحضور مراقبين:

نجاح كبير للدورة (الرابعة)
النتخابات ( أرباب الطوائف)

مكة المكرمة :الرفادة
األول املنصرم لعام (1436هـ) ،انتخابات الدورة (الرابعة) ،لتشكيل مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ،للفترة 1439 – 1436هـ،
انطلقت يف غرة شهر ربيع ّ
وذلك بانضباط كبير وشفافية عالية ونزاهة تامة وانسيابية طبيعية ،وبحضور مندوبي الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
وجمع من اإلعالميني .وقد بدأت فعاليات االنتخابات بإجراءات قيد الناخبني ،وانتهت بعمليات االقتراع وفرز األصوات ،ليتم بعد ذلك تشكيل مجالس
اإلدارات .وقد حتققت هذه النجاحات بتوفيق اهلل سبحانه وتعالى ،وباجلهود التي قامت بها وزارة احلج – ممثلة يف اللجنة العليا لالنتخابات – التي حشدت كل
طاقاتها البشرية وسخرت جميع إمكاناتها املادية والتقنية الستقبال الناخبني والناخبات وتهيئة مقرات مالئمة لهم ،ورفعت من جاهزية منسوبيها من خالل
االستعانة بعدد إضايف منهم وزيادة أعداد اللجان العاملة كلجنة التنسيق والسيطرة وجلنة االقتراع للقيام بتنظيم العملية االنتخابية ،من خالل توزيعهم
يف جميع النقاط للقيام بعملية التنظيم والترتيب ،واستقبال الناخبني والتأكد من هوياتهم وتسليمهم بطاقات االقتراع وإنهاء إجراءاتهم بتسجيل بياناتهم
إلكتروني ًا وبشكل سريع ،وتوجيههم للنقاط التي يجب املرور بها قبل الوصول لصندوق االقتراع وحتى إنهاء عملية االنتخاب التي متت بنجاح تام وهلل احلمد.

اإلش���������ادة ب���ج���ه���ود م���ؤس���س���ات أرب�����اب
ال��ط��وائ��ف بتطبيق ل���وائ���ح االن��ت��خ��اب��ات
يف ج�����و م�����ن امل������رون������ة وال���ش���ف���اف���ي���ة
اآلل���ي���ة اجل����دي����دة ل�لان��ت��خ��اب��ات ت��ع��زز
أدوار “أرباب الطوائف” يف خدمة
ورع����اي����ة ق����اص����دي األم����اك����ن امل��ق��دس��ة
20
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ضوابط وتنظيمات
لضمان سير االنتخابات بكل نزاهة ،خصصت وزارة احلج ( )4مراقبني قانونيني
مرتبط�ي�ن باألمني العام للجن���ة العليا لالنتخاب���ات ،ملراقبة العملي���ة االنتخابية،
ولإلشراف على عدد من املهام اللوجستية في أيام االقتراع ،ومنها فتح الصندوق
قبل بدء عملية االقتراع وعرضه على احلاضرين للتأكد من خلوه من أي شيء ،ثم
إقفال���ه وإعداد محضر بذلك يوقع عليه املراقبون القانونيون ،ومتابعة ومراقبة يوم
االقتراع بالكامل ،إضافة إلى رصد جميع التجاوزات وإعداد احملاضر ،واإلجابة
عن استفسارات جلنة االقتراع والناخبني واملرشحني ،وفرز أصوات الناخبني من
األش���خاص غير ذوي الصفة الرس���مية بعد التأكد من خل���و القاعة ،ومنع ممثلي

املرش���حني من التواصل مع األش���خاص خارج القاعة ،ومن القي���ام بعملية فرز
األصوات ،وحتديد النتيجة ألعلى ( )8مرش���حني ح���ازوا على أصوات الناخبني،
وإعداد محضر الفرز والتوقيع عليه.
ومن جهة أخرى شهدت مقرات االنتخابات وجود عدد من أعضاء اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنس���ان ،كأعضاء مراقبني من أجل مراقبة سير االنتخابات ،حيث وافقت
وزاره احلج في وقت س���ابق علي قيام اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنس���ان  -ممثلة
بفرعها في مكة املكرمة  -وكذلك الهيئة الوطنية حلقوق اإلنس���ان بأعمال املراقبة،
وذلك من أجل إضفاء املزيد من الش���فافية والنزاهة لالنتخابات ،والتأكد من عدم
حدوث إي جت���اوزات ،أو أي تغييرات في صناديق االقتراع ومراقبتها ومتابعتها
فيما يختص بجانب عمليات التصويت اليدوي.
وش���ملت الضوابط والتنظيم���ات اخلاصة باالنتخابات ،حتديد مس���ارات الدخول
واخل���روج منع��� ًا ألي ازدحام ،واإلجابة عل���ى استفس���ارات املقترعني ،وحل أي
كاف من املوظفات ملواجهة
إش���كاالت قد تقابلهم ،مع دعم اللجنة النس���ائية بعدد ٍ
األع���داد الكبيرة للناخبات ،مع القيام برصد أي مالحظ���ات تقع من الناخبني أو
املرشحني أثناء عملية االقتراع ،وإعالن فتح وإقفال صندوق أو صناديق االقتراع
أمام الناخبني بعد انتهاء املدة احملددة.
ً
وقد دل اإلقبال الكبير على العملية االنتخابية ،أنها حقا مشروع الختيار من ميثل
املساهمني واملساهمات ،ومن يتطلعون إلى أن يحقق نقالت نوعية في خدمة حجاج
بيت الله احلرام ،وتقدمي رؤى وأفكار جديدة ملؤسساتهم .وقد بذلت اللجان (الست)
الت���ي عملت في االنتخابات جهود ًا كبيرة إلجن���اح الدورة الرابعة من االنتخابات،
حيث كانت تبدأ أعمالها عند الثانية ظهر ًا ،وتستمر حتى الثالثة فجر ًا ،مبعدل أكثر
من  12س���اعة يومي ًا ،وقد متثلت اللجان الست في( :اللجنة العليا ،والدعم الفني،
والتنسيق اإلعالمي ،والسكرتارية ،واالقتراع ،والتنسيق والسيطرة).
كما قامت جلنة االقتراع بعدد من املهام األساس���ية ،ومنها مس���اعدة كبار السن
والعجزة الذين ال يس���تطيعون دخول قاعات االقتراع بدفع العربة أو مس���اعدتهم
أثناء الدخول واحلصول على بطاقة االقتراع ،وإيصالهم إلى الساتر ومن ثم تركهم

ت��ق��ن��ي��ة إل���ك���ت���رون���ي���ة مت ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف
ال������دورة ال���راب���ع���ة ل���رص���د أي ت��ع��دي��ل أو
إض��اف��ة أم���ام اللجنة العليا لالنتخابات
ح���ض���ور م���ن���دوب���ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة
حل��ق��وق اإلن���س���ان وال��ه��ي��ئ��ة التنسيقية
ألرب����اب ال��ط��وائ��ف وج��م��ع م��ن اإلع�لام��ي�ين
لالختي���ار ،وبعد تطبيق البطاقة يقوم العضو بإيص���ال الناخب لصندوق االقتراع
ومس���اعدته للخروج من قاعة االقتراع ،ومن ال يس���تطيع الكتابة أو االختيار من
كبار الس���ن يعمل أحد أعضاء جلنة االقتراع محضر ًا يفيد أن الناخب ال يستطيع
القراءة ،مع وضع رقم بطاقة االقتراع في احملضر والتأشير له أمام اسم املرشح
الذي يختاره لعضوية مجلس اإلدارة ،وذلك أمام جميع املرش���حني واللجنة العليا
ومندوبي اجلهات املش���اركة في املراقبة ،حيث متنع الالئحة دخول ش���خص آخر
مع الناخب حتى القريب ،ومن ال يستطيع احلضور من كبار السن لقاعة االقتراع
يوكل ناخب ًا آخر من املؤسسة نفسها قبل عملية االقتراع.
ه���ذا وقد س���بق أن صرح وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج رئي���س اللجنة العليا
لالنتخابات الدكتور حسني بن ناصر الشريف ،بأن هناك تنظيمات حازمة وصارمة
لضمان س���ير العملية االنتخابية بشكل سلس وميسر وجو هادئ ومنضبط ،رغم
الكثافة العددية التي شهدتها قاعات االقتراع في بعض األيام.
تجهيزات عالية
ف���ي الوق���ت الذي وجد فيه ع���دد كبير من موظفي وموظفات جل���ان قيد الناخبني
في القس���مني املنفصلني في مقر اس���تقبال الناخبني ،أحدهما للمساهمني واآلخر
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دع����م ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة ب���ع���دد من
امل��وظ��ف��ات مل��واج��ه��ة األع�����داد ال��ك��ب��ي��رة
ل���ل���ن���اخ���ب���ات ورص���������د امل��ل�اح����ظ����ات
م����س����اع����دة ك����ب����ار ال����س����ن وال���ع���ج���زة
ل��دخ��ول ق��اع��ة االق���ت���راع وم��س��اع��دت��ه��م
ل���ل���ح���ص���ول ع���ل���ى ب���ط���اق���ة االق����ت����راع
للمس���اهمات بعد جتهيز مق���ار لهم ،وتزويده���ا باللوحات اإلرش���ادية والنماذج
اخلاصة بالعملية االنتخابية ،كما ُأرسلت النماذج لفروع وزارة احلج مبكة املكرمة
واملدينة املنورة ومحافظة جدة ،لتزويد مؤسس���ات أرباب الطوائف بها ،ونش���رها
عل���ى املوقع اإللكتروني لكل مؤسس���ة ،وكذلك نش���رها على البواب���ة اإللكترونية
للوزارة ،وش���ملت النماذج( :توكيل ناخب ،ومنوذج تسجيل ناخب ،وطلب تسجيل
ابن مرشح ،ومنوذج توكيل ممثل عن املرشح ،وتعهد بااللتزام بالضوابط والبرامج
االنتخابية ومواعيدها ،ومن���وذج البرنامج االنتخابي ،وخطاب التظلم للجنة العليا
ف���ي حال الطعون ،وأخير ًا منوذج إقرار بعدم العمل في وزارة احلج أو جلنة احلج
املركزية) ،مع التنويه ملن ليس لديهم الرغبة في تلقي الرسائل النصية أو التواصل
مع املرش���حني املعتمدين ،بالتفضل بالتقدم بطلب للمؤسس���ة أو املكتب يفيد بعدم
رغبته���م في إدراج أرقام هواتفهم ضمن قائمة الناخبني املعتمدة ،ليتس���نى الرفع
بها للجنة العليا لالنتخابات.
علم ًا بأن عدد الناخبني الذين حق لهم االنتخابات  -وفق ًا ملا أصدرته األمانة العامة
لالنتخابات  -بلغ  14555ناخب ًا وناخبة من مؤسس���ات الطوافة الس���ت ،ومكاتب
الوكالء والزمازمة ،واملؤسسة األهلية لألدالء.
وبتاريخ  09ربيع األول 1436هـ املوافق  01يناير 2015م ،انطلقت املرحلة الثانية
من االنتخابات ،واخلاصة باستقبال ملفات املرشحني ،حيث قامت بهذه املهمة جلنة
اس���تقبال وفحص ملفات الترش���ح ،مببنى وزارة احلج في حي “الششة” ،والتي
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جندت لها الوزارة ( )90موظف ًا الستقبال ملفات الترشح ملؤسسات الطوافة الست
ومكت���ب الزمازمة املوحد .وفيما يخص املؤسس���ة األهلية لألدالء ،فقد مت تس���لم
امللف���ات في مبنى فرع وزارة احلج باملدينة املنورة ،بينما تس���لمت اللجنة اخلاصة
مبكتب الوكالء املوحد ملفات الترشح بفرع الوزارة مبحافظة جدة.
وفي هذا اخلصوص أكدت اللجنة العليا لالنتخابات أن ملفات الترشح يتم تسلمها
من املس���اهمني الراغبني في الترشح ،والتأكد وقت تسلمها من اكتمال املستندات
املطلوب���ة ،وه���ي خطاب موجه لرئيس جلنة فحص املرش���حني املختصة يطلب فيه
بدء إجراءات فحص ملفه ،ويش���مل صورة بطاقة األحوال املدنية الش���خصية مع
إحضار األصل للمطابقة ،وصورة من بيانات املرش���ح من واقع س���جل احلاسب
اآللي باملؤسس���ة أو املكتب الذي ينتمي إليه ومصادق عليه من قبلها ،وتقرير طبي
صادر من مستش���فى حكومي أو من مستش���فى خاص بع���د التصديق عليه من
الشؤون الصحية يؤكد قدرته على أداء اخلدمة بدني ًا وصحي ًا ،وصورة طبق األصل
من املؤهل العلمي صادر من داخل السعودية ،وإذا كان صادر ًا من اخلارج يكون
مصادق ًا عليه من اجلهات املعنية باملصادقة على الشهادات العلمية ،وبيان باخلدمة
من قبل املؤسس���ة التابع لها ومصادق عليه ،وتقدمي ما يثبت موطن إقامته الفعلية
عن طريق خطاب من العمدة التابع له أو قس���م الش���رطة الذي يقع ضمن نطاق
إش���راف احلي الذي يقطنه ،مع إحضار ش���هادة خلو س���وابق بعدم صدور حكم
ش���رعي قطعي بإدانته في جرمية مخلة بالش���رف أو األمانة بحقه ،ويوقع املرشح
عل���ى تعهد منوذج رقم ( )3ل���دى اجلنة ،يؤكد أنه ليس موظف ًا في الوزارة أو جلنة
احل���ج املركزية مبنطقة مكة املكرمة أو جلنة احلج مبنطقة املدينة املنورة ،مع تقدمي
نس���خة من البرنامج االنتخابي للمرشح ،ونس���خة من الدعاية االنتخابية ،ونسخة
مصدقة طبق األصل من الوكالة الشرعية (إذا كان املرشح ابن مساهم وكي ًال عن
والده) مع إحضار األصل للمطابقة.
وأك���دت اللجنة العليا لالنتخابات أنه يحق لرئيس جلنة اس���تقبال وفحص طلبات
املرش���حني أو نائبه استدعاء املرش���ح أو ممثله خالل الوقت الرسمي لعمل اللجنة
لتزويده بأي تعليمات صادرة من اللجنة العليا لالنتخابات ،أو مطالبته باس���تيفاء
أي مس���تندات أو اإلفصاح عن أي معلومات ترى اللجنة أهميتها إلكمال إجراءات
الفحص ،ويتحمل كل مرش���ح أو من ميثله مسؤولية تقاعسه في االستجابة لطلب

اللجن���ة وكافة ما يترتب على ذل���ك من أثر ،وبعد ذلك تق���وم اللجنة املختصة بعد
اس���تكمال دراس���ة وفحص ملف املرشح والتأكد من اس���تيفاء جميع املستندات
املطلوبة ،برفع ملف املرش���ح لألمانة العامة للجنة العليا للنظر فيه متهيد ًا للبت في
اعتمادها للمرشح ،مؤكدة أن استالم ملف املرشح ال يعني اعتماد ترشحه إال بعد
نظر اللجنة العليا.
برامج انتخابية
وقام���ت وزارة احل���ج بتاري���خ 1436/03/10هـ بفرز وتدقي���ق طلبات املطوفني
الراغبني في الترشح لعضوية مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ،متهيد ًا
إلعالن أسماء املرشحني رس���مي ًا .مع قيام الوزارة مبراجعة شاملة جلميع ملفات
املتقدمني الذين جتاوز عددهم أكثر من  250مرش���ح ًا ،الختيار  40مرشح ًا فقط
لكل مؤسسة من مؤسسات الطوافة الست ومكتب الوكالء واملؤسسة األهلية لألدالء
ومكتب الزمازمة ،ووفق ما نصت عليه الالئحة ،وفي حالة جتاوز أعداد املرش���حني
أكث���ر م���ن  40ناخب ًا ،تتم املفاضل���ة من خالل عدة معايير ،من ضمنها املرش���ح
الذي له خدمة أطول باملهنة ،وعند التس���اوي في اخلدمة يقدم األكبر س���ن ًا ،وعند
التس���اوي يقدم من ميلك عدد ًا أكبر من األسهم في املؤسسة ،وعند التساوي يتم
األخذ بالقرعة.
وفي هذا الش���أن أكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات ،أن هناك دراسة متأنية لكل
طلب على حدة وتسجيل أعلى توافر الشروط للناخبني والنظر في مناسبة ومالءمة
البرامج االنتخابية للمرش���حني ،ليتم اإلعالن عن أس���ماء املقبولني كمرشحني في
مؤسس���ات أرباب الطوائف جميع��� ًا ،وكذلك اإلعالن عن جميع أس���ماء الناخبني
املقيدين واملعتمدي���ن من قبل الوزارة ،لينطلق املرش���حون املعتمدون في اإلعالن
ع���ن برامجهم االنتخابية ضمن املرحلة الثالثة ،تزامن ًا مع انطالق اللجان الرقابية
للبرامج االنتخابية للقيام بزيارات ميدانية والتأكد من التزام املرشحني بالضوابط
املنصوص عليها في الالئحة.
وأوضح أن اللجنة تقوم بفحص كامل ملفات املرشحني واستبعاد من عليهم قضايا
لدى جلنة تأديب أرباب الطوائف ،مش���ير ًا إلى أن اآللية اإللكترونية التي انتهجتها
الوزارة في إعالن قوائم الناخبني ،ساهمت في جناح الفترة األولى من االنتخابات

جت��ن��ي��د ( )90م���وظ���ف��� ًا الس��ت��ق��ب��ال
م��ل��ف��ات ال���ت���رش���ح مل���ؤس���س���ات ال��ط��واف��ة
ال���س���ت وم���ك���ت���ب ال����زم����ازم����ة امل���وح���د
أس��ه��م��ت اآلل��ي��ة اجل��دي��دة بقصر الترشح
ً
ب������دال ع����ن امل��ج��م��وع��ات
ع���ل���ى األف��������راد
يف زي�����ادة أع�����داد ال���راغ���ب�ي�ن يف ال��ت��رش��ح
وهي فترة قيد الناخبني ،والتي ش���هدت إعالن أس���ماء الناخبني والناخبات الذين
يحق لهم دخول االنتخابات ناخبني أو مترش���حني ،حيث مت إعالن أس���مائهم في
املوقع اإللكتروني لكل مؤسس���ة ،وفي املوقع اإللكتروني لوزارة احلج على الشبكة
العنكبوتية.
ثم بدأت وزارة احلج  -ممثلة في اللجنة العليا لالنتخابات  -وعبر ( )18جلنة لقيد
الناخبني ،في اس���تقبال الناخبني من مؤسس���ات أرباب الطوائف الـست ومكاتب
الزمازم���ة والوكالء املوحد واألدالء ،وذلك به���دف تعديل بياناتهم املدخلة وتدقيقها
والتأكد من مطابقتها لشروط ولوائح االنتخابات ،وذلك بعد أن نشرت اللجنة العليا
لالنتخابات أسماء الناخبني من هذه املؤسسات عبر موقعها اإللكتروني في البوابة
اإللكتروني���ة لوزارة احلج ،وأوضحت الذين يحق لهم دخول االنتخابات  -س���واء
كانوا مرشحني أو ناخبني  -بعد توافر الشروط التي حددتها الوزارة .وقد أسهمت
اآللية اجلديدة التي اقتصرت الترش���ح على األفراد بد ًال عن املجموعات في زيادة
أعداد املطوفني الراغبني في الترشح لعضوية مجالس اإلدارات.
لقاءات تعريفية
ومن منطلق الش���فافية والوضوح ونش���ر الوعي الثقافي للعملية االنتخابية جلميع
املس���اهمني واملس���اهمات ،وقبل نحو ( )9أيام من بدء العملية االنتخابية ،شرعت
اللجنة العليا لالنتخابات في عقد عدة لقاءات تعريفية مع مس���اهمي ومس���اهمات
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ت��ن��ظ��ي��م��ات ح���ازم���ة وص����ارم����ة ل��ض��م��ان
س���ي���ر ال��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���خ���اب���ي���ة ب��ش��ك��ل
س���ل���س وم���ي���س���ر وج�����و ه������ادئ وم��ن��ض��ب��ط
جت��ه��ي��ز م��ق��ار ل��ل��رج��ال وأخ�����رى للنساء
وت����زوي����ده����ا ب���ال���ل���وح���ات اإلرش�����ادي�����ة
وال��ن��م��اذج اخل��اص��ة بالتوكيل واالع��ت��راض
كل مؤسس���ة ومكتب  -ك ًال على حدة  -ملناقش���ة وش���رح آليات هذه االنتخابات
للدورة املقبلة ،مع ش���رح الالئحة التي حتتوي عل���ى ( )55مادة تنظيمية ،وطريقة
الترش���ح ،واإلجابة على استفس���ارات املساهمني ،وقد ش���هدت اللقاءات حضور
أعداد كبيرة من املس���اهمني .وتعد هذه اللقاءات املباشرة ،إحدى وسائل التوعية
املوجهة للمس���اهمني ،إضافة إلى الرسائل النصية ،ووسائل التواصل االجتماعي،
والوسائل اإلعالمية األخرى.
وأك���دت في هذه اللق���اءات أن عملية االقتراع س���تكون بصندوق ش���فاف واحد
للرجال والنساء لكل مؤسسة .مع التأكيد على أن اللجنة العليا جادة في أن تكون
البرامج االنتخابية قوية وقادرة على املنافسة والرقي بعمل كل مؤسسة ،وأن عملية
االقتراع س���تكون شفافة ويسمح للمرش���ح أو ممثله فقط مبراقبة عملية االقتراع
وفرز األصوات ،مع ترتيب أس���ماء املرش���حني في كل مؤسس���ة أبجدي ًا ،ووضع
صورة كل منهم أمام االسم ،منع ًا إلشكالية تشابه األسماء.
وبينت اللجنة العليا لالنتخابات أنها قد أوصت بالسماح لكبار السن والعجزة من
النساء املساهمات في مؤسسات أرباب الطوائف ،بتوكيل األخ أو االبن أو الزوج
مهما كان عددهم بش���روط محددة ،وهي وجود وكالة ش���رعية من املساهمة لهذا
األخ أو االبن أو ال���زوج ،منصوص عليها باإلدالء بصوتها في االنتخابات ،أو أن
يكون فيها نص التوكيل بالتصويت في اجلمعيات العمومية لهذه املؤسسة املساهمة
فيه���ا ،ليحضر الوكيل إلى جلنة قيد الناخبني إلثبات وتقدمي الوكالة لديها وتثبيتها
في كش���وفات قيد الناخب�ي�ن ،وأخير ًا تعتمد اللجنة العليا ذل���ك ،مبين ًة أنه حرص ًا
من الوزارة على مش���اركة أوس���ع في هذه االنتخابات ،فإن املساهم الذي يحق له
االنتخاب البد أن يكمل  21عام ًا حتى تاريخ  15ربيع األول 1436هـ.
وطالبت اللجنة العليا من املرش���ح أن تكون احلملة االنتخابية محدودة ،ومقصورة

24

العدد الثاني عشر رمضان  1436هـ

في تكاليفها ،وأنه مينع وضع الصور على الطرقات واس���تخدام وس���ائل اإلعالم
كالصحافة لإلعالن عن نفسه ،ألنه يخاطب فقط أبناء طائفته ومهنته ،وأنه البد أن
يكون لدى املساهمة والتي تريد االقتراع بطاقة هوية وطنية ،أو جواز سفر ساري
املفعول ،وكرت عائلة.
فرز األصوات
عقب ذلك شهدت قاعات االقتراع توافد املساهمني واملساهمات لإلدالء بأصواتهم
واختيار من ميثلهم ،لتبدأ بعد ذلك عملية فرز األصوات بـ ( )10خطوات ،هي:

•إعالن انتهاء التصويت ،وقفل الصندوق وإغالق القاعة.
•إبالغ املرش���حني أو ممثليهم واجلهات الرقابية باإلحصائية النهائية
بالناخبني ،ونسبة إجمالي أعداد من يحق لهم التصويت.
•فتح الصن���دوق بحضور اللجن���ة العليا لالنتخابات واملرش���حني أو
ممثليهم وأعضاء اجلهات الرقابية ،وإخراج جميع األوراق وإطالعهم
بخلو الصندوق متام ًا من أي بطاقة ،وإعداد محضر بذلك.
•يب���دأ املراقبون القانونيون األربعة ورئيس ونائب جلنة االقتراع بفرز
األصوات.
•اس���تبعاد البطاقات املخالفة للتعليمات وإبالغ املرشحني أو ممثليهم
بسبب إبعاد الصوت وإطالعهم على البطاقات املستبعدة.
•يب���دأ املراقب���ون القانونيون بالعد وتدوين ذلك بورقة س���رية ال يطلع
عليها سواهم ،تتضمن النتائج األولية.
•بعد االنتهاء من حس���اب األصوات ،يعي���د املراقبون العد مرة أخرى
للتأكد من مطابقتها مع نتائج كل مرش���ح ،وم���ن ثم مقارنة إجمالي
األصوات بحسب املرشحني مع إجمالي البطاقات في الصندوق.
•بعدها يع���د أعضاء اللجنة العليا األصوات للتأكد من تطابق النتيجة
مع املراقبني ،وعن���د تفاوت األرقام تتم إعادة العد من جديد من قبل
اللجنة ويكون قرارها هو النهائي في اعتماد العدد الصحيح.
•يتم إعداد محضر بعملية الفرز يوضح فيه نتيجة كل مرش���ح حسب
الترتيب األبجدي ومن ثم يتم إعالن املرش���حني الثمانية حسب أعلى
نسبة تصويت.
•في حالة تس���اوي األصوات بني املرش���حني الثمانية يتم الرجوع إلى
اآللي���ة احملددة في الالئحة ،والتي تقض���ي بتقدمي األكثر خبرة ،وفي
حالة التس���اوي يتم اختيار األكبر س���ن ًا ،وفي حالة التس���اوي ،يتم

اختيار األكثر أسهم ًا ،وفي حالة التساوي يعمل بنظام القرعة.

وبعد انتهاء عمليات االقتراعُ ،أعلنت نتائج فرز األصوات ،ليفوز أصحاب األصوات
األعلى الثمانية بعضوية مجلس إدارة كل مؤسسة.
وم���ن جهته ،أكد وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج رئيس اللجنة العليا لإلش���راف
على االنتخابات ،أن االنتخابات متت وفق آلية محكمة تتسم بالشفافية والدقة في
االختي���ار للرئيس ،ونائبه .وأوضح :أن هذا االهتم���ام واجلهود امللقاة على عاتق
الوزارة تأتي انطالق ًا من أن خدمة ضيوف الرحمن هي ش���رف وأمانة ومسؤولية،
وكذلك حرصه���ا على القيام مبهمتها اجلليلة جتاه احلج���اج واملعتمرين والزوار،
وتيس���ير قيامهم بأداء شعائرهم في احلرمني الش���ريفني .وأكد أن اآللية اجلديدة
تعزز الدور األساسي الذي تقوم به املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف في خدمة
ورعاية قاصدي األماكن املقدسة.
وأشاد مبتابعة معالي وزير احلج املتواصلة ،وتوجيهاته ،والتي كان لها الدور األكبر
في إجناح االنتخابات منذ بدايتها ،واالهتمام بكل ما من ش����أنه اإلس����هام بالرقي
مبستوى تلك اخلدمات ،منوه ًا في الوقت نفسه مبا بذلته املؤسسات من جهود موفقة
في سبيل تطبيق اللوائح املنظمة لسير االنتخابات في جو من املرونة والشفافية.
جهود المؤسسات
وأكد وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج رئيس اللجنة العليا لالنتخابات أن االهتمام
واجله���ود امللقاة على عاتق الوزارة يأتي انطالق ًا من إميان القيادة الرش���يدة بأن
خدمة ضيوف الرحمن هي ش���رف وأمانة ومس���ؤولية وكذلك حرصها على القيام
مبهمتها اجلليلة جتاه احلجاج واملعتمرين والزوار وتيسير قيامهم بأداء شعائرهم
في احلرمني الش���ريفني ،مؤكد ًا أن اآللية اجلديدة تعزز الدور األساسي الذي تقوم
به املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف في خدمة ورعاية قاصدي األماكن املقدسة.
كم���ا نوه مبتابعة معالي وزير احلج املتواصل���ة وتوجيهاته ،واالهتمام بكل ما من
ش���أنه اإلسهام بالرقي مبستوى تلك اخلدمات ،ووصفها بأنه كان لها الدور األكبر
في إجناح االنتخابات منذ بدايتها منوه ًا في الوقت نفس���ه مبا بذلته املؤسس���ات
من جهود موفقة في س���بيل تطبيق اللوائح املنظمة لس���ير االنتخابات في جو من
املرونة والشفافية.
ث���م أصدرت وزارة احلج جدول االنتخابات الداخلي���ة الختيار الرئيس ونائبه لكل
مؤسس���ة من املؤسس���ات ،بعد أن مت انتخ���اب ثمانية أعضاء م���ن قبل صناديق
االقتراع وتعيني أربعة أعضاء من قبل الوزارة ليكتمل النصاب بـ 12عضو ًا.
عقب ذلك اعتمد معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار مجالس إدارات املؤسسات
األهلية ألرباب الطوافة ومكتب الوكالء املوحد ومكتب الزمازمة املوحد واملؤسس���ة
األهلية لألدالء على إثر صدور نتيجة انتخابات املرش���حني لتلك املجالس وعددهم
ثمانية منتخبني وكذلك أربعة من املعينني من قبل الوزارة للدورة االنتخابية احلالية
1436هـ 1439 -هـ.
وأوض���ح وكيل الوزارة لش���ؤون احلج رئيس اللجنة العلي���ا لالنتخابات أن اعتماد
الالئح���ة ملجال���س اإلدارات يأت���ي بن���ا ًء على الق���رار الوزاري رق���م  68018في
1436/1/16هـ الذي ينص على عقد مجالس اإلدارات املشكلة أول جلساتها مبقر
كل مؤسس���ة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون احلج وحضور األمني العام للجنة العليا
لالنتخابات الختيار مجلس اإلدارة ونائبه وفق ًا ملا قضت به املادة اخلامسة والثالثني
من الئحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف.
وأبان أن إجراءات االس���تالم والتسليم بني مجلس اإلدارة احلالي ومجلس اإلدارة
الس���ابق تتم بعد اعتماد الئحة تشكيل مجلس اإلدارة وحتديد الرئيس ونائبه لكل

ع������دد ال���ن���اخ���ب�ي�ن ال�����ذي�����ن ح�����ق ل��ه��م
االن����ت����خ����اب����ات ب���ل���غ  14555ن���اخ���ب��� ًا
ون��اخ��ب��ة م��ن م��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف
( )6جل�����ان ان���ت���خ���اب���ي���ة ع���م���ل���ت ل��ي��ل
ن���ه���ار وب���ذل���ت ج����ه����ود ًا ك��ب��ي��رة إلجن���اح
ال���������دورة ال����راب����ع����ة م����ن االن���ت���خ���اب���ات
مؤسسة ومكتب بحضور مراقب من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بوزارة
احلج لتوثيق ذلك في محضر رسمي يتم اعتماده من وزير احلج.
وأف���اد أن مجال���س اإلدارات اجلدي���دة س���تقوم بتوجيه الدع���وات لعقد اجلمعية
العمومية لكل مؤسس���ة إلبراء ذمة مجلس اإلدارة األسبق من املسؤولية عن إدارة
املؤسس���ة عن فترة أعمالها من تاريخ تش���كيلها إلى تاريخ االس���تالم واستكمال
اإلج���راءات الالزمة ،حيث تتولى بعدها مجالس اإلدارات اجلديدة واملعتمدة جميع
املهام والصالحيات واالختصاصات املشار إليها بقرار إنشاء املؤسسة وممارسة
الصالحي���ات املمنوحة لها ،مبوجب ما تقضي ب���ه اللوائح املالية واإلدارية املنظمة
لعمل املؤسس���ة ،وم���ا نصت عليه القرارات الوزاري���ة ذات العالقة وما يصدر من
الوزارة من تنظيم ألعمال املؤسسة وخدمات احلجاج.
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الملف

تحوي كثيراً من المستجدات وتتسم بالشفافية والوضوح

تكون الئحة الدورة الرابعة
( )55مادة
ِّ
النتخابات مؤسسات أرباب الطائف
مكة المكرمة :الرفادة
مهمة م� ّ�رت بها مؤسسات أرباب
مراحل عديدة ،ومنعطفات
ّ
الطوائف التسع القائمة اليوم ،وهي( :مكتب الوكالء املوحد
بجدة ،واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسلمي أوروبا
وأمريكا وأستراليا ،واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج إي��ران،
ومكتب الزمازمة املوحد مبكة املكرمة ،واملؤسسة األهلية ملطويف
حجاج دول جنوب آسيا ،واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول
اإلفريقية غير العربية ،واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول
جنوب شرق آسيا ،واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة،
واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية) ،خالل مسيرتها
التي امتدت ألكثر من ( )3عقود من الزمان ،والتي شهدت فيها
العديد من التحوالت والتغيرات ،لعل أبرزها االنتخابات األولى
لتشكيل مجالس إداراتها ،للدورة االنتخابية األولى (-1423
1428ه��ـ) .وال��دورة االنتخابية الثانية1431 – 1428( ،ه��ـ)،
وكذلك الثالثة1435 – 1432( :هـ) ،التي أدلى مساهمو الكيانات
اخلدمية ومساهماتها ،من أبناء ه��ذه املهن يف كل من مكة
املكرمة واملدينة املنورة وجدة ،بأصواتهم بكل حياد وشفافية،
الختيار من ميثلهم يف مجالس إدارات هذه املؤسسات املتعاقبة.

االس����ت����ع����ان����ة ب��ب��ع��ض
مؤسسات املجتمع املدني
ملراقبة سير االنتخابات
26
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مستجدات ومتغيرات

قبل بدء جوالت الدورة الرابعة من انتخابات مجالس إدارات مؤسس���ات
أرب���اب الطوائف ،والتي انطلقت في ش���هر ربيع اآلخ���ر من هذا العام
(1436ه���ـ) ،أصدرت وزارة احلج الئح���ة انتخابات جديدة لهذه الدورة
االنتخابية ،حفلت بالعديد من املس���تجدات واملتغيرات والتي من أبرزها

قيام هذه الدورة بأس���لوب( :االنتخاب الفردي املفرد) ،وهو قيام الناخب
باختيار مرش���ح واحد فقط ،من قائمة املرش���حني املعتمدين النتخابات
أعضاء مجلس اإلدارة بأي من املؤسس���ات األهلي���ة ألرباب الطوائف،
اعتماد ًا على مبدأ" :صوت واحد للناخب ،ملرشح واحد فقط" .وأوضحت
أنه ال يجوز ترش���ح أكثر من عضوين تربط فيما بينهما صلة قرابة حتى
الدرجة الثانية ملجلس إدارة مؤسس���ة واحدة في وقت واحد .وبينت أنه
يج���وز لوزي���ر احلج أن يعني ما ال يزيد ع���ن امرأتني ضمن الثلث املعني
كأعضاء في مجلس اإلدارة  -وفق الضوابط الش���رعية  -كما أنه يجوز
 وبقرار من الوزير  -اس���تخدام واعتم���اد التصويت اإللكتروني ،كماورد في مادتها احلادية واخلمس�ي�ن أنه يج���وز للوزارة  -متى رأت ذلك
مناسب ًا  -االستعانة ببعض مؤسسات املجتمع املدني السعودية ،وطلب
مراقبني من هذه اجلهات ،ملراقبة سير انتخابات أعضاء مجالس إدارات
املؤسس���ات بش���كل س���ليم ونزيه ،وذلك لكي تتم عملية انتخاب أعضاء
مجالس إدارات هذه املؤسس���ات ،وفق م���ا تتضمنه من مواد وتعليمات
تنظيمية ،وأن تلغي هذه الالئح���ة كل األحكام والقرارات التي تتعارض
معها ،وتعتبر نافذة اعتبار ًا من تاريخ اعتمادها من قِ بل الوزير.
واش���تملت الالئحة اجلديدة على عدد من األحكام األساسية ،حيث ورد
في مادتها الرابعة( :يجوز ألي ناخب في حالة الضرورة القصوى توكيل
ناخ���ب آخر في املؤسس���ة ذاتها التي ينتمي إليه���ا ،لالقتراع نيابة عنه
مبوجب من���وذج وكالة حتدده اللجنة العليا لالنتخاب���ات ،ويعبأ من قبله
شخصي ًا أمام جلنة قيد الناخبني ،وتعتمده اللجنة العليا لالنتخابات ،وال
يج���وز ألي ناخب أن يتوكل إال عن ناخب واحد وملرة واحدة فقط في كل
فت���رة انتخابية ،وله إلغاء الوكالة قبل انته���اء أعمال جلنة قيد الناخبني.
وجاء في املادة اخلامس���ة( :يحق لكل مساهم انتخاب عضو من أعضاء
مجلس إدارة املؤسس���ة الت���ي ينتمي إليها ،متى توافرت فيه الش���روط
التالية( :أن يكون مس���اهم ًا بذات املؤسس���ة ،وأن ال يقل عمره عن 21
س���نة هجرية ،وأن تتوافر فيه األهلية املعتبرة شرع ًا ،وأن يكون مسج ًال
كناخب في سجل الناخبني وقت اإلدالء بصوته).
وفيما يتعلّق باملرشح ،فقد جاء في املادة السادسة( :يحق ملن تتوافر فيه
ش���روط الناخب وفق ًا ملا ورد في نص املادة اخلامس���ة للترشح لعضوية
مجل���س اإلدارة ،على أن تتوافر فيه أيض ًا الش���روط التالية( :أن يكون
عم���ره قد أمت ثالثني عام ًا هجري ًا ،وال يزيد على خمس���ة وس���تني عام ًا
هجري��� ًا ،عند بداية الفترة االنتخابي���ة .أن يكون قادر ًا على أداء اخلدمة
بدني ًا وصحي ًا ،مبوجب تقرير طبي معتمد).
شروط المُرشح

واشترطت الالئحة أن يكون املرشح حاص ًال على مؤهل علمي ال يقل عن
الثانوي���ة العامة .وأن ال تق���ل مدة خدمته باملهنة املعنية ،خالل العش���ر
س���نوات السابقة على ترشحه ،عن سبع سنوات متتالية أو متفرقة ،وإذا

ق���ي���ام ال��������دورة ب���أس���ل���وب (االن���ت���خ���اب
ال��ف��ردي امل��ف��رد) تعد م��ن أب���رز مستجدات
الئ�����ح�����ة االن�����ت�����خ�����اب�����ات اجل�����دي�����دة
كان يحمل الش���هادة اجلامعية ،فخمس س���نوات متتالية أو متفرقة ،أما
إن كان يحمل شهادة عليا( :ماجستير ،دكتوراه ،أو ما يعادلها) ،فثالث
سنوات متتالية أو متفرقة.
وأن يكون من املقيمني مبنطقة مكة املكرمة بالنس���بة للمطوفني والوكالء
والزمازم���ة ،ومن املقيم�ي�ن مبنطقة املدينة املنورة بالنس���بة لألدالء .وأن
يكون حسن السيرة والسلوك وممن حسن عمله في أداء اخلدمة .وأن ال
يكون قد صدر بحقه حكم شرعي قطعي بإدانة في جرمية مخلة بالشرف
أو األمان���ة .وأن ال يكون قد صدر بحقه حك���م من مجلس تأديب أفراد
الطوائف بإيقافه عن ممارس���ة اخلدمة ،خالل اخلمس س���نوات السابقة
على الترش���ح .وأن ال يكون موظف ًا في ال���وزارة أو جلنة احلج املركزية
مبنطق���ة مكة املكرمة أو جلن���ة احلج مبنطقة املدينة املنورة .وأن ال يتقدم
للترش���ح عن أكثر من مؤسسة واحدة ،مساهم ًا فيها .وأن يقدم ملخص ًا
مكتوب��� ًا ببرنامج���ه االنتخابي – وفق النموذج ال���ذي تضعه الوزارة –
وتقبله اللجنة العليا لالنتخابات).
كما أوضحت في املادة الس���ابعة أنه يحق البن املس���اهم ،ممن توافرت
فيه شروط املرشح الواردة في املادة السادسة من هذه الالئحة ،الترشح
لعضوي���ة مجلس اإلدارة ،إضافة إلى توافر الش���رطني التاليني فيه( :أن
يك���ون وكي ًال عن والده ،مبوجب وكالة ش���رعية معتمدة من وزارة العدل.
وأن يكون حاص ًال على مؤهل علمي ال يقل عن درجة البكالوريوس).
وفصل���ت املادة التاس���عة أن للمرش���ح املعتمد القيام بحمل���ة انتخابية
محدودة ،وفق النظم والقوانني العامة ،داخل مقره اخلاص ،وملدة ال تزيد
عن ش���هر واحد قبل موعد االقتراع ،على أن يوقف حملته متام ًا قبل ما
ال يقل عن يومني من موعد االقتراع.
كما جاء في املادة احلادية عشر ،أن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
يك���ون وفق ًا لعدد األعضاء الذين نصت عليه املادة التاس���عة عش���ر
من الالئحة ،من خالل ترش���ح ما ال يزيد ع���ن أربعني ناخب ًا عن كل
مؤسس���ة ،على أن ال يتجاوز عدد أبناء املس���اهمني املرشحني بكل
مؤسسة عن خمسة.
ً
وأنه في حالة تقدم أكثر من أربعني ناخبا ،أو جتاوز عدد أبناء املساهمني
املرش���حني بكل مؤسسة عن خمسة ،للترشح لعضوية مجالس اإلدارات،
وانطباق شروط املرشح عليهم جميع ًاُ ،يق ّدم في الترتيب املرشح الذي له
خدمة أطول باملهنة املعنية ،وعند التس���اوي في مدة اخلدمةُ ،يق ّدم األكبر
سن ًا ،وعند التساويُ ،يق ّدم من ميلك عدد ًا أكبر من األسهم في املؤسسة
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ال ي��ج��وز ت��رش��ح أك��ث��ر م��ن ع��ض��وي��ن تربط
فيما بينهما ص��ل��ة ق��راب��ة ح��ت��ى ال��درج��ة
ال��ث��ان��ي��ة مل��ج��ل��س اإلدارة يف وق���ت واح���د
مل��ج��ل��س اإلدارة ط���ل���ب ت���رش���ي���ح ن��ائ��ب
ث������ان ل���رئ���ي���س م���ج���ل���س اإلدارة م��ن
ال����وزي����ر إذا اق���ت���ض���ت م��ص��ل��ح��ة ال��ع��م��ل
املعنية ،وعند التساوي ،يتم األخذ بأسلوب القرعة ،وذلك وفق ًا ملا ورد في
املادة الثانية عشر.
االنتخابات وإجراءاتها

وفيما يختص باالنتخابات وإجراءاتها ،فقد مت تفصيل ذلك في املواد من
فصلت املادة السادسة
الثالثة عشر ،وحتى املادة الثانية والثالثني ،حيث ّ
عش���ر إجراءات س���جل الناخبني ،وأوضحت املادة الثامنة عش���ر مهام
األمانة العامة ،واملراقبني القانونينيُ ،
صصت املادة التاس���عة عش���ر
وخ ِ ّ
لتشكيل مجلس إدارة كل من املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف التسع،
واملادة الثانية والعش���رين ليوم االقتراع ،وبينت املادة العش���رون أنه ال
يحق ألي ناخب أو مرش���ح أن يتصل بالناخبني داخل قاعة االقتراع أو
ف���ي محيطها اخلارجي ،بهدف التأثير عل���ى إرادة وميول الناخب ،وفي
حال تسجيل أي مالحظة بذلك ،فإنه يحق للجنة العليا لالنتخابات اتخاذ
التدابي���ر واإلج���راءات الفورية التي تراها مالئم���ة لضمان نزاهة عملية
االقتراع ،مبا في ذلك ش���طب املرش���ح أو الناخ���ب املخالف إذا ارتأت
اللجنة العليا ذلك.
وجاء في املادة الس���ابعة والعشرون أن تتحمل املؤسسة املعنية النفقات
الت���ي تتطلبه���ا العملي���ة االنتخابية له���ا ،والتي حتدده���ا اللجنة العليا
لالنتخابات لتسيير العملية االنتخابية في كل مراحلها ،كما توفر املؤسسة
مكاتب مناسبة في مقرها ،أو في غيره ،لكافة اللجان االنتخابية اخلاصة
بانتخاباتها.
وورد ف���ي امل���ادة الثالثني من ه���ذه الالئحة ،أنه يف���وز بعضوية مجلس
اإلدارة املرش���حون الثمانية الذين حصلوا على أعلى األصوات املعتمدة،
وعند حصول مرشحني اثنني على عدد األصوات نفسهُ ،يق ّدم في الترتيب
املرش���ح الذي له خدمة أط���ول باملهنة املعنية ،وعند التس���اوي في مدة
اخلدمةُ ،يق ّدم األكبر س���ن ًا ،وعند التساويُ ،يق ّدم من ميلك عدد ًا أكبر من
األسهم في املؤسسة املعنية ،وعند التساوي ،يتم األخذ بأسلوب القرعة،
ويطبق هذا املبدأ أيض ًا على من أتى" :ثامن ًا" مكرر في تعداد األصوات.
ومت تخصيص فصل في هذه الالئحة لتش���كيل مجالس اإلدارات ،الذي
خصصت ل���ه املواد من امل���ادة الرابعة والثالثني ،وحتى امل���ادة الثانية
واألربع�ي�ن ،فحددت املادة الرابعة والثالثون ،مدة عضوية مجلس اإلدارة
28
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بأربع س���نوات ،تبدأ من تاريخ القرار الوزاري باعتماد تشكيله ،وتنتهي
بص���دور قرار وزاري باعتماد تش���كيل مجلس إدارة جديد خالل الدورة
االنتخابي���ة التالية .وفصلت املادة اخلامس���ة والثالثون ،انتخاب مجلس
إدارة املؤسسة ،حيث جاء فيها( :مع مراعاة كل ما جاء في هذه الالئحة،
ينتخب مجلس إدارة املؤسس���ة بعد تشكيله في أول اجتماع له الرئيس
ونائبه ،وذلك وفق اآللية التالية:
•بع���د صدور القرار الوزاري بتش���كيل مجل���س اإلدارة من األعضاء
املنتخبني واألعضاء املعينني ،يتم دعوة املجلس من قبل وكيل الوزارة
لشؤون احلج أو من ينيبه ،بخطاب موضح به موعد ومكان االجتماع
األول ملجلس إدارة املؤسسة.
•يترأس وكيل الوزارة لش���ؤون احلج  -أو من ينيبه  -االجتماع األول
ملجلس إدارة املؤسسة ،واإلشراف على انتخاب رئيس املجلس ونائبه،
وتدوين محضر عن كل ذلك.
•يتم إعداد بطاقات اختيار رئيس املجلس ،وتسلم لرئيس اجللسة ليتولى
اعتمادها وتوزيعها على األعضاء ،الختيار رئيس املجلس.
•يقوم رئيس اجللس���ة بفرز بطاقات الترش���يح علن ًا ،بعد تعبئة بياناتها
م���ن قبل األعضاء ،وإعالن نتيجة التصوي���ت على منصب الرئيس في
االجتماع ذاته ،وبحضور غالبي���ة األعضاء املنتخبني واملعينني ،ويفوز
بالترش���يح من حصل عل���ى أكثر أص���وات األعضاء ،وإن تس���اوي
املرشحني في عدد األصوات األكثر ،جترى جولة انتخابية ثانية وأخيرة
بينهما ،فان اس���تمر التساوي ،يفوز من له خدمة أطول باملهنة املعنية،
فإن اس���تمر التساوي ،يفوز األكبر س���ن ًا ،فإن استمر التساوي ،يفوز
من كان عدد أس���همه باملؤسس���ة أكثر ،فإن اس���تمر التساوي ،يؤخذ
بأسلوب القرعة.
• ُيرشح الفائز مبنصب الرئاسة في اجللسة ذاتها ،عضوين من األعضاء
لتول���ي منصب نائب الرئيس بالتصويت ،ويف���وز من حصل على أكثر
أصوات األعضاء ،وإن تساوى املرشحان في عدد األصوات ،يفوز من
له خدمة أطول باملهنة املعنية ،فإن استمر التساوي ،يفوز من كان عدد
أسهمه باملؤسسة أكثر ،فإن استمر التساوي ،يؤخذ بأسلوب القرعة.
•يرفع وكيل الوزارة لش���ؤون احلج للوزير مبن مت انتخابه ليكون رئيس ًا
ملجلس اإلدارة ،ومن ثم انتخابه ليكون نائب ًا له ،للنظر في اعتمادهما.
برنامج العمل

أما املادة السادسة والثالثون ،فقد ورد فيها( :يقوم مجلس اإلدارة اجلديد
خالل ش���هر واحد من تكوينه ،بصياغة برنام���ج عمل موحد تقره غالبية
األعضاء وتقدميه لل���وزارة العتماده ،ويكون هذا البرنامج ملزم ًا ملجلس
اإلدارة اجلديد ،طيلة مدة واليته ،أمام الوزارة واجلمعية العمومية).
وتناولت املادة السابعة والثالثون ،اجتماعات مجلس اإلدارة ،وذكرت أن
مجلس اإلدارة يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل ،ويعتبر
املجلس في حالة انعقاد دائم خالل الفترة من العاش���ر من ش���هر شوال
حتى اخلامس عش���ر من شهر محرم من كل سنة هجرية ،ملتابعة أعمال

موس���م احلج ،وال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيح ًا إال إذا حضره
ثلث���ا عدد األعضاء على األقل ،وتصدر ق���رارات مجلس اإلدارة بأغلبية
رجح اجلانب الذي معه الرئيس.
أصوات احلاضرين ،وعند التساويُ ،ي ّ
ُ
صصت املادة الثامنة والثالثون لعضوية املجلس ،وجاء فيها( :تسقط
وخ ِ ّ
عضوي���ة كل عضو تخلف عن احلضور خمس جلس���ات متتالية أو ثمان
جلسات متفرقة ،خالل السنة املالية الواحدة للمؤسسة ،دون عذر مقبول
م���ن مجلس اإلدارة ،ويجوز للوزير تعيني مس���اهم آخر بد ًال عنه ،ليكمل
مدة السلف).
كما ورد في املادة التاسعة والثالثني( :ملجلس إدارة املؤسسة الرفع للوزير
بطلب ترش���يح نائب ث���ان لرئيس مجل���س اإلدارة ،إذا اقتضت مصلحة
العمل باملؤسسة ذلك ،وللوزير اتخاذ ما يراه محقق ًا للمصلحة العامة).
وأوضح���ت املادة األربعون أنه يجوز للوزير إعفاء أي من أعضاء مجلس
اإلدارة ،أو ك���ف يده ،أو حل مجل���س اإلدارة بكامله والدعوة النتخابات
مبكرة ،أو إعادة تشكيل املجلس بتعيني من يراه للفترة املتبقية من والية
املجل���س املنتخب ،مبوج���ب قرار وزاري مت���ى رأى أن املصلحة العامة
تقتضي ذلك.
وفيم���ا يتعلق بحل مجلس اإلدارة ،فقد فصلته املادة احلادية واألربعون،
الت���ي جاء فيها أنه يجوز ملجلس أي مؤسس���ة طلب حل مجلس اإلدارة
املعني ،شريطة استيفاء ما يلي:
•مرور س���نة واحدة على األقل من تاريخ اعتماد تش���كيل املجلس ،وال
يجوز طلب احلل قبل ستة أشهر من انتهاء فترته.
•موافقة أغلبية أعضاء املجلس على احلل بالتصويت.
•للوزير اعتماد قرار حل املجلس أو رفضه ،ويكون قراره في ذلك نهائي ًا.
•كم���ا أنه يجوز للوزير أن يعني ما ال يزي���د على امرأتني ضمن الثلث
املعني كأعضاء في مجلس اإلدارة  -وفق الضوابط الش���رعية  -على
أن تتوافر في كل منهما شروط املرشح ،عدا شرط اخلدمة في املهنة،
وذلك كما جاء في املادة الثانية واألربعني.
الطعون واألحكام

وفيم���ا يختص مبس���ألة الطعون والتظلمات ،فقد جاء ف���ي املادة الثالثة
واألربعني( :تُش��� ّكل بقرار وزاري جلنة الفصل في التظلمات االنتخابية،
مكون���ة من أربعة من موظفي الوزارة ،وثالثة أعضاء س���ابقني في ثالثة
مجالس إدارات مؤسسات مختلفة من غير املرشحني لالنتخابات ،للفصل
ف���ي املنازع���ات والطعون والتظلم���ات التي تقدم من قب���ل أي ناخب أو
مرشح ،وتتعلق بسير االنتخابات في كافة مراحلها).
كم���ا أن جلنة الفص���ل تختص في التظلمات االنتخابي���ة بالنظر في أي
ش���كوى انتخابية يتقدم بها أي ناخب أو مرشح خالل الفترة االنتخابية
املعني���ة ،والتحق���ق منها ثم الفص���ل فيها بقرار تق���ره غالبية أعضائها
احلاضري���ن ،وترفع قرارها إلى اللجنة العليا لالنتخابات العتماده ،وذلك
طبق ًا ملا ورد في املادة الرابعة واألربعني.
وورد ف���ي املادة اخلامس���ة واألربع�ي�ن أنه يجوز ألي مرش���ح أو ناخب

م���ن ش����روط ال��ن��اخ��ب أن ي��ك��ون م��س��اه��م� ًا
وأن ال ي��ق��ل ع���م���ره ع���ن  21س��ن��ة وأن

ت��ت��واف��ر ف��ي��ه األه��ل��ي��ة امل��ع��ت��ب��رة ش��رع�� ًا
م��ن ش���روط امل��رش��ح أن ي��ك��ون ع��م��ره ثالثني

ع���ام��� ًا وال ي���زي���د ع��ل��ى خ��م��س��ة وس��ت�ين
ع���ام��� ًا ع��ن��د ب���داي���ة ال��ف��ت��رة االن��ت��خ��اب��ي��ة

الطعن في نتائ���ج االنتخابات ،أو في أي من خطواتها النظامية ،بتقدمي
اعتراض مكتوب إلى اللجنة العليا لالنتخابات خالل ثالثة أيام من وقوع
ما يعتقد أنه مخالفة نظامية ،وحتال على وجه الس���رعة إلى جلنة الفصل
في التظلمات االنتخابية.
كم���ا ميكن للجنة العليا لالنتخاب���ات  -إن رأت ضرورة لذلك  -أن ترفع
للوزير أي تظلم للبت فيه من قبله ،وللوزير أن يتخذ ما يراه مناس���ب ًا في
ذلك ،ويكون قراره نهائي ًا ،طبق ًا ملا ورد في املادة السادسة واألربعني.
واملواد من املادة الس���ابعة واألربعني ،وحتى املادة اخلامس���ة واخلمسني،
ُخصص���ت لبعض األح���كام العا ّمة ،ومنها أنه ُيحظر عق���د انتخابات في
الفترة من العشر من شهر شوال ،حتى اخلامس عشر من شهر محرم من
كل س���نة هجرية .وإذا خال محل عضو في املجلس بالوفاة أو باالستقالة
أو بفقد ش���رط من شروط العضوية املنصوص عليها في املادة السادسة
أو الس���ابعة من هذه الالئحة ،أو بسبب الغياب املتكرر للعضو  -كما جاء
ف���ي نص املادة الثامنة والثالثني  -يق���وم الوزير بتعيني بديل عنه ،وتكون
العضوية في هذه احلالة لنهاية مدة السلف .كما ُيحظر على كافة الناخبني
واملرش���حني والقائمني على االنتخابات اإلخالل بالنظام العام ،أو مخالفة
اآلداب العامة ،أو إثارة الفنت من أي نوع ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
و ُيحظر اس���تخدام املساجد واألماكن العامة ،وما في حكمها ،ألي غرض
انتخابي .ويجوز للوزارة  -متى رأت ذلك مناس���ب ًا  -االس���تعانة ببعض
مؤسس���ات املجتمع املدني الس���عودية ،وطلب مراقبني من هذه اجلهات،
ملراقبة س���ير انتخابات أعضاء مجالس إدارات املؤسس���ات بشكل سليم
ونزيه ،وحتدد اللجنة العليا لالنتخابات إجراءات وضوابط ذلك وفق أحكام
ه���ذه الالئحة .وتجُ ���رى الوزارة مراجعة دورية ألح���كام هذه الالئحة بكل
موادها مرة كل خمس سنوات ،وللوزير إجراء ما يراه مناسب ًا من تعديالت
تتطلبها املس���تجدات املعنية على مواضيع الالئحة في كل مراجعة دورية.
كم���ا أنه يحق للوزي���ر  -بقرار وزاري  -تعديل أي مادة في هذه الالئحة،
أو جتميده���ا حلني معني ،كما يج���وز له إقرار أو تأجيل أو متديد الفترات
االنتخابي���ة ،أو فترة الوالية ملجلس إدارة أي من املؤسس���ات ،طاملا رأى
مبرر ًا لذلك ،وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة .وأن تلغى هذه الالئحة
كاف���ة األحكام والقرارات التي تتعارض معه���ا .وتعتبر نافذة اعتبار ًا من
تاريخ اعتمادها من قِ بل الوزير.
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الملف
الدليل اإلجرائي النتخابات مؤسسات أرباب الطوائف..

تعليمات عامة
وتفسيرات مهمة
جدة :الرفادة
ً
دليال إجرائي ًا لضمان سير انتخابات أعضاء مجالس إدارات املؤسسات األهلية
أصدرت وزارة وزارة احلج
ألرباب الطوائف يف دورتها الرابعة ،بالطريقة املثلى التي تطمح إليها الوزارة ،ولتحقيق مزيد من الضبط
واإلحكام ،يحوي كثير ًا من التعليمات العامة ،والتي منها أن االنتخاب حق شخصي لكل مساهم ومساهمة
باملؤسسة أو املكتب الذي ينتمي إليه ،متى توافرت فيهم شروط الناخب ،وأن لكل ناخب صوت ًا واحد ًا مهما
تعددت أسهمه يعطيه ملرشح واح��د فقط ،وال يجوز ألي ناخب أن يصوت يف أكثر من مؤسسة واح��دة.

ال���ن���اخ���ب ه���و ك���ل م��س��اه��م أو م��س��اه��م��ة
ب�������إح�������دى امل������ؤس������س������ات ت������واف������رت
ف����ي����ه ش��������روط مم�����ارس�����ة االن����ت����خ����اب
ال ي����ج����وز ت����رش����ح أك����ث����ر م����ن ع��ض��وي��ن
ت����رب����ط ف���ي���م���ا ب��ي��ن��ه��م��ا ص���ل���ة ق���راب���ة
ح��ت��ى ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة مل��ج��ل��س اإلدارة
بني الدليل اإلجرائي أنه يجب على كل مساهم ومساهمة االلتزام بالتعاليم اإلسالمية
واآلداب العامة واملظهر الالئق في كل املراحل االنتخابية واألماكن املخصصة لها،
كما أنه يحظر على كل الناخبني واملرش���حني والقائم�ي�ن على االنتخابات اإلخالل
بالنظام العام ،أو مخالفة اآلداب العامة ،أو إثارة الفنت من أي نوع ،بصفة مباشرة
أو غير مباشرة.
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كما بني الدليل اإلجرائي أنه يجوز ألي ناخب توكيل ناخب آخر في ذات املؤسسة
التي ينتمي إليها لالقتراع نيابة عنه وذلك وفق الشروط التالية:
أو ًال :في حالة عدم قدرة الناخب على احلضور يوم االقتراع يشترط ما يلي:
أ -أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى تقدرها اللجنة العليا لالنتخابات.
ب -حضور الناخب أمام جلنة قيد الناخبني وتعبئة منوذج الوكالة احملددة من قبل

اللجنة العليا لالنتخابات ،من قبل الناخب شخصي ًا.
ت -اعتماد الوكالة من اللجنة العليا لالنتخابات.
ثاني � � � ًا :ال يجوز ألي ناخب أن يكون وكي ًال إال عن ناخب واحد وملرة واحدة فقط في
كل فترة انتخابية ،وله إلغاء الوكالة قبل انتهاء أعمال جلنة قيد الناخبني ،وفي حالة
كبار الس���ن والعجزة من النس���اء ،تقبل الوكالة الشرعية ألكثر من ناخبة في ذات
املؤسسة وفق ًا للشروط التالية:
أ -أن يكون الوكيل أحد محارم الناخبة التاليني( :أخ ،زوج ،ابن).
ب -أن تن���ص الوكالة عل���ى التصويت في انتخابات أعض���اء مجالس إدارات
املؤسس���ات األهلية ألرب���اب الطوائف ،أو في اجلمعيات العمومية للمؤسس���ة
املساهم فيها.
ت -أن يحض����ر الوكي����ل إلى مقر جلنة قي����د الناخبني لتس����جيل الوكالة وفق
اإلجراءات املعتمدة.
ث -اعتماد الوكالة من اللجنة العليا لالنتخابات..
الفترة االنتخابية :هي املدة الزمنية التي يتم خاللها انتخاب أعضاء مجالس إدارات
املؤسسات ،وتبدأ بتاريخ وتنتهي بتاريخ وفق جدول معد لذلك.
الناخب :هو كل مس���اهم أو مساهمة بأحد املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف،
توفرت فيه ش���روط ممارس���ة االنتخاب املنصوص عليها في املادة اخلامس���ة من
الئح���ة انتخابات أعضاء مجالس إدارات املؤسس���ات األهلي���ة ألرباب الطوائف،
وهي( :أن يكون مس���اهم ًا بذات املؤسسة .وأن ال يقل عمره عن  21سنة هجرية.
وأن تتواف���ر فيه األهلية املعتبرة ش���رع ًا .وأن يكون مس���ج ًال كناخب في س���جل
الناخبني وقت اإلدالء بصوته).
س� � ��جل الناخبني :بيان تعده كل مؤسسة ،يحتوي على األسماء والبيانات األساسية
للمس���اهمني األحياء ،الذين تنطبق عليهم ش���روط الناخ���ب املنصوص عليها في
الالئح���ة ،في تاريخ محدد ،مس���تبعد ًا م���ن ال تنطبق عليهم ش���روط الناخب من
املساهمني في ذات التاريخ.
إجراءات قيد وتس� � ��جيل الناخبني( :يجب على املس���اهم أو املساهمة التأكد من ورود
اس���مه ضمن س���جل الناخبني باملؤسس���ة التي ينتمي إليها واملعلن رس���مي ًا في
املؤسس���ة ،سواء في موقعها الرئيسي أو موقعها اإللكتروني .وفي حال عدم ورود
اس���م املساهم أو املساهمة ضمن سجل الناخبني عليه مراجعة جلنة قيد الناخبني
في مقر املؤسس���ة الرئيس خ�ل�ال مدة عملها احملددة بج���دول الفترة االنتخابية،
مصطحب��� ًا معه ما يلي( :بطاقة األحوال املدنية الش���خصية .وتقدمي ما يثبت عدد
أسهمه في املؤسسة املنتمي إليها مصادق ًا عليه من قبل املؤسسة .وتعبئة النموذج
رقم ( )2احملدد بطلب التس���جيل في سجل الناخبني أمام املوظف املختص بلجنة
القي���د .وأن يقوم رئي���س اللجنة أو نائبه بالتأكد من جميع املس���تندات والبيانات
ويوقع في اخلانة احملددة له وإصدار أمر بالتسجيل في سجل الناخبني .وأن يقوم
املوظف املختص بتس���جيل بياناته في س���جالت احلاسب اآللي ويتم رفع األوراق
للجنة العليا لالنتخابات الستكمال قبول تسجيله في سجل الناخبني) .وتقوم اللجنة
بإفهام وإعالم كل ناخب على أهمية االلتزام مبواعيد وفترات االنتخاب والواجبات
والتعليمات املنظمة لها ،وتزويده بنسخة منها إن أمكن ذلك.

ال ي����ج����وز ألي ن����اخ����ب أن ي���ك���ون
ً
وك���ي�ل�ا إال ع���ن ن���اخ���ب واح�����د ومل���رة
واح��������دة يف ك����ل ف����ت����رة ان��ت��خ��اب��ي��ة

شروط المرشح
املرش���ح هو كل مس���اهم ورد اسمه ضمن قائمة املرش���حني وتوافرت فيه شروط
املرش���ح املنصوص عليها في املادة السادسة من الئحة انتخابات أعضاء مجالس
إدارات املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف ،وهي( :أن يكون عمره قد أمت ثالثني
عام ًا هجري ًا ،وال يزيد على خمسة وستني عام ًا هجري ًا ،عند بداية الفترة االنتخابية.
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يف ح���ال���ة ك���ب���ار ال���س���ن وال����ع����ج����زة م��ن
ال���ن���س���اء ت���ق���ب���ل ال����وك����ال����ة ال��ش��رع��ي��ة
ألك���ث���ر م����ن ن���اخ���ب���ة يف ذات امل��ؤس��س��ة
ي���ش���ت���رط أن ي���ك���ون امل����رش����ح ق����د أمت
ث��ل�اث��ي�ن ع����ام���� ًا ه����ج����ري���� ًا وال ي��زي��د
ع���ل���ى خ��م��س��ة وس���ت�ي�ن ع����ام���� ًا ه��ج��ري�� ًا

وأن يكون قادر ًا على أداء اخلدمة بدني ًا وصحي ًا ،مبوجب تقرير طبي معتمد ،ويجب
أن يكون التقرير الطبي صادر ًا من مستشفى حكومي أو من مستشفى خاص بعد
التصديق عليه من الش���ؤون الصحية .وأن يكون حاص ًال على مؤهل علمي ال يقل
ع���ن الثانوية العامة ،ويجب أن يكون املؤهل ص���ادر ًا من داخل اململكة ،وإذا كان
ص���ادر ًا من خارج اململكة أن يكون مصادق ًا عليه م���ن اجلهات املعنية باملصادقة
على الشهادات العلمية .وأن ال تقل مدة خدمته باملهنة املعنية ،خالل العشر سنوات
السابقة على ترشحه ،عن سبع سنوات متتالية أو متفرقة ،وإذا كان يحمل الشهادة
اجلامعي���ة فخمس س���نوات متتالي���ة أو متفرقة ،أما إن كان يحمل ش���هادة عليا:
(ماجس���تير ،دكتوراه ،أو ما يعادلهما) ،فثالث س���نوات متتالية أو متفرقة ،ويجب
أن يقدم بيان باخلدمة من قبل املؤسس���ة التابع لها ومصادق عليه .وأن يكون من
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املقيمني مبنطقة مكة املكرمة بالنس���بة للمطوفني والوكالء والزمازمة ،ومن املقيمني
مبنطقة املدينة املنورة بالنسبة لألدالء .كما يجب عليه تقدمي ما يثبت ذلك عن طريق
خطاب من العمدة أو قس���م الش���رطة الذي يقع ضمن نطاق إشراف احلي الذي
يقطنه .وأن يكون حسن السيرة والسلوك وممن حسن عمله في أداء اخلدمة .وأن
ال يكون قد صدر بحقه حكم ش���رعي قطعي بإدانة في جرمية مخلة بالش���رف أو
األمانة ،ويجب أن يحضر شهادة خلو سوابق .وأن ال يكون قد صدر بحقه حكم من
مجلس تأديب أفراد الطوائف بإيقافه عن ممارس���ة اخلدمة ،خالل اخلمس سنوات
الس���ابقة على الترش���ح .وأن ال يكون موظف ًا في ال���وزارة أو جلنة احلج املركزية
مبنطقة مكة املكرمة أو جلنة احلج مبنطقة املدينة املنورة ،ويجب أن يوقع على تعهد
بذلك وفق النموذج رقم ( .)3وأن ال يتقدم للترش���ح عن أكثر من مؤسسة واحدة،
مساهم ًا فيها .وأن يقدم ملخص ًا مكتوب ًا ببرنامجه االنتخابي  -وفق النموذج رقم
( - )4وتقبله اللجنة العليا لالنتخابات.
ترش���ح ابن املساهم :يحق البن املساهم ،ممن توافرت فيه شروط املرشح الواردة
في املادة السادسة من الالئحة ،الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،إضافة إلى توافر
الشرطني التاليني فيه( :أن يكون وكي ًال عن والده ،مبوجب وكالة شرعية معتمدة من
وزارة العدل .يجب أن يتقدم والده بطلب إلغاء اسمه من سجل الناخبني وتسجيل
ابن���ه املتقدم للترش���ح ضمن س���جل الناخبني ،ويتم ذلك بواس���طة النموذج املعد
والصادر من قبل رئيس أو نائب رئيس جلنة فحص املرشحني املختصة  -منوذج
رقم ( - )8وأن يكون حاص ًال على مؤهل علمي ال يقل عن درجة البكالوريوس).
تعليمات المرشحين
يجب على كل الناخبني الذين تتوافر فيهم ش���روط املرش���ح ويرغبون في الترشح
لعضوية مجلس اإلدارة ،التقدم للجنة فحص طلبات املرشحني املختصة بانتخابات
املؤسس���ة التي ينتمون إليها خالل املدة الزمنية احملددة بجدول الفترة االنتخابية.
كم���ا أنه ال يجوز ترش���ح أكثر م���ن عضوين تربط فيما بينهم���ا صلة قرابة حتى
الدرج���ة الثانية ملجلس إدارة مؤسس���ة واحدة في وقت واحد ،وفي حالة ترش���ح
أكثر من عضوين تتوافر فيهم ش���روط الترش���ح ُيقدم في الترتيب املرشح الذي له
خدمة أطول باملهنة املعنية ،وعند التساوي في مدة اخلدمة يقدم األكبر سن ًا ،وعند
التساوي يقدم من ميلك عدد ًا أكبر من األسهم في املؤسسة املعنية ،وعند التساوي
يتم األخذ بأس���لوب القرعة .كما ال يحق ألي مرش���ح ممارسة أي نشاط انتخابي
ل���ه قبل صدور قرار اللجنة العليا باعتماده وإعالن فترة النش���اط االنتخابي ،وفي
حال اعتماده وبدء فترة النش���اط االنتخابي يحق للمرش���ح القيام بحملة انتخابية

مح���دودة ،وفق النظم والقوان�ي�ن العامة ،داخل مقره اخل���اص ،ويجب أن يراعى
فيه الضوابط الش���رعية وعدم الس���ماح باالختالط ،وملدة ال تزيد على شهر واحد
قب���ل موع���د االقتراع ،على أن يوق���ف حملته متام ًا قبل م���ا ال يقل عن يومني من
موعد االقتراع احملدد بجدول الفترة االنتخابية .وللمرش���ح أن يحدد للجنة العليا
لالنتخابات من ميثله من أحد الناخبني أو الناخبات بذات املؤسسة أو املكتب طيلة
الفترة االنتخابية ومراقبة عملية االقتراع وفرز األصوات مبوجب وكالة منوذج رقم
( ،)5وله أن يتولى ذلك بنفس���ه .ويكون الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وفق ًا لعدد
األعضاء الذي نصت عليه املادة التاس���عة عشر من الالئحة من خالل ترشح ما ال
يزيد على أربعني ناخب ًا عن كل مؤسس���ة أو مكت���ب ،على أن ال يتجاوز عدد أبناء
املس���اهمني املرشحني بكل مؤسسة أو مكتب عن خمسة .وفي حالة تقدم أكثر من
أربعني ناخب ًا أو جتاوز عدد أبناء املس���اهمني املرشحني بكل مؤسسة عن خمسة،
للترشح لعضوية مجالس اإلدارات وانطباق شروط املرشح عليهم جميع ًا ،يقدم في
الترتيب املرشح الذي له خدمة أطول باملهنة املعنية ،وعند التساوي في مدة اخلدمة
يقدم األكبر سن ًا ،وعند التساوي يقدم من ميلك عدد ًا أكبر من األسهم في املؤسسة
املعنية ،وعند التس���اوي يتم األخذ بأس���لوب القرعة .ويجب على جميع املرشحني
االلت���زام بالتعليمات واإلجراءات املنظمة للعملية االنتخابية والتقيد باآلداب العامة
واملظه���ر الالئق في جميع األماكن التي يتواجدون فيه���ا ،ومن يثبت إخالله بذلك
يكون عرض ًة لشطب اس���مه من قائمة املرشحني والتوقيع على التعهد منوذج رقم
( .)6كما يجب على جميع املرش���حني التقيد باملواعيد والفترات واألماكن احملددة
جلميع مراحل العملية االنتخابية .وال يعد بأي حال من األحوال قبول ملف املرشح
لدى جلنة فحص املرش���حني املختصة اعتماد نهائي له ،ما لم يصدر قرار باعتماد
املرشح من اللجنة العليا لالنتخابات وإعالن ذلك.
إجراءات المرشحين
تتمثل إجراءات فحص املرش���حني في أنه يجب على كل مرش���ح أن يقدم للجنة
فحص املرش���حني املختصة ملف ًا يحت���وي على اآلتي :خطاب موجه لرئيس جلنة
فحص املرش���حني املختصة يطلب فيه بدء إجراءات فحص ملفه على أن يشتمل
عل���ى ما يلي( :صورة بطاقة األحوال املدنية الش���خصية م���ع إحضار األصل
للمطابقة .وصورة من بيانات املرش���ح من واقع سجل احلاسب اآللي باملؤسسة
أو املكت���ب ال���ذي ينتمي إليه ومصادق عليه من قبله���ا .وتقرير طبي صادر من
مستش���فى حكومي أو من مستش���فى خاص بعد التصديق عليه من الش���ؤون
الصحي���ة يؤكد على قدرته على أداء اخلدمة بدني ًا وصحي ًا .وصورة طبق األصل

ي���ح���ق الب�����ن امل���س���اه���م ال���ت���رش���ح ب��ع��د
أن ت����ت����واف����ر ف���ي���ه ش�������روط امل���رش���ح
ال������واردة يف امل�����ادة ال��س��ادس��ة م���ن امل���واد
ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة ب���إع�ل�ام ك���ل ن��اخ��ب على
أه���م���ي���ة االل�����ت�����زام مب���واع���ي���د وف���ت���رات
االن���ت���خ���اب وال����واج����ب����ات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات
من املؤهل العلمي صادر من داخل اململكة ،وإذا كان صادر ًا من خارج اململكة
أن يك���ون مصادق ًا عليه من اجلهات املعنية باملصادقة على الش���هادات العلمية.
وبي���ان باخلدمة من قبل املؤسس���ة التابع لها ومصادق علي���ه .وما يثبت موطن
إقامت���ه الفعلية عن طريق خطاب من العمدة التابع له أو قس���م الش���رطة الذي
يقع ضمن نطاق إشراف احلي الذي يقطنه .وإحضار شهادة خلو سوابق بعدم
صدور حكم ش���رعي قطعي بإدانته في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة .ويوقع
عل���ى تعهد منوذج رقم ( )3لدى اجلنة يؤكد أنه ليس موظف ًا في الوزارة أو جلنة
احلج املركزية مبنطقة مكة املكرمة أو جلنة احلج مبنطقة املدينة املنورة .ونسخة
من البرنامج االنتخابي للمرشح .ونسخة من الدعاية االنتخابية للقائمة .ونسخة
مصدقة طبق األصل من الوكالة الش���رعية( :إذا كان املرشح ابن مساهم وكي ًال
عن والده) مع إحضار األصل للمطابقة.
وميكن لرئيس جلنة استقبال وفحص طلبات املرشحني أو نائبه استدعاء أي مرشح
أو ممثله خالل الوقت الرسمي لعمل اللجنة لتزويده بأي تعليمات صادرة من اللجنة
العليا لالنتخابات أو مطالبته باستيفاء أي مستندات أو اإلفصاح عن أي معلومات
ت���رى اللجنة أهميتها إلكمال إجراءات الفحص ،ويتحمل كل مرش���ح أو من ميثله
مس���ؤولية تقاعس���ه في االس���تجابة لطلب اللجنة وكل ما يترتب على ذلك من أثر.
وأن تقوم اللجنة املختصة بعد اس���تكمال دراسة وفحص ملف املرشح والتأكد من
استيفاء جميع املس���تندات املطلوبة ،رفع ملف املرشح لألمانة العامة للجنة العليا
للنظر فيه متهيد ًا للبت في اعتمادها للمرشح من قبل اللجنة العليا.
كما حوى الدليل اإلجرائي العديد من األحكام العامة للقيام بالنش���اط االنتخابي،
وأحكام ًا عامة لالقت���راع ،وتعليمات وإجراءات منظمة لعملية االقتراع ،وإجراءات
فرز أصوات الناخبني ،وإعالن النتائج.
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الملف
وصفوها بأنها تميزت بترسيخ العملية االنتخابية وثقافة االقتراع

الزمازمة يتفاعلون مع الدورة
االنتخابية الرابعة

مكة المكرمة :الرفادة
أكدت انتخابات مؤسسات أرباب الطوائف بصفة عامة ،وانتخابات مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد بصفة خاصة ،أن الدورة االنتخابية (الرابعة) قد
متيزت بترسيخ كامل للعملية االنتخابية ،وذلك لقيامها على أسلوب (االنتخاب الفردي املفرد) ،وهو قيام الناخب باختيار مرشح واحد فقط من قائمة
املرشحني املعتمدين النتخابات أعضاء مجلس اإلدارة بأي من املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف ،اعتماد ًا على مبدأ" :صوت واحد للناخب ،ملرشح واحد
ً
بدال عن أسلوب القوائم الذي كان ُيعمل به يف السابق ،والتي تهدف لتكوين مجالس إدارات ذات كفاءات عالية لتأدية اخلدمة ،سواء ملؤسسات
فقط"،
الطوافة الست ،أو للمؤسسة األهلية لألدالء ،أو ملكاتب الوكالء والزمازمة املوحدة ،كما أصبح هناك ترسيخ كامل لثقافة االنتخاب بشكل واضح بني الناخبني
واملرشحني يف هذه ال��دورة ،وشفافية ومشاركة وتفاعل أفضل من ال��دورات السابقة ،األمر الذي يؤكد االرتقاء بالعملية االنتخابية دورةً بعد أخرى.

فكر انتخابي

دورات ان��ت��خ��اب��ات «أرب�����اب
ال������ط������وائ������ف» امل����ت����ع����ددة
ت���ه���دف ل��ت��ش��ك��ي��ل م��ج��ال��س
إدارات ذات ك��ف��اءات عالية
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الكيانات اخلدمية املتمثلة في مؤسس����ات أرباب الطوائف التس����ع،
أس����همت – وبش����هادة اجلميع  -بالقدح املُعلى في ترس����يخ الفكر
االنتخابي ،وجتس����يد ثقافة االنتخابات ،وذلك مبا تضمه من كوادر
أكادميية وعلمية ومهنية ،ومبا متلكه من إمكانات تقنية.
وميثل مكت����ب الزمازمة املوحد أحد أركان ه����ذه املنظومة اخلدمية
التي تضم جميع هذه املؤسس����ات ،خاصة وأن جميع أعماله تنطلق
من رؤيته املتمثلة في( :مواكبة أفضل وآخر املستجدات والتطورات

في س����قيا وتقدمي ماء زمزم حلجاج بيت الله احلرام) .ومن رسالته
(سقيا ماء زمزم املبارك لكل حاج منذ وصوله إلى مكة املكرمة وحتى
مغادرته لها خالل موس����م احلج ،وفق أحدث أنظمة التعقيم والتعبئة
والتوزيع) .وكذلك من هدفه العام الذي يتلخص في( :القيام بس����قيا
م����اء زمزم حلجاج بيت الل����ه احلرام القادمني من خ����ارج اململكة)،
وذلك حتت شعار( :خدمة احلاج شرف ..أمانة ..مسؤولية) ،خاصة
وأن تأسيس����ه قبل أكثر م����ن ( )3عقود ،وفي ع����ام 1403هـ ،كان
بغرض توحي����د اجلهود وتضافرها في خدمة حج����اج بيته احلرام،
وليصب����ح العمل جماع ًّيا ،وهدفه األس����اس تق����دمي أفضل اخلدمات
لضيوف الرحم����ن ،والوصول باخلدمات التي تُق���� ّدم من قِ بل طائفة
"الزمازم����ة" إل����ى أعلى مس����توى ممكن ،وليحرص مجل����س إدارته
كل احلرص عل����ى بذل أقصى اجلهود ،وتس����خير جميع اإلمكانات
املتاحة لتحقيق هذا الهدف ،وتقدمي هذه اخلدمة الشريفة وفق أحدث
األس����اليب ،وبواس����طة كوادر فاعلة من أبناء طائفة الزمازمة ،ومن
أفراد مجموع����ات اخلدمة امليدانية ،بعد أن تلقوا التدريب والتأهيل،
باإلضافة إلى ما ميلكونه من خبرات تراكمية ،اكتس����بوها من خالل
ممارستهم لهذه املهنة الشريفة لسنوات طويلة ،بجانب استخدام كل
وسائل التقنية احلديثة ،وتطوير أساليب العمل وآلياته.
وبع����د أن اس����تهلوا اجل����دول الزمني القت����راع الناخب��ي�ن بتاريخ
1436/04/12هـ ،وش����اركوا وبكل فاعلية في العمليات االنتخابية،
وأدلوا بأصواته����م الختيار من ميثلهم خير متثي����ل لدورة انتخابية
قادم����ة متتد حتى ع����ام 1439هـ  -بحول الله وقوت����ه – انتقل فكر
"الزمازمة" وأنظارهم لترقب تشكيل مجلس إدارة جديد ملكتبهم ،إثر
عملية انتخابات فردية ش����ارك فيها عدد من مساهمي املكتب ،متثل
في نحو ( )286ناخبا.

مي���ث���ل م���ك���ت���ب ال�����زم�����ازم�����ة امل���وح���د
أح�����د أرك��������ان امل���ن���ظ���وم���ة ال���ت���ي ت��ض��م
ج��م��ي��ع م���ؤس���س���ات أرب�������اب ال���ط���وائ���ف
بعدها قرار معالي وزير احلج بتعيني أربعة أعضاء وهم:
• الزمزمي سعود بن محمد هنيدي.
•ابن الزمزمي حسن عبدالرحيم زمزمي.
•ابن الزمزمي أمين سليمان أبوغلية.
•ابن الزمزمي عماد إبراهيم زمزمي.
وف���ي أول اجتم���اع ملجل���س اإلدارة املنتخب مت اختي���ار الرئيس
والنائ���ب واعتماد املجلس بصورة نهائية م���ن معالي وزير احلج
على النحو اآلتي:
م

االسم

الصفة

1

أ .عبدالهادي بن عبداجلليل بن عبدالهادي زمزمي

الرئيس

2

أ .أمير بن فيصل محمد عبيد

النائب

3

أ .سعود بن محمد أحمد هنيدي

عضو

4

أ .عماد بن إبراهيم محمد صالح زمزمي

عضو

5

أ .أسامة بن عبداهلل صالح عبده

عضو

6

أ .وسيم بن عبدالرحمن علي إلياس

عضو

7

أ .رضا بن محمد علي بوصي

عضو

8

أ .ممدوح بن عبدالعزيز محمد العباس

عضو

9

أ .حسن بن محمود عثمان أبوالفرج

عضو

10

م .رامي بن يوسف عثمان أبوالفرج

عضو

11

أ .أمين بن سليمان صالح أبوغلية

عضو

12

م .حسن بن عبدالرحيم حسن زمزمي

عضو

نتائج االقتراع

علم ًا بأن نتائج اقتراع مرش����حي املكتب قد أسفرت عن حصول كل
مرشح على عدد األصوات اآلتية:
•املرشح ممدوح بن عبدالعزيز بن محمد العباس )71( ،صوت ًا.
•املرشح عبدالهادي عبداجلليل عبدالهادي زمزمي )62( ،صوت ًا.
•املرشح وسيم عبدالرحمن علي إلياس )30( ،صوت ًا.
•املرشح رضا بن محمد بن علي بوصي )27( ،صوت ًا.
•املرشح أمير فيصل محمد عبيد )25( ،صوت ًا.
•املرشح رامي يوسف عثمان أبوالفرج )19( ،صوت ًا.
•املرشح أسامة عبدالله صالح عبده )18( ،صوت ًا.
•املرشح حسن محمود عثمان أبوالفرج )18( ،صوت ًا.
•املرشح أسعد يوسف أسعد حديدي )16( ،صوت ًا.
وقد أسفرت نتائج التصويت عن فوز الثمانية األعلى أصوات ًا ،ليأتي

االستالم والتسليم

وبعد اعتماد الئحة تش����كيل مجل����س اإلدارة وحتديد الرئيس ونائبه
لكل مؤسس����ة ومكتب ،تتم إجراءات االستالم والتسليم بني مجلس
اإلدارة احلالي ومجلس اإلدارة السابق ،بحضور مراقب من اإلدارة
العامة للشؤون اإلدارية واملالية بوزارة احلج ،لتوثيق ذلك في محضر
رس����مي ،حتت إشراف وكيل الوزارة لشؤون احلج ليتم اعتماده من
معال����ي وزير احلج ،ولتوج����ه مجالس اإلدارات اجلدي����دة الدعوات
لعق����د اجلمعية العمومية لكل مؤسس����ة إلبراء ذم����ة مجلس اإلدارة
األس����بق من املس����ؤولية عن إدارة املؤسس����ة عن فترة أعمالها من
تاريخ تشكيلها إلى تاريخ االستالم ،واستكمال اإلجراءات الالزمة،
لتتولى بع����د ذلك مجال����س اإلدارات اجلديدة واملعتم����دة كل املهام
والصالحيات واالختصاصات املش����ار إليها بقرار إنشاء املؤسسة،
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ش���ف���اف���ي���ة وم�����ش�����ارك�����ة وت����ف����اع����ل يف
ال�������������دورة ال�����راب�����ع�����ة ل�ل�ان���ت���خ���اب���ات
األمر الذي يؤكد االرتقاء بالعملية االنتخابية
ال����ك����ي����ان����ات اخل����دم����ي����ة امل���ت���م���ث���ل���ة يف
امل���ؤس���س���ات ال���ت���س���ع أس���ه���م���ت ب��ال��ق��دح
امل��ع��ل��ى يف ت��رس��ي��خ ال��ف��ك��ر االن��ت��خ��اب��ي
وممارس����ة الصالحيات املمنوحة لها مبوجب م����ا تقضي به اللوائح
املالي����ة واإلدارية املنظمة لعمل املؤسس����ة ،وما نصت عليه القرارات
الوزاري����ة ذات العالق����ة ،وما يصدر من الوزارة م����ن تنظيم ألعمال
املؤسسة وخدمات احلجاج.
وم����ن أبرز املالحظات في ه����ذه الدورة االنتخابي����ة ،أنه وفي إطار
اهتم����ام وزارة احل����ج بتجهيز مق����ر االقتراع بجمي����ع التجهيزات
واآلليات واملعدات الالزمة ،تأمني عدد كبير من عربات الدفع للعجزة
واملرض����ى ،ووضعها عند مدخل القاع����ة لكي يقوم ذوو االحتياجات
اخلاصة وكبار السن باستخدامها ،مع تخصيص مرافق شاب لدفع
العربة ملن يس����تخدمها حتى ينتهي من جمي����ع مراحل تصويته ،ثم
الع����ودة به خلارج القاعة ،وهذه اخلدمات التي قدمتها الوزارة ،تأتي
ضمن سلس����لة كاملة من التجهيزات واالستعدادات وذلك حلرصها
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على تهيئة األجواء املناسبة داخل املقر ،باإلضافة إلى نشر عدد من
اللوحات اإلرشادية وتوزيعها في الطرقات حول قاعة االقتراع.
وعقب ه����ذه اجلولة االنتخابية التي متت بكل سالس����ة وهدوء ،أكد
عدد من مس����اهمي املكتب ومس����اهماته ،أنهم قد منحوا أصواتهم
للش����خص الذي يس����تحق الثقة ،والذي يتميز بالقدرة على اإلبداع
واالبت����كار ،وبالرغب����ة في خدمة ضيوف الرحم����ن ،ويتمتع بالكفاءة
املطلوبة وبالطموح ،وذلك بحس����ب برنامجه االنتخابي الذي اطلعوا
عليه مس����بق ًا ،وأنهم لم يصوتوا ألقاربه����م أو أصدقائهم ،حيث إن
هذه اخلطوة املتمثلة في العملية االنتخابية ،تعد أمانة سيسألهم الله
سبحانه وتعالى عنها ،وسيحاسب كل من يضيع األمانة.
كما أكدوا أن عملية االقتراع كانت سهلة ومنظمة وسريعة ،وتقدموا
بالش����كر لوزارة احلج على صياغة واعتماد الئحة انتخابية جديدة،
أقرت مب����دأ االنتخابات الفردية ،وأعطت فرص����ة للناخبني الختيار
األكفأ واألجدر ،بعيد ًا عن أسلوب القوائم السابق.
كما أش����اد اجلميع بتعاون مؤسس����ات أرباب الطوائف ،وحرصها
على سير هذه االنتخابات كما خطط له .وكذلك بجهود اللجنة العليا
لالنتخاب����ات ،والتي هي جلنة ُأنيط بها اإلش����راف العام على جميع
األعمال النظامي����ة والتنظيمية والتنفيذية النتخابات أعضاء مجالس
إدارات املؤسس����ات ،وتولت إصدار التعليم����ات والقرارات ،والقيام
باإلج����راءات الالزمة اخلاصة بتنظيم وتنفي����ذ العملية االنتخابية في
كل مراحله����ا ،مبا فيها اختيار أعضاء اللج����ان الرقابية والتنفيذية
الالزمة ،ومراقب����ة واعتماد جميع األمور املتعلق����ة بها ،وفق أحكام
هذه الالئحة.

الملف

وسط أجواء تنافسية

مطوفو حجاج إيران ينتخبون مجلس إدارة
لقيادة العمل ألربعة أعوام قادمة
مكة المكرمة :الرفادة
شهدت انتخابات املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران يف دورتها الرابعة ،فوز ( )8مرشحني لعضوية مجلس إدارة املؤسسة،
جاء بعدها تعيني أربعة أعضاء من قبل معالي وزير احلج ،ليكتمل مجلس إدارة املؤسسة باثني عشر عضواً ،ومت اختيار
الرئيس ونائبه يف أول اجتماع للمجلس بحضور وكيل وزارة احلج لشؤون احلج ،وذلك وسط أجواء تنافسية بإدارة الهيئة
العليا لالنتخابات بوزارة احلج ،مبشاركة الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اإلشراف
على مجرياتها ،يف حرص مستمر وسعي دؤوب على متابعة اجل��دول الزمني النتخابات أرب��اب الطوائف بكل شفافية.
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ج���ه���ود م���ق���درة ل��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة يف
ان��ت��خ��اب��ات م��ؤس��س��ات أرب���اب الطوائف
م��رك��ز إع�لام��ي داخ����ل م��ق��ر االن��ت��خ��اب��ات
ل��ت��زوي��د وس���ائ���ل اإلع��ل��ام ب��ال��ت��ف��اص��ي��ل
بن���اء عل���ى تعليمات وزارة احل���ج بتحديد ي���وم اإلثنني املوافق
1436/4/13ه���ـ لالقت���راع واختي���ار أعضاء مجل���س إدارة
مؤسس���ة مطوفي حجاج إيران ،فقد حتدد مقر االقتراع بقاعة
(اجلمان  -حي العوالي ) مبكة املكرمة ابتداء من الساعة الرابعة
عصر ًا إلى الساعة الثانية عشر مساء ،مع أهمية إحضار بطاقة
األحوال املدنية.
وقد أعلنت األمانة العامة لالنتخابات قائمة بأس���ماء املس���اهمني
الذين يحق لهم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة مبؤسس���ة مطوفي
حجاج إي���ران ،والذين توفرت فيهم ش���روط ممارس���ة االنتخاب
املنصوص عليها في املادة اخلامس���ة من الئحة انتخابات أعضاء
مجالس إدارات املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف 1436هـ.
وس����جلت اللجنة التنظيمية لالنتخابات ع����دد  318صوت ًا)168( ،
منهم ذكور ،فيما بلغت أصوات النساء  150صوت ًا ،وسجلت نسبة
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االقتراع للذكور  ،%67بينما كانت حصيلة النس����اء  ،%47بإجمالي
يصل إلى  %58للذكور واإلناث ،في نسبة جيدة ومتقدمة عما كانت
عليه النتائج السابقة.
وقد بذل����ت اللجان العاملة في انتخابات مؤسس����ة مطوفي حجاج
إي����ران جهود ًا كبي����رة إلجناح الدورة الرابعة م����ن االنتخابات ،إذ
كانت تبدأ أعمالها عند الثانية ظهر ًا ،وتس����تمر حتى الثالثة فجر ًا،
مبعدل أكثر من  12ساعة يومي ًا ،وقد متثلت هذه في :اللجنة العليا،
والدع����م الفني الذي يعنى بتش����غيل البرام����ج اإللكترونية للعملية
االنتخابية ومتابعة تسجيل حضور الناخبني ،والتنسيق اإلعالمي،
والسكرتارية ،واالقتراع ،والتنسيق والسيطرة.
وأقامت جلنة التنس����يق اإلعالمي وهي إحدى اللجان التابعة للجنة
العليا النتخابات مجالس إدارات املؤسسات ألرباب الطوائف ،مركز ًا
إعالمي ًا داخل مقر انتخابات مؤسسات أرباب الطوائف ،حيث بدأ
ممثلو الوسائل اإلعالمية بالتعامل مع املركز الذي توفرت فيه جميع
اإلمكانات التقنية التي تس����هل لهم متابعة سير العملية االنتخابية،
وحتقق البيئة املساعدة للتعامل مع األحداث داخل املقر.
وقال نائ����ب رئيس اللجنة اإلعالمية لالنتخابات "يعد املركز األول
على مس����توى ال����دورات الس����ابقة ،والذي أوج����د خلدمة ممثلي
الوس����ائل اإلعالمية ،ليمدهم باألخبار ويعمل على حصرها ،كما
يبث الرس����ائل التوعوية والتوجيهية للناخبني والناخبات ،مضيف ًا
أنه����م يعملون أيض���� ًا على فلترة الفيديوه����ات التي تصور داخل
القاع����ات ،للخروج مبحصلة عمل فيل����م تعريفي عن جميع أعمال

س��ج��ل��ت ن��س��ب��ة االق���ت���راع ل��ل��ذك��ور ٪67
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ح��ص��ي��ل��ة ال���ن���س���اء ٪47
يف م���ؤس���س���ة م���ط���ويف ح���ج���اج إي�����ران
اللجان االنتخابية ،والتي سيتم توثيق أعمالها بالكامل ،وإصدار
الفيل����م بعد االنتهاء من االنتخابات" ،مبين ًا أنه مت ضخ نحو 500
ألف رسالة نصية للناخبني والناخبات منذ بدء فعاليات االنتخابات
وحتى اللحظة ،وتنوعت ما بني رسائل توعوية وتوجيهية ،موضح ًا
أن اللجن����ة اإلعالمية س����اهمت أيض ًا في توثي����ق أعمال اللجان
األخرى وبثها للجمهور.
وأف����اد أن املركز يس����هل على اإلعالمي��ي�ن التعامل م����ع احلدث،
ويس����اعدهم في ضخ أخبارهم ونقل الص����ور اخلاصة بهم في أي
وقت طوال فترة االقتراع ،كما مت توثيق كافة أعمال الفرز وبرامج
املرشحني ،وتعمل اللجنة على بث النتائج اخلاصة باالقتراع بشكل
يومي عبر صفحة الوزارة في الفيس بوك وموقعها اإللكتروني.
وقد أسفرت نتائج االنتخابات في مؤسسة مطوفي حجاج إيران فوز
ثمانية مرش����حني األعلى أصوات ًا من إجمالي األصوات الصحيحة
( )183صوت ًا ،واملرشحون هم:
•املرشح عصام أزهر )38( ..صوت ًا.
•املرشح طلعت قطب )34( ..صوت ًا.
•املرشح حسان غنام )26( ..صوت ًا.
•املرشح ماهر حمزة )20( ..صوت ًا.
•املرشح محمود مغربي )17( ..صوت ًا.
•املرشح رضا صحرة )17( ..صوت ًا.

•املرشح عبدالوهاب موسى )15( ..صوت ًا.
•املرشح فيصل أزهر )11( ..صوت ًا.
•املرشح عبدالباسط حافظ ( )5أصوات.
ليأت����ي بعد ذلك قرار معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار بتعيني
أربعة أعضاء حسب ما نصت عليه الالئحة االنتخابية ،وهم:
•املطوف طالل بن صالح قطب.
•املطوف محمد بن عدنان حمزة.
•املطوف طالل بن محمد مكي.
•املطوف عبدالرحمن بن عصام إسماعيل.
وف����ي أول اجتماع ملجل����س اإلدارة املنتخ����ب ،مت اختيار الرئيس
والنائب ،واعتم����اد املجلس بصورة نهائية م����ن معالي وزير احلج
الدكتور بندر حجار ،وذلك على النحو التالي:
م

االسم

الصفة

1

د .طالل بن صالح بكر قطب

الرئيس

2

د .عصام بن إبراهيم أحمد أزهر

النائب

3

م .طالل بن محمد حسني مكي

عضو

4

م .طلعت بن صالح بكر قطب

عضو

5

د .عبدالوهاب بن عبدالرحمن محمد موسى

عضو

6

أ .حسان بن عبداهلل محمد علي غنام

عضو

7

أ .السيد رضا بن عبداهلل هاشم صحرة

عضو

8

أ .عبدالرحمن بن عصام جميل إسماعيل

عضو

9

أ .فيصل بن حسني حسن أزهر

عضو

10

أ .محمد بن عدنان محمد علي حمزة

عضو

11

أ .محمود بن عبدالرحمن محمود مغربي

عضو

12

أ .ماهر بن عباس محمد حمزة

عضو
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الملف

انتخاباتمؤسسةحجاجتركيا
ومسلميأوروباوأمريكاوأستراليا

مكة المكرمة :الرفادة
يف اليوم الثالث من أي��ام انتخابات تشكيل مجالس جديدة إلدارات مؤسسات أرب��اب الطوائف للدورة االنتخابية( :الرابعة) 1436ه��ـ 1439 -ه��ـ،
والتي جرت يف شهر ربيع اآلخ��ر املنصرم ،ارتفعت وتيرة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرب��اب الطوائف ،حيث شهد املقر االنتخابي
بقاعة "اجلمان" بحي "العوالي" مبكة املكرمة ،توافد أعداد كبيرة من ناخبي وناخبات املؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا
وأستراليا ،لإلدالء بأصواتهم واالقتراع لعدد ( )17مرشح ًا تقدموا للترشيح يف هذه املؤسسة ،ليتم اختيار ( )8منهم لعضوية مجلس إدارة املؤسسة،
ميثلون ثلثي املجلس ،وليقوم معالي وزي��ر احلج بتعيني املتبقي منهم ،وعددهم ( ،)4لتشهد هذه اجلولة من ج��والت االنتخابات ،حرص ًا كبير ًا
لنحو ( )1460ناخب ًا وناخبة من مساهمي املؤسسة ومساهماتها ،يف انتخابات فردية شفافة ،حتكمها الكثير من الضوابط ،ومبراقبة قانونيني،
وأعضاء من بعض منظمات املجتمع املدني ،وعلى رأسها الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان ،وف��رع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبكة املكرمة.

ش��ه��د امل���ق���ر االن��ت��خ��اب��ي ت���واف���د أع����داد
ك��ب��ي��رة م���ن ن��اخ��ب��ي ون���اخ���ب���ات امل��ؤس��س��ة
ل�����ل�����إدالء ب����أص����وات����ه����م واالق������ت������راع
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مهام جليلة

انطلقت اجلولة االنتخابية ملؤسس���ات أرباب الطوائف في دورتها الرابعة،
لقناعة املس���ؤولني في وزارة احلج ،وإميانه���م العميق بأن خدمة ضيوف
الرحمن هي ش���رف وأمانة ومس���ؤولية ،ومن حرصهم على أن تقوم هذه

املؤسس���ات اخلدمية الرائدة ،مبهامها اجلليلة خلدمة ضيوف الرحمن من
احلجاج ،وتيسير قيامهم بأداء ش���عائرهم في أرض احلرمني الشريفني،
وإدراك ًا م���ن وزارة احلج للدور األس���اس الذي تقوم به هذه املؤسس���ات
األهلي���ة ألرباب الطائف ،ف���ي خدمة ورعاية قاصدي األماكن املقدس���ة،
وإميان ًا منها بأن إدارة هذه املؤسس���ات ،ت���ؤدي الدور احملوري في قيام
هذه املؤسس���ات بوظائفها ،وأن ُحس���ن قيام هذه املؤسس���ات مبهامها
الس���امية ،يتطلب توافر إدارات فعالة وناجح���ة ،وإدراك ًا من الوزارة بأن
االنتخابات املحُ كمة والنزيهة تسهم في قيام إدارات سليمة وجيدة وشفافة
لهذه املؤسس���ات ،ولذلك حترص كل احل���رص على أن تتم عملية انتخاب
أعض���اء مجال���س إدارات هذه املؤسس���ات ،وفق العديد م���ن التعليمات
والضوابط التنظيمية.
كما ينبع هذا احلرص واالهتمام ،وهذه العناية من أن املؤسس���ة األهلية
ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروب���ا وأمريكا وأس���تراليا ،تُع ُّد أولى
ِّ
مؤسس���ات الطوافة ،وثاني املؤسسات املنضوية حتت منظومة مؤسسات
أرب���اب الطوائف  -بعد مكتب الوكالء املوحد  -والتي تأسس���ت بالقرار
ال���وزاري رقم ( 265قم) ،وتاري���خ 1402/11/18هـ ،ومنذ ذلك التاريخ
حترص  -مع نظرائها من مؤسس���ات أرب���اب الطوائف وجميع األجهزة
املعنية بش���ؤون احلج واحلج���اج  -على االرتقاء مبس���توى أدائها عام ًا
بعد عام ،من خالل اجلاهزية التا ّمة جلميع قطاعاتها ،وبحش���د الطاقات،
واس���تنفار الكوادر ،لتقدمي خدمات متم ّيزة لوفود الرحمن الذين تتشرف
بخدمتهم ،والبالغ عددهم نحو ( )250ألف حاج ،يفدون كل عام من ()76
دولة من دول أوروبا الغربية ،وأوروبا الش���رقية ،وأمريكا ،وأستراليا ،من
خ�ل�ال نحو ( )48مجموعة خدمة ميدانية ،تنتش���ر في مختلف أحياء مكة
وإتقان ومثابرةٍ  ،وفي تنافس ش���ريف لتحقيق
تفان
ٍ
املكرم���ة ،وتعمل بكل ٍ
الريادة واجلودة الشاملة في اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام.
وأعمال هذه املؤسسة تنطلق من رؤيتها" :أن تكون مؤسسة عاملية املستوى
ف���ي خدمة حجاج بيت الله احل���رام .واحلرص على أن ي���ؤ ّدي حجاجها
واطمئنان ،واحلرص على تطبيق اجلودة الشاملة
وراحة
يسر
ٍ
ٍ
نس���كهم في ٍ
ف���ي جميع أعماله���ا ،ومبا يحقق مس���تويات عالية من الرض���ا لعمالئها
وملس���اهميها" .وكذلك من رسالتها" :نس���عى دائ ًما لتطوير اخلدمات التي
تُق��� ّدم حلجاج بيت الله احلرام بكافة اإلمكانات املتاحة ،ونعمل على توفير
س���بل الراحة الالزمة لهم؛ ليتمكنوا من أداء نس���كهم على الوجه األكمل
وس���هولة  -بإذن الله تعالى -حيث تلتزم  -في سبيل حتقيق هذه
بيس���ر
ٍ
ٍ
الرس���الة  -بالتأكي���د على إرضاء اخلالق في جميع م���ا تعمله أو يقوم به
منس���وبوها ،خاصة وأن مجال نشاطها هو تيس���ير أداء ركن من أركان
اإلس�ل�ام للحجاج الذين يفدون إليها في كل عام .ومراعاة اجلودة وإتقان
العم���ل في جميع أعمالها ،وعلى مختلف املس���تويات ،ويتم ذلك من خالل
تبني مفاهيم وأدوات اجلودة الش���املة كمظلة للعمل حتتها .والسعي نحو
حتقيق أقصى درجات الرضا لعمالئها وملس���اهميها ،ويتم ذلك من خالل

ح����رص ك��ب��ي��ر ل��ل��ن��اخ��ب�ين وال��ن��اخ��ب��ات
ع��ل��ى امل���ش���ارك���ة يف ان��ت��خ��اب��ات ش��ف��اف��ة
حت���ك���م���ه���ا ال���ك���ث���ي���ر م�����ن ال���ض���واب���ط
عمليات القياس املس���تمر ملس���تويات رضا العمالء واملس���اهمني ،وتنفيذ
عمليات حتسني مس���تمرة لالرتقاء بهذه املستويات .وتنسجم أعمالها مع
إستراتيجية عملها التي تتركز في (حتديث فعاليات بعض املهام مبا يتفق
ورؤية املؤسس���ة في اس���تمرارية تطوير األداء .وتكريس اجلهود إلجناح
البرامج املخطط لها ،والتي تش���ملها اخلطة التش���غيلية العامة للمؤسسة.
ودعم اإليجابيات املتحققة للموسم املنصرم ،ومعاجلة السلبيات املرصودة
ملوسم احلج .وحتقيق رغبات بعض من حجاج املؤسسة في احلصول على
خدمات إضافية ،والعمل على تنمية املوارد املالية للمؤسس���ة من خاللها.
واملواءمة مع املس���تجدات املتعلّقة بتنظيم أعمال احلج لالرتقاء مبس���توى
اخلدمات املراد تقدميها حلجاج بيت الله احلرام.
نتائج االقتراع

وم���ع بدء فتح أب���واب القاعة اخلاصة باالقتراع ،حصل املرش���حون على
بطاق���ات تعريفي���ة خاصة تخولهم دخ���ول قاعة االقت���راع واجللوس في
املكان املخصص ملتابعة عملية االقتراع ،وهو حق لكل مرش���ح ،وكان في
اس���تقبالهم جلان الوزارة املخصصة كلجنة االقتراع وعدد العاملني فيها
نحو  30عضو ًا ،وجلنة التنس���يق والس���يطرة وعدد أفرادها  35موظف ًا،
الذي���ن ارت���دوا زي ًا خاص ًا مبوظف���ي الوزارة ،لكي مييزه���م عن غيرهم،
ويضفي عليهم الصفة الرسمية.
وبع���د إتباع قواعد االنتخاب���ات وبنود الالئحة التنظيمي���ة ،وعقب إغالق
الصندوق في متام الس���اعة الثانية عشر منتصف الليل ،وغلق أبواب قاعة
االنتخابات حس���ب اجلدول الزمني ،وبعد عملية فرز األصوات الصحيحة
– كاملتبع – والتي بلغ إجمالها ( )617صوت ًا ،أظهرت نتائج االقتراع فوز
املرشحني ذوي أعلى نسبة في نيل األصوات ،وفق ًا للنتائج أدناه:
•املرشح طارق عنقاوي )129( ،صوت ًا.
•املرشح طارق كوشك )58( ،صوت ًا.
•املرشح زهير شاكر )57( ،صوت ًا.
•املرشح عبدالله عقيل )50( ،صوت ًا.
•املرشح أسامة زواوي )46( ،صوت ًا.
•املرشح عبدالرحمن برجني )43( ،صوت ًا.
•املرشح محمد بو )34( ،صوت ًا.
•املرشح ماجد صبغة )33( ،صوت ًا.
•املرشح أحمد دهان )33( ،صوت ًا.
•املرشح سامي سروجي )28( ،صوت ًا.
•املرشح عادل قاري )22( ،صوت ًا.
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دور أس�����اس ت���ق���وم ب���ه «م��ؤس��س��ات
أرب����������اب ال�����ط�����وائ�����ف» يف خ���دم���ة
ورع���اي���ة ق���اص���دي األم���اك���ن امل��ق��دس��ة
ان��ط��ل��ق��ت ه����ذه االن���ت���خ���اب���ات ل�لإمي��ان
ال��ع��م��ي��ق ب����أن خ���دم���ة ض���ي���وف ال��رح��م��ن
ه������ي ش��������رف وأم�������ان�������ة وم����س����ؤول����ي����ة
•املرشح محمد شاكر )21( ،صوت ًا.
•املرشح إبراهيم حريري )20( ،صوت ًا.
•املرشح عفيف جاد الله )16( ،صوت ًا.
•املرشح وديع قنق )14( ،صوت ًا.
•املرشح عصام الثقفي )9( ،أصوات.
•املرشح باسم جاد الله )4( ،أصوات.
حيث ترجحت حظوظ املرش���حني الثمانية أصحاب األصوات األعلى ،في
الوصول إلى مجلس إدارة املؤسسة .ونظر ًا لتساوى املرشح ماجد صبغة،
مع املرشح أحمد دهان في عدد األصوات ،حيث نال كل منهما  33صوت ًا،
مت اللجوء إلى فارق اخلبرة للحسم بينهما لتكون في صالح األول.
وبعد انتهاء عملية االقتراع وفرز األصوات ،رفعت اللجنة العليا لالنتخابات
أسماء املرش���حني الثمانية الذين حازوا على أعلى األصوات ملعالي وزير
احلج العتمادها ،وليختار معاليه عدد ( )4مساهمني  -كما نصت الالئحة
اجلدي���دة  -وتعيينهم لينضموا للثمانية املنتخب�ي�ن ،وليصدر معالي وزير
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احلج قرار ًا بتعيني كل من:
•املطوف عبدالعزيز بن رشاد سروجي
•املطوف عماد بن سامي قاري
•املطوف محمد بن عبدالرحمن شاكر
•املطوف سمير بن عبدالرحمن توكل
وبن���ا ًء على تكليف وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج رئي���س اللجنة العليا
لالنتخاب���ات لالجتماع مع األعضاء اجلدد الختي���ار الرئيس ونائبه ،ومن
ثم حتدد مهلة مدتها ش���هر ليختاروا البرنامج االنتخابي ويدعوا اجلمعية
العمومية إلقراره ،فقد مت تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد على النحو التالي:
م

االسم

الصفة

1

أ .طارق بن محمد عبداهلل عنقاوي

الرئيس

2

أ .أسامة بن محمد أحمد زواوي

النائب

3

م .عماد بن سامي عبدالعزيز قاري

عضو

4

أ .عبدالرحمن بن عمر سعيد برجني

عضو

5

أ .زهير بن محمد خطاب شاكر

عضو

6

أ .محمد بن عبدالرحمن يعقوب شاكر

عضو

7

أ .محمد بن فيصل محمد بو

عضو

8

أ .ماجد بن مصلح محمد صبغة

عضو

9

د .طارق بن حسن أحمد كوشك

عضو

10

د .عبدالعزيز بن رشاد علي سروجي

عضو

11

د .سمير بن عبدالرحمن عبداهلل توكل

عضو

12

أ .عبداهلل بن علي عمر عقيل

عضو

الملف
في انتخابات مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية

( )280ناخبًا يختارون ( )8مرشحين إلدارة
أعمالالمؤسسة
مكة المكرمة :الرفادة
ان��ت��ه��ت ان��ت��خ��اب��ات م��ؤس��س��ة م��ط��ويف ح��ج��اج إف��ري��ق��ي��ا غ��ي��ر ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د إع��ل�ان ن��ت��ي��ج��ة اق���ت���راع ن��اخ��ب��ي��ه��ا ال��ب��ال��غ ع��دده��م
 808ن��اخ��ب�ين ،ت��رش��ح لنيل أص��وات��ه��م  14م��ط��وف � ًا ،وح��س��ب النتيجة امل��ع��ل��ن��ة ل�لاق��ت��راع ،ب��ل��غ ع���دد األص�����وات الصحيحة التي
ش��ارك��ت يف االق���ت���راع  280ص��وت�� ًا ،ووص���ل إل���ى مجلس إدارة امل��ؤس��س��ة  8م��رش��ح�ين ،بحكم نيلهم أك��ث��ر ع���دد م��ن األص�����وات ،فيما
ج���رى تعيني أرب��ع��ة أع��ض��اء ليكتمل ال��ع��دد ب��اث��ن��ي ع��ش��ر ع��ض��و ًا مت اع��ت��م��اده��م م��ن م��ع��ال��ي وزي���ر احل���ج ال��دك��ت��ور ب��ن��در ح��ج��ار.

( )808ن��اخ��ب�ين م��ن م��ؤس��س��ة مطويف
حجاج ال��دول األفريقية غير العربية
ي��ح��ق ل��ه��م ال��ت��ص��وي��ت يف االن��ت��خ��اب��ات

أج����رت وزارة احلج ممثلة في اللجنة العليا لالنتخابات اس����تعدادها
الس����تقبال  808ناخبني من مؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية
غير العربي����ة ،يوم األربع����اء 1436/4/15هـ بقاع����ة اجلمان مبكة
املكرمة ابتداء من الس����اعة الرابعة عصر ًا وحتى الثانية عش����رة من
منتصف الليل ،الختيار  8مرشحني ،وأشار وكيل وزارة احلج رئيس
اللجن����ة العليا لالنتخابات الدكتور حس��ي�ن الش����ريف إلى أن اللجان
العاملة في االنتخابات جاهزة ومس����تعدة النتخابات مؤسسة مطوفي
حجاج إفريقيا غير العربية ،وهناك تنظيمات حازمة وصارمة لضمان
س����ير العملية االنتخابية بشكل سلس وميسر وجو هادئ ومنضبط،
وس����تدعم اللجنة النس����ائية بعدد من املوظفات ملواجهة العدد الكبير
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م��ط��وف��و وم��ط��وف��ات ال�����دول األف��ري��ق��ي��ة
غ���ي���ر ال���ع���رب���ي���ة ي���ج���م���ع���ون ع���ل���ى دق���ة
ال���ت���ن���ظ���ي���م ون������زاه������ة االن����ت����خ����اب����ات
للناخبات ،وزيادة أعداد اللجان العاملة كلجنة التنس����يق والسيطرة
وجلنة االقتراع.
وقد تنافس في انتخابات مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية
 14مرش���ح ًا للظف���ر بـ  8مقاع���د ،وفضل عدد من املرش���حني عدم
التواجد أثناء س���ير عملية االقت���راع ،وتوكيل ممثلني عنهم ،والبعض
اآلخر لم يوكل من ميثله ،فعلى مدار  8ساعات توافد ناخبو وناخبات
املؤسسة لالقتراع ملرشحيهم في أجواء هادئة ومنضبطة.
وبرزت مش����كلة عدم إحض����ار الهوية الوطنية لناخبات مؤسس����ة
مطوفي إفريقيا غير العربية ما أدى إلى مطالبتهن بإحضارها من
قبل جلنة االقتراع ،حيث تش����ترط جلنة االقتراع التأكد من أسماء
الناخبات وحصولهن على بطاقة الناخب وتسجيلها في السجالت
املعتم����دة ملنحهن بطاقة اﻻقتراع ،كما س����مح بجواز الس����فر مع
إحضار كرت العائلة.
وأبدى بعض الناخبني والناخبات آراهم حول عملية الترش���يح ،حيث
أجمعوا بأنهم اختاروا املرش���ح املناس���ب للفترة املقبلة باملؤسس���ة،
والذي يستطيع تقدمي املزيد للمساهمني واملساهمات ،وما ملسناه من
أعمال من اللجنة العليا لالنتخابات تؤكد على نزاهة االنتخابات وعدم
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انصياعها إلى ما يسمى بالتالعب أو خالفه ،مزجني الشكر والتقدير
للقائمني على وزارة احلج ملا يقدمونه من أعمال تس���هم في سالس���ة
االقتراع وتذليل الصعوبات.
وقد جهزت اللجنة العليا لالنتخابات جلنة للدعم الفني لعمل التجهيزات
الفني���ة في جميع املواقع التابعة للج���ان العاملة في االنتخابات منذ
انطالقها ،كلجنة القيد ومراقبة البرامج وجلنة فحص املرشحني حتى
الفترة اخلاصة باالقتراع وتقدمي الدعم الفني جلميع العاملني وتوفير
األجهزة والبرامج الفنية.
كم���ا قامت جلنة الدع���م الفني بعمل برام���ج إلكترونية لتطبيقها في
جميع مراح���ل االنتخابات وضبط العملي���ة االنتخابية وفق ًا لالئحة،
وتهدف هذه اخلطوات إلى توفير قاعدة بيانات رسمية شاملة ودقيقة
عن جميع املس���اهمني واملس���اهمات في مؤسسات أرباب الطوائف،
وس���تنطلق من هذه القاعدة أنظمة تس���تخدمها ال���وزارة في عملية
التوريث واألرش���فة والدورات التدريبية لكل مطوف ،وستشمل هذه
القاع���دة القرارات الصادرة بحق كل مطوف بحيث يكون في النهاية
لدى الوزارة ملف إلكتروني شامل عن كل مساهم ومساهمة.
كما نشرت جلنة الدعم الفني قوائم أسماء الناخبني واملساهمني
واملرش����حني وبرامجه����م االنتخابي����ة لكل مؤسس����ة على موقع
الوزارة ،وإصدار إحص����اءات وتقارير يومية عن كل مرحلة في
العملية االنتخابية.
وقد أس���فرت نتائج انتخابات مؤسس���ة مطوفي حجاج إفريقيا غير
العربية عن فوز ثمانية مرش���حني م���ن إجمالي األصوات الصحيحة

البالغة ( )280صوت ًا ،واملرشحون هم:
•املرشح طارق علوي ( )60صوت ًا.
•املرشح عبدالواحد سيف الدين ( )40صوت ًا.
•املرشح سليمان قطان ( )34صوت ًا.
•املرشح عبدالرحمن ماريه ( )28صوت ًا.
•املرشح عبدالله املالكي ( )18صوت ًا.
•املرشح محمد سيف الدين ( )15صوت ًا.
•املرشح عبدالله لشكر ( )15صوت ًا.
•املرشح عدنان مختار ( )14صوت ًا.
•املرشح خليل فردوس ( )14صوت ًا.
•املرشح محمود أبو خشبة ( )11صوت ًا
•املرشح طالل عالم ( )10أصوات.
•املرشح فيصل سيف الدين ( )8أصوات.
•املرشح محمد سندي ( )8أصوات.
•املرشح محمد أبو السعود ( )5أصوات.
وطبق��� ًا لبنود الالئحة ،يتفوق املرش���ح عدنان مختار بس���بب أن عدد
سنوات خبراته أكثر من سنوات اخلبرة لدى املرشح خليل فردوس.
فيم����ا جاء قرار معال����ي وزير احلج الدكتور بندر ب����ن محمد حجار،
بتعي��ي�ن أربع����ة أعضاء ،وفق���� ًا للمادة (التاس����عة عش����ر) من الئحة
انتخاب����ات أعض����اء مجال����س إدارات املؤسس����ات األهلي����ة ألرباب
الطوائ����ف (1436هـ) ،والتي تنص على أن ُيش���� ّكل مجلس إدارة كل
من املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف التسع من اثني عشر عضو ًا،
ويختار املساهمون بكل مؤسسة ثلثي أعضاء املجلس باالنتخاب وفق
أح����كام هذه الالئح����ة ،و ُيعني الوزير ثلث األعضاء الباقني ،ش����ريطة
توافر شروط املرشح في املعينني.
واألعضاء األربعة املعينون هم:
• املطوف منصور بن محمد علوي.
•املطوف رامي بن صالح لبني.
•املطوف بندر بن فهد خياط.
•املطوف خليل بن حامد فردوس.
ونص القرار الوزاري رقم  68018بتاريخ 1436/1/16هـ على عقد
مجالس اإلدارات املشكلة أول جلساتها مبقر كل مؤسسة برئاسة وكيل
الوزارة لش���ؤون احلج وحضور األمني العام للجنة العليا لالنتخابات
الختي���ار مجل���س اإلدارة ونائبه وفق��� ًا ملا قضت به املادة اخلامس���ة
والثالث�ي�ن من الئح���ة انتخابات أعضاء مجالس إدارات املؤسس���ات
األهلي���ة ألرباب الطوائف ،وقد أس���فر االجتم���اع األول ملجس إدارة
مؤسس���ة مطوفي حج���اج إفريقيا غير العربية عن اختيار التش���كيل

التال���ي الذي جاءت املوافقة واالعتماد عليه من قبل معالي وزير احلج
الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار..
وحس���ب توجيهات وزير احلج مت قبول اس���تقالة األستاذ عبدالواحد
برهان س���يف الدين من عضوية املؤسسة ،ومت تعيني األستاذ عدنان
مقالن بدي ً
ال له بتاريخ 1436/6/9هـ ،مبجلس إدارة مؤسسة مطوفي
حجاج الدول اإلفريقية غير العربية للدورة االنتخابية 1436-1439هـ.
م

االسم

الصفة

1

أ .رامي بن صالح ابراهيم لبني

الرئيس

2

د .عبدالرحمن بن محمد علي ماريه

النائب

3

أ .طارق بن محمود بن منصور علوي

عضو

4

د .سليمان بن محمد عبدالفتاح قطان

عضو

5

أ .عبداهلل بن عمر بن محمد املالكي

عضو

6

م .محمد بن برهان بن عبدالواحد سيف الدين

عضو

7

م .عبداهلل بن صديق عبداملؤمن لشكر

عضو

8

أ .عدنان بن حسن بن علي مختار

عضو

9

م .منصور بن محمد محمود علوي

عضو

10

م .بندر بن فهد عبدالفتاح خياط

عضو

11

أ .خليل بن حامد خليل فردوس

عضو
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الملف
ألربعة أعوام قادمة

مطوفوالدولالعربيةينتخبونمجلسًا
جديدًا إلدارة أعمال المؤسسة
مكة المكرمة :الرفادة
ب��ان��ض��ب��اط كبير وش��ف��اف��ي��ة ع��ال��ي��ة ،ج���رت ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة "ال��راب��ع��ة" الن��ت��خ��اب��ات م��ؤس��س��ة مطويف
ح��ج��اج ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ق��اع��ة اجل��م��ان مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ي���وم اخل��م��ي��س 1436/4/16ه���������ـ ،الخ��ت��ي��ار
مجلس إدارة ج��دي��د إلدارة أع��م��ال امل��ؤس��س��ة ألرب���ع س��ن��وات ق��ادم��ة ،وال��ت��ي ب���دأت ب���إج���راءات قيد
ال��ن��اخ��ب�ين ،وان��ت��ه��ت بعمليات االق���ت���راع وف���رز األص�����وات ،ليتم ب��ع��د ذل���ك تشكيل مجلس اإلدارة.

ب���دأت ان��ت��خ��اب��ات م��ؤس��س��ة م��ط��ويف حجاج
ال���دول العربية بقيد الناخبني وفتح باب
ال��ت��رش��ح وان��ت��ه��ت بتشكيل مجلس اإلدارة
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قام����ت وزارة احلج – ممثلة في اللجنة العليا لالنتخابات – بحش����د
كل طاقاتها البش����رية وس����خرت جميع إمكاناتها التقنية الس����تقبال
الناخب��ي�ن والناخبات وتهيئة مق����رات مالئمة لهم ،ورفعت من جاهزية
منس����وبيها من خالل االس����تعانة بعدد إضافي منه����م وزيادة أعداد
اللجان العاملة كلجنة التنس����يق والس����يطرة وجلن����ة االقتراع للقيام
بتنظيم العملية االنتخابية ،من خالل توزيعهم في جميع النقاط للقيام
بعملي����ة التنظيم والترتيب ،وذلك بالقيام باس����تقبال الناخبني والتأكد
من هوياتهم وتس����ليمهم بطاقات االقتراع وإنهاء إجراءاتهم بتسجيل

بياناتهم إلكتروني ًا وبشكل سريع ،وتوجيههم للنقاط التي يجب املرور
بها قبل الوص����ول لصندوق االقتراع وحتى إنه����اء عملية االنتخاب،
مع حتديد مس����ارات الدخول واخلروج منعا لالزدحام ،واإلجابة على
استفساراتهم وحل أي إشكاالت قد تقابلهم ،مع دعم اللجنة النسائية
كاف من املوظفات ملواجهة األعداد الكبيرة للناخبات ،مع القيام
بعدد ٍ
برص����د أي مالحظات تقع م����ن الناخبني أو املرش����حني أثناء عملية
االقتراع ،وإعالن فتح وإقف����ال صناديق االقتراع أمام الناخبني بعد
انتهاء املدة احملددة.
وقد جاءت نتيجة االقتراع النتخابات مؤسس����ة مطوفي حجاج الدول
العربي����ة عن فوز ثمانية مرش����حني حس����ب ما نصت علي����ه الالئحة
االنتخابية ،باعتبار األصوات الثمانية التي تنال أعلى نس����بة تصويت
هي الفائزة من جملة املرشحني ،وهم:
•أحمد إبراهيم محمد وقاد ( )38صوت ًا.
•أحمد حامد حسني أبوخشبة ( )16صوت ًا.
•أحمد مصطفى غريب شاهني ( )3أصوات.
•أحمد يحيى أحمد املطوف ( )85صوت ًا.
•أمني حامد عبدالله عقيل ( )46صوت ًا.
•جميل محمد جميل بياري ( )85صوت ًا.
•حامت عبدالله محمد علي جمال حريري ( )18صوت ًا.
•حسن أسعد حسن كركدان ( )22صوت ًا.
•حسن سليمان حسن النوري ( )21صوت ًا.
•حسني يحيى احمد عبدالوهاب ( )5أصوات.
•رافت محمود عبدالعزيز صفطة ( )27صوت ًا.
•شادي إبراهيم حسني مسكي ( )98صوت ًا.
•صالح أحمد محمد صدقة ( )141صوت ًا.
•طاهر عبدالرحيم محمد شاهني ( )22صوت ًا.
•عادل سراج صدقة أبو العال ( )36صوت ًا.
•عاصم محمد سراج غزاوي ( )27صوت ًا.
•عبدالرزاق سعيد أحمد حسنني ( )66صوت ًا.
•عبدالله حسن محمد معاجيني ( )41صوت ًا.
•عماد أحمد محمد علي حريري ( )41صوت ًا.
•عمر سراج بكر عياد ( )3أصوات.
•عناية حسن صالح كوشك ( )17صوت ًا.
•فؤاد محمد أحمد بشارة ( )69صوت ًا.
•ماهر عاصم حسن أبوشنب ( )22صوت ًا.
•محمد إبراهيم أحمد بانه ( )89صوت ًا.
•محمد حسن محمد معاجيني ( )126صوت ًا.
•محمد حسن يوسف رحيم الدين ( )24صوت ًا.
•محمد ذاكر محمد خوج ( )37صوت ًا.

•محمد سعيد علي غزولي ( )12صوت ًا.
•محمد عبدالوهاب محمد علي نقلي ( )7أصوات.
•مروان جميل علوي تونسي ( )41صوت ًا.
•موفق رشاد حمادة خوج ( )102صوت.
•نزار محمد علي إبراهيم وقاد ( )8أصوات.
•هاني حسن صالح فقيها ( )26صوت ًا.
•وليد عبداحلميد أحمد راضي ( )28صوت ًا.
وطبق ًا لبنود الالئحة ،تفوق املرش����ح أحمد املطوف ،ألن عدد سنوات
اخلبرة لديه أكثر من سنوات اخلبرة لدى املرشح جميل بياري.
وقد أس����فرت نتائج التصويت عن فوز ثمانية مرش����حني ،من إجمالي
األصوات الصحيحة ( )1508أصوات ،وهم:
•املرشح صالح أحمد صدقة ( )141صوت ًا.
•املرشح محمد حسن معاجيني ( )126صوت ًا.
•املرشح موفق رشاد خوج ( )102صوت.
•املرشح شادي إبراهيم مسكي ( )98صوت ًا.
•املرشح محمدإبراهيم بانة ( )89صوت ًا.
•املرشح أحمد يحيى املطوف ( )85صوت ًا.
•املرشح جميل محمد بياري ( )85صوت ًا.
•املرشح فؤاد محمد بشارة ( )69صوت ًا.
وأص����در معالي وزير احل����ج الدكتور بندر بن محم����د حجار ،قرار ًا
باس����تكمال مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف بتعيني أربعة
أعضاء ،وفق ًا للمادة( :التاس����عة عش����ر) من الئحة انتخابات أعضاء
مجالس إدارات املؤسسات األهلية ألرباب الطائف (1436هـ) ،والتي
تنص على أن ُيش���� ّكل مجلس إدارة كل من املؤسسات األهلية ألرباب
الطوائف التس����ع من اثني عش����ر عضو ًا ،ويختار املس����اهمون بكل
مؤسس����ة ثلثي أعضاء املجلس باالنتخ����اب وفق أحكام هذه الالئحة،
و ُيعني الوزير ثلث األعضاء الباقني ،شريطة توافر شروط املرشح في
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أرب���ع���ة أع���ض���اء م��ع��ي��ن��ون م���ن قبل
م���ع���ال���ي وزي�������ر احل������ج ي��ك��م��ل��ون
مجــلــــــــس اإلدارة اجلــــــــــــــديـــد
املعينني ،ويجوز للوزير اس����تثناء من يعينهم من بعض شروط املرشح
 إن رأى أن املصلحة العامة تتطلب ذلك  -وال يس����مى املعينون إالبعد ظهور نتائج االنتخابات.
أما األعضاء املعينون من قبل معالي وزير احلج والذين أكملوا عقد
مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ،فهم:
•املطوف فايز بن صالح جمال،
•املطوف محمد بن مصطفي بياري
•املطوف عبدالرزاق بن سعيد حسنني.
•املطوف عباس بن عبدالغني قطان.
وبحضور وكيل وزارة احلج لش����ؤون احلج الدكتور حسني الشريف،
ومدي����ر عام ف����رع وزارة احلج مبك����ة املكرمة الدكتور أمني ياس��ي�ن
فطاني ،عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة املؤسس����ة األهلية ملطوفي
حج����اج الدول العربية في دورته الرابعة لعام 1436هـ ،حيث رش����ح
كافة أعضاء املجلس باإلجماع املهندس عباس قطان رئيس���� ًا ملجلس
اإلدارة ،ومحمد حسن معاجيني نائب ًا ملجلس إدارة املؤسسة.
وأكد الدكتور حسني الش����ريف أنه مت االنتهاء من انتخابات الرئيس
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ونائب الرئيس في املؤسس����ة األهلية ملطوف����ي حجاج الدول العربية،
موضح���� ًا أن مجل����س إدارة مؤسس����ة الدول العربي����ة بإجماع كافة
أعضائ����ه ،اختار املهندس عباس قطان رئيس���� ًا للمؤسس����ة األهلية
ملطوفي حجاج الدول العربية ،واملطوف محمد حس����ن معاجيني نائب ًا
للرئي����س ،معتبر ًا ذلك بداية قوية ملجل����س إدارة الدول العربية لوجود
التفاهم والقبول باختيار الرئيس ونائبه.
تشكيل المجلس
م

االسم

الصفة

1

م .عباس بن عبدالغني قطان

الرئيس

2

أ .محمد حسن معاجيني

النائب

3

أ .صالح أحمد صدقة

عضو

4

أ .موفق رشاد خوج

عضو

5

أ .شادي إبراهيم مسكي

عضو

6

م .محمد إبراهيم بانة

عضو

7

أ .أحمد يحيى املطوف

عضو

8

أ .جميل محمد بياري

عضو

9

أ .فؤاد محمد بشارة

عضو

10

د .فايز بن صالح جمال

عضو

11

د .محمد بن مصطفى بياري

عضو

12

أ .عبدالرزاق بن سعيد حسنني

عضو

الملف

( )1384ناخب ًا من المساهمين والمساهمات اقترعوا لـ ( )28مرشح ًا

جولةحاسمةالنتخاباتمؤسسة
حجاج جنوبشرقآسيا
مكة المكرمة :الرفادة
يف اليوم السادس من أيام فعاليات الدورة االنتخابية الرابعة لتشكيل مجالس إدارة جديدة ملؤسسات أرباب الطوائف لدورة انتخابية متتد حتى عام
1439ه��ـ ،وبتاريخ 1436/04/17ه��ـ ،تواصل استقبال ناخبي املؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول جنوب شرق آسيا ،لتتم مشاركة نحو ( )1384ناخب ًا
من مساهمي ومساهمات املؤسسة ،لالقتراع لعدد ( )28مرشح ًا ،تقدموا بترشيحاتهم لشغل عضوية مجلس اإلدارة اجلديد ،ليتم اختيار الثمانية
الذين يحصلون على أكبر عدد من األص��وات ،ليدخلوا يف هذا التشكيل اجلديد ،وليديروا العمل يف هذه املؤسسة ألربعة أعوام مقبلة – بحول اهلل
وقوته – حيث إنه وطبق ًا للوائح وانظمة االنتخابات التي أعدتها اللجنة العليا وفصلتها يف نحو ( )55بند ًا ضمتها الئحة االنتخابات اجلديدة
ً
حصوال على نسبة األص��وات ،هم الفائزون ،بعد أن يتم رفع األسماء ملعالي وزير احلج العتمادها،
لهذه الدورة ،يعتبر املرشحون الثمانية األعلى
حيث جاء يف املادة الثالثني من هذه الالئحة ما نصه" :يفوز بعضوية مجلس اإلدارة املرشحون الثمانية الذين حصلوا على أعلى األصوات املعتمدة".

مسؤوليات وأعباء

ت��واف��د ال��ن��اخ��ب��ون وال��ن��اخ��ب��ات الخ��ت��ي��ار
م���ن ي��ت��ص��دى ل��ل��م��س��ؤول��ي��ات وي��ت��ح��م��ل
األع����ب����اء وي���رت���ق���ي ب���أع���م���ال امل��ؤس��س��ة

توافدت أعداد من الناخبني والناخبات ،رافعني كفوف الضراعة لله س���بحانه
وتعال���ى أن يوفقهم في اختيار م���ن يتصدى للمس���ؤوليات ويتحمل األعباء
ويس���تطيع االرتقاء بأعمال هذه املؤسسة ،وتطوير أدائها أكثر ،لتقدمي مزيد
من اخلدمات ملن تتشرف بخدمتهم من حجاج القارة الصفراء ،الذين يفدون
في كل موسم حج من أكثر من ( )14دولة ،في مقدمتها إندونيسيا ،وماليزيا،
وتايالند ،والصني ،والفلبني ،وس���نغافورة ،وبرون���اي ،باإلضافة إلى حجاج
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اخ��ت��ي��ار وج����وه ج���دي���دة لتسيير العمل
واالق������ت������راع ل����دم����اء ش���اب���ة ت��ع��م��ل م��ع
أص���ح���اب اخل���ب���رات ال��ت��راك��م��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة
االخ��ت��ي��ار ب��ه��دف تطوير األداء ولتقدمي
م����زي����د م�����ن اخل������دم������ات مل�����ن ت��ت��ش��رف
امل����ؤس����س����ة ب���خ���دم���ت���ه���م م�����ن احل���ج���اج
بعض دول جنوب ش���رق آس���يا األخرى ،واحلجاج ال ُف���رادى ،والذين يزيد
عددهم على ثالثمائة ألف حاج ،مس���تفيدين مم���ا هيأته الدولة – أعزها الله
– من مش���روعات وصروح ومرافق ضخمة في س���بيل حتقيق راحتهم ،ومن
منطلق أن خدمة احلاج متثل أولوية قصوى لديهم ،ومن يتشرفون بالعمل في
هذه املؤسس���ة التي تعتبر إحدى القطاعات اخلدمية امله ّمة في املجتمع املكي
التي ميتهن منس���وبوها خدمة ضيوف الرحمن ،والتي تش ّرفوا بوسامها منذ
أن ش���هد ختام النصف األول من العام الهجري 1404هـ مولدها ،بنا ًء على
القرار الوزاري رق���م  125ق م ،في 1404/05/03هـ ،لتنضم إلى منظومة
مؤسس���ات أرباب الطوائف ،لتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن ،ضمن
رؤية ورسالة وعدة أهداف.
وقد شهد الوقت من الساعة  5:30مسا ًء ،وحتى الساعة  6مساء ،توافد أكثر
من ( )190ناخب ًا وناخبة لالقتراع في أجواء تنافس���ية شريفة ،وهم يحدوهم
األمل في اختيار وجوه جديدة لتس���يير العمل في هذه املؤسس���ة ،واالقتراع
لدماء شابة ،تعمل مع أصحاب اخلبرات التراكمية الكبيرة في مجلس اإلدارة،
األمر الذي يجس���د أهمية هذه االنتخابات لدى املس���اهمني واملس���اهمات،
ويكرس حرصهم على اختيار ممثليهم في جو انتخابي منضبط ،وذلك وس���ط
توجيهات أعضاء اللجان وإرشاداتهم ،وحسن تنظيمهم.
انسيابية ومرونة

وعند انقضاء املوعد احملدد لالقتراع  -عند الثانية عش���رة مسا ًء  -أصدرت
اللجن���ة العليا لالنتخابات أوامرها بانتهاء هذه العملية التي بدأت في الرابعة
عصر ًا ،وأغلقت األبواب على املرشحني واللجنة مع دخول منتصف الليل إلنهاء
جولة من س���باق الدورة الرابعة النتخابات أرباب الطوائف ،ترشح لها ()28
مرش���ح ًا ،وأدلى فيها نحو ( )1384ناخب ًا وناخبة من مؤسس���ة جنوب شرق
عال ،وانضباط
آس���يا ،والتي شهدت انس���يابية ومرونة تامة ،وجرت بتنظيم ٍ
تام ،وحسن إدارة بحضور عدد من املرشحني أو ممثليهم ،ومبراقبة قانونيني،
وعدة جلان ،وبإش���راف مباشر من اللجنة العليا النتخابات أرباب الطوائف،
حيث يجتمع عدد ( )8أعضاء لإلشراف على طاولة واحدة يراقبون ويوجهون
ويجيبون على االستفس���ارات دون كلل أو ملل ،يش���كلون أعضاء املؤسسة،
الذي���ن هم من أصحاب التخصصات العلمية العليا ،واخلبرات واملمارس���ات
اإلدارية واإلش���رافية الكبيرة ،بدء ًا بوكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج رئيس
اللجنة الدكتور حسني الشريف املشرف األول على العملية االنتخابية ،مرور ًا
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بوكيل وزارة احلج لش���ؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس مشرف
تقني���ة املعلومات ،يجاورهم وكيل وزارة احلج للمش���اريع والنقل واملش���اعر
املقدس���ة الدكتور س���هل بن عبدالله س���رور الصبان ،يليه الرجل الذي كان
عض���و ًا في العملية االنتخابية الس���ابقة وصاحب التجربة واخلبرة في أروقة
ال���وزارة القانوني وكيل وزارة احلج املس���اعد لش���ؤون احلجاج عبدالرحمن
النفيعي ،كما يشاركهم في اللجنة املدير العام لفرع وزارة احلج مبكة املكرمة
الدكتور أمني بن ياس�ي�ن فطاني ،ومدي���ر اإلدارة القانوني���ة بالوزارة بجاد
اإلبيرق ،واملدير العام لش���ؤون العمرة ،أمين القرش���ي ،واألمني العام للجنة
العليا لالنتخابات وسام مراد.
وق���د حرصت اللجنة على منع الناخبني من التصوير داخل قاعة االقتراع أو
التأشير على البطاقة والتوقيع وكتابة االسم أو الكشط والتعديل أو استخدام
الهات���ف والرد على املكاملات أو الس�ل�ام على املرش���حني ،وطالبتهم بإتباع
التعليمات وااللتزام بها حتى ال تلغى أصواتهم االقتراعية ،وذلك طبق ًا للمادة
الرابعة والعشرين من الالئحة ،والتي جاء فيها( :ال يحق ألي ناخب أو مرشح
أن يتص���ل بالناخبني داخل قاعة االقت���راع أو في محيطها اخلارجي ،بهدف
التأثير على إرادة وميول الناخب ،وفي حال تس���جيل أي مالحظة بذلك ،فإنه
يحق للجنة العليا لالنتخابات اتخ���اذ كافة التدابير واإلجراءات الفورية التي
تراها مالئمة لضمان نزاهة عملية االقتراع ،مبا في ذلك ش���طب املرش���ح أو
الناخب املخالف  -إذا ارتأت اللجنة العليا ذلك).
نتائج االنتخابات

وأس���فرت نتائج انتخابات املؤسس���ة فوز الثمانية األعلى أصوات ًا من جملة
املرشحني وهم:
• املرشح زهير سدايو )142( ،صوتاً.
• املرشح مصطفى دمنهوري )137( ،صوت ًا.
• املرشح طيب بخاري  )114( ،صوت ًا.
• املرشح وليد رشيدي  )110( ،أصوات.
• املرشح عادل منور )92( ،صوت ًا.
• املرشح سعود دمنهوري )70( ،صوت ًا.
• املرشح محمود دمنهوري )67( ،صوت ًا.
• املرشح خالد مندورة )66( ،صوت ًا.
• املرشح هشام باويان )58( ،صوت ًا.
•  املرشح عثمان إدريس )57( ،صوت ًا.
•  املرشح زيني بنجر )55( ،صوت ًا.
•  املرشح أحمد آشي )45( ،صوت ًا.
•  املرشح محمد فطاني )41( ،صوت ًا.
•  املرشح صافي أزهري )37( ،صوت ًا.
•  املرشح هاني قستي )35( ،صوت ًا.
•  املرشح محمد مالكي )33( ،صوت ًا.
•  املرشح إحسان سمارن )29( ،صوت ًا.
•  املرشح أحمد راوة )28( ،صوت ًا.
•  املرشح حسني بتاوي )26( ،صوت ًا.
•  املرشح رائد مؤمنة )25( ،صوت ًا.

•  املرشح عبدالقادر عراقي )20( ،صوت ًا.
•  املرشح إسماعيل شربيني )19( ،صوت ًا.
•  املرشح محمد كلننت )19( ،صوت ًا.
•  املرشح نبيل بن حسن )18( ،صوت ًا.
•  املرشح أحمد دمنهوري )15( ،صوت ًا.
•  املرشح عبداحلميد رمل )15( ،صوت ًا.
•  املرشح سعود مندورة )9( ،أصوات.
•  املرشح غالب مهدلي )2( ،صوت.
وبعد صدور ق���رار معالي وزير احلج الدكت���ور بندر بن محمد حجار
بقبول اعتذار املطوف زهير بن عبداحلميد سدايو ،عن عضوية مجلس
إدارة املؤسسة ،وتعيني املطوف صافي بن عبدالرحمن أزهري ،عضو ًا،
وتعيني كل من:
• املطوف عماد بن فيصل فطاني
• املطوف محمد بن أمني أندرقيري
• املطوف عماد بن جوهر فلمبان
• املطوف عثمان بن إدريس إدريس
تشكيل المجلس

وبتاريخ 1436/5/21هـُ ،عقد اجتماع للجنة العليا لالنتخابات برئاسة وكيل
الوزارة لش���ؤون احلج رئيس اللجنة ،مع أعضاء مجلس إدارة املؤسسة مبقر
املؤسس���ة بحي "الزاهر" مبكة املكرمة ،الختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائبه،
ليتشكل مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج  جنوب شرق آسيا،
من كل من:
م

االسم

الصفة

1

أ .مصطفى بن حمزة حسني دمنهوري

الرئيس

2

د.عادل بن حسن عبدالغني منور

النائب

3

أ .سعود بن عبدالعزيز إبراهيم دمنهوري

عضو

4

أ .خالد بن عبداحلق عبداهلل مندورة

عضو

5

د .عثمان بن حسن محمد علي إدريس

عضو

6

أ .عماد بن عبداهلل محمد جوهر فلمبان

عضو

7

أ .محمود بن عقيل محمود دمنهوري

عضو

8

أ .عماد بن فيصل يحيى فطاني

عضو

9

أ .صايف بن عبدالرحمن عبداهلل أزهري

عضو

10

أ .محمد أمني بن حسن أندرقيري

عضو

11

أ .وليد بن محمد محمد علي رشيدي

عضو

آلية الفرز

جدير بالذكر أن املادة (التاس���عة والعش���رين) من بنود الالئحة االنتخابية،
ق���د حددت آلية فرز أص���وات الناخبني ،وبينت أنها تت���م وفق عدة خطوات،
منها أن يق���وم املراقبون القانونيون  -بعد التأكد من خلو قاعة فرز أصوات
الناخبني من األش���خاص غير ذوي الصفة الرسمية ،ومنع ممثلي املرشحني

االس����ت����ف����ادة مم����ا ه���ي���أت���ه ال����دول����ة م��ن
م���ش���روع���ات وص�������روح وم����راف����ق ض��خ��م��ة
ل���ت���ح���ق���ي���ق راح��������ة ض����ي����وف ال���رح���م���ن
من التواصل مع األش���خاص خارج القاعة  -بفت���ح صندوق االقتراع أمام
احلاضري���ن من اللجن���ة العليا لالنتخابات وممثلي املرش���حني ،ومن ثم تبدأ
عملية ف���رز األصوات من واقع البطاقات الصحيحة املوجودة داخل صندوق
االقتراع ،وتس���تمر عملية الفرز حلني معرفة النتيجة النهائية وتدوينها .وأنه
تبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق ممزقة أو بها كش���ط أو تعديل،
أو كتب عليها الناخب ما يخالف النظام واآلداب العامة أو اختياره ألكثر من
مرش���ح واحد في بطاقة االقت���راع .وأن يتم تدوين إجراءات عملية الفرز من
بدايتها في محضر يوقع عليه كل من املراقبني القانونيني وممثلي املرشحني،
ويبني فيه نتيجة االقتراع وعدد األصوات التي حتصل عليها كل مرش���ح ،ثم
يتم ترتيب املرشحني تنازلي ًا ،في قائمة واحدة ،حسب األصوات املكتسبة من
قبل كل مرشح .وكذلك يتم إعالن نتيجة االنتخابات بكتابة اسم املرشح وفق ًا
لعدد األصوات التي نالها مرتبة تنازلي ًا ،حس���ب األصوات املكتسبة من قبل
كل مرش���ح ،وبصرف النظر عن الترتيب األبجدي ألسماء املرشحني من قبل
اللجنة العليا لالنتخابات ،ويتم اعتمادها نهائي ًا بقرار وزاري.
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الملف
م ّثلت ختام الجوالت االنتخابية بمكة المكرمة

انتخاباتمؤسسةمطوفيحجاج
جنوبآسيا

مكة المكرمة :الرفادة
املوحد ،شهدت الدورة االنتخابية
يف ختام جوالتها السبع مبكة املكرمة الختيار أعضاء مجالس إدارات جدد ملؤسسات الطوافة الست ومكتب الزمازمة
ّ

الرابعة النتخابات مؤسسات أرباب الطوائف بتاريخ 1436/04/18ه���ـ ،إدالء ناخبي املؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول جنوب آسيا  -والذين يقدر
عددهم بنحو ( )1699مساهم ًا ومساهمة بأصواتهم ،والتي أسهمت يف اختيار ( )8مرشحني ،نالوا أعلى نسبة من أصوات الناخبني والناخبات الصحيحة،
والتي بلغ عددها ( )787صوت ًا ،من بني ( )21مرشح ًا تقدموا لنيل ثقة الناخبني ،لتشكيل مجلس إدارة جديد يدير دفة العمل يف هذه املؤسسة لدورة
األهلية التي تتشرف بخدمة ما يقرب من ثلث احلجاج القادمني من
قادمة ،وذلك بحملهم أكبر عدد من األص��وات ،وذلك بوصفها إحدى املؤسسات
َّ
اخلارج يف كل عام ،وليواصلوا مسيرة التطوير واإلبداع واالبتكار يف نوعية وكمية اخلدمات التي تتشرف املؤسسة بتقدميها ،واالرتقاء بها ،وجتويدها
لتليق باحلجاج الكرام ،الذين يدركون متام اإلدراك أنهم يستحقون كل ما ُيبذل من جهود الستضافتهم ،وإكرامهم ،وإحسان وفادتهم ورفادتهم.

أش����اد اجل��م��ي��ع ب��ت��ع��اون م��ن��س��وب��ي أرب���اب
ال���ط���وائ���ف وب��ت��ق��ي��ده��م ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
والضوابط املنظمة لهذه الدورة االنتخابية
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جولة ختامية

ب����دأت اجلول����ة االنتخابية اخلتامي����ة مبكة املكرمة ف����ي موعدها املعتاد
عند الس����اعة الرابعة عصر ًا ،واس����تمرت حتى منتص����ف الليل ،وبذات
التنظيم وسالس����ة اإلجراءات التي اتصفت بها عمليات االقتراع خالل
األيام الستة املاضية ،والتي شهدت انتخابات كل من( :مكتب الزمازمة

املوحد ،ومؤسس����ة مطوفي حج����اج إيران ،ومؤسس����ة مطوفي حجاج
تركيا ومس����لمي أوروبا وأميركا وأس����تراليا ،ومؤسسة مطوفي حجاج
ال����دول اإلفريقية غير العربية ،ومؤسس����ة مطوفي حجاج الدول العربية،
ومؤسس����ة مطوفي حجاج جنوب شرق آس����يا) ،وكان من الالفت للنظر
ما أبداه منس����وبو أرب����اب الطوائف من مترش����حني وناخبني ،وأعضاء
اللجان املختصة باالنتخابات من حماس واضح ودوافع كبيرة إلجناحها
وإظهارها بصورة تليق باجلميع ،ومبظهر حضاري يبرز ما وصلوا إليه
من مستوى في الفكر واألداء.
ب����دأت اجلولة بإقبال متفاوت خالل الس����اعات األولى من الوقت احملدد
للتصويت ،لتشهد ازدياد ًا ملحوظ ًا قبل انتهاء املوعد احملدد ،وكثافة أكثر
مع مرور الوقت ،وقبل أن يصدر وكيل وزارة احلج لش����ؤون احلج رئيس
اللجنة العليا لالنتخابات أوام����ره بغلق األبواب وقفل صندوق االقتراع
عند الس����اعة  ،12منهي ًا الفترة احملددة لالقتراع حسب اجلدول الزمني
احمل����دد من قِ بل وزارة احلج ،وذل����ك بحضور أعضاء جلان االنتخابات،
ومراقبة بعض منظم����ات املجتمع املدني ،مثل مندوب����ي الهيئة الوطنية
حلقوق اإلنس����ان ،وفرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبكة املكرمة،
واملرش����حني أو ممثليهم ،واملراقب��ي�ن القانونيني الذين قاموا بعدة مهام،
على رأس����ها متابعة العملية االنتخابية من الناحية القانونية ،والرفع عن
أي جتاوزات لألمني العام للجنة العليا .ومنها كذلك متابعة أعمال جميع
اللجان التنفيذي����ة .واإلجابة على االستفس����ارات املتعلقة باإلجراءات.
وفت����ح صندوق االقتراع قبل ب����دء االقتراع ،وعرضه على احلاضرين -
للتأك����د من خلوه من أي ش����يء  -ثم قفل الصن����دوق ،وإعداد محضر
بذل����ك على أن يوقع عليه املراقبون القانوني����ون ،ورئيس جلنة االقتراع،
وممثلو املرشحني ،ومن ثم تتم اإلشارة للجنة االقتراع إلعالن بدء عملية
االقتراع .وكذلك فتح الصندوق بعد انتهاء االقتراع ،متهيد ًا لفرز أصوت
الناخبني ،وإعداد احملاضر الالزمة لكل اإلجراءات املطلوب توثيقها.

ح���رص���ت ال�������وزارة و «أرب������اب ال��ط��وائ��ف»
ع��ل��ى ن��زاه��ة وح��ي��ادي��ة االن��ت��خ��اب��ات التي
ت��ع��ت��ب��ر خ��ط��وة م��ه��م��ة يف ت��ط��وي��ر العمل
تعاون المؤسسات

وقد أشاد اجلميع بتعاون منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف ،وبتقيدهم
بالتعليم����ات والضوابط املنظمة لهذه الدورة االنتخابية ،وكذلك بالتنظيم
الذي قامت به وزارة احلج إلجناحها .كما ثمنوا ما الحظوه من انضباط
ودقة تنظيم ،حيث س����ارت فعاليات هذه اجلولة االنتخابية بكل سالس����ة
وه����دوء ،وبدرجة عالية من االنضباط ،وذلك بحضور اإلعالميني وممثلي
اجلهات املراقبة ،وبإش����راف دقيق من اللجنة العليا لالنتخابات ووسط
تنبيهاته����ا – من وقت آلخ����ر – بخفض األصوات وبااللت����زام بالهدوء
والصمت ،حيث بينت الالئحة االنتخابية في مادتها الرابعة عش����ر ،أنه
ال يحق ألي ناخب أو مرش����ح أن يتصل بالناخبني داخل قاعة االقتراع
أو في محيطها اخلارجي ،بهدف التأثير على إرادة وميول الناخب ،وفي
حال تسجيل أي مالحظة بذلك ،فإنه يحق للجنة العليا لالنتخابات اتخاذ
كافة التدابير واإلجراءات الفورية التي تراها مالئمة لضمان نزاهة عملية
االقتراع ،مبا في ذلك ش����طب املرشح أو الناخب املخالف  -إذا ارتأت
اللجنة العليا ذلك  .-األمر الذي يؤكد حرص الوزارة ومؤسسات أرباب
الطوائف على نزاهة وحيادي����ة هذه االنتخابات التي تعتبر خطوة مهمة
في تطوير عمل هذه املؤسسات ،ووسيلة مثلى الختيار األجدر ،واألحق،
واألكفأ ،ليس����هم في االرتقاء بخدمات ضيوف الرحمن وتطويرها عام ًا
بعد عام ،وتقدمي الغالي والنفيس في سبيل راحتهم.
وقد هيأت اللجنة العليا لالنتخابات أماكن مخصصة للمرشحني وزودتها
بكل س����بل الراحة ،ليجلس����وا ف����ي صفوف  -حس����ب أعدادهم  -على
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وس����ي����ل����ة م���ث���ل���ى الخ����ت����ي����ار األج�������در
واألح������ق واألك����ف����أ ل��ي��س��ه��م يف االرت���ق���اء
ب��اخل��دم��ات وت��ط��وي��ره��ا ع���ام��� ًا ب��ع��د ع��ام
ت���ت���ش���رف م���ؤس���س���ة «ج����ن����وب آس���ي���ا»
ب��خ��دم��ة م���ا ي���ق���رب م���ن ث��ل��ث احل��ج��اج
ال����ق����ادم��ي�ن م����ن اخل��������ارج يف ك����ل ع���ام
كراس����ي متقاربني ،يتابعون حلظات يوم احلس����م ملؤسساتهم ،وليقوموا
– ب����كل صمت وانضب����اط  -مبتابعة مجريات االقتراع مباش����رة ،حيث
كانت ال تفصلهم سوى مسافة قصيرة من صندوق االقتراع ،راجني أن
يكون لكل منهم حظ وافر في سباق فردي يخوضونه للمرة األولى ،وأن
تتاح له الفرصة خلدمة حجاج البيت العتيق ،فيما فضل بعضهم اإلنابة
عنه .ويأتي املرش����ح كأحد مساهمي املؤسس����ة التي يترشح عنها ،مع
تلبيته شروط املرشح املنصوص عليها في الئحة االنتخابات ،فيما يعتبر
ممثلوهم مراقبني ينوبون عن املرشحني حلضور ومتابعة عملية االقتراع
وفرز األصوات ،كما تنص املادة  32من الئحة االنتخابات على أن غياب
أو انسحاب املرشحني أو ممثليهم ال يؤثر على صحة وسالمة اإلجراءات
االنتخابية ،كما ال يستدعي وقف أو إلغاء االنتخابات.
ترتيب الفائزين

وبعد القيام باإلج����راءات املتبعة لفرز األصوات ،ج����اء ترتيب الفائزين
املشكلني لثلثي مجلس إدارة املؤسسة على النحو التالي:
• املرشح رأفت بدر )206( ،أصوات.
• املرشح شيخ جمل الليل )91( ،صوت ًا.
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• املرشح ماجد دانش )51( ،صوت ًا.
• املرشح خالد رمضاني )51( ،صوت ًا.
• املرشح نبيل أكبر )50( ،صوت ًا.
• املرشح زكي حريري )47( ،صوت ًا.
• املرشح سعود اسكندر )45( ،صوت ًا.
• املرشح مازن أصغر )43( ،صوت ًا.
• املرشح أحمد الكتبي )35( ،صوت ًا.
• املرشح عبدالباسط السلفي )33( ،صوت ًا.
• املرشح محمد أمني عطاس )27( ،صوت ًا.
• املرشح محمد كتوعة )20( ،صوت ًا.
• املرشح عبداللطيف عزيزالرحمن )17( ،صوت ًا.
• املرشح عبدالسالم مظهر )16( ،صوت ًا.
• املرشح محمد كاظم )13( ،صوت ًا.
• املرشح وجدي شودري )13( ،صوت ًا.
• املرشح مكي جبلي )10( ،أصوات.
• املرشح نادر رمضاني )8( ،أصوات.
• املرشح محمد عبدالله عطاس )5( ،أصوات.
• املرشح علوي كامل )4( ،أصوات.
وحسب الالئحة يتفوق املرشح ماجد دانش ،على املرشح خالد رمضاني،
بسبب أن عدد سنوات خبرته أكثر.
عقب ذلك أصدر معالي وزير احلج قرار ًا بتعيني كل من:
• املطوف يحيى بن محمد محبوب
• املطوف هشام بن عبدالرحمن شلي
• املطوف عمر بن سراج أكبر
• ابن املطوف أحمد بن خالد عطاس
وليتم تشكيل مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج  جنوب آسيا
اجلديد ،للدورة االنتخابية الرابعة1439 – 1436( :ه) ،من كل من:
م

االسم

الصفة

1

د .رأفت بن إسماعيل إبراهيم بدر

الرئيس

2

م .زكي بن عمر مصطفى حريري

النائب

3

د .شيخ بن محمد صايف محجوب جمل الليل

عضو

4

أ .ماجد بن عبدالعزيز أحمد دانش

عضو

5

م .نبيل بن علي حسن أكبر

عضو

6

أ .خالد بن عبدالوهاب بن أحمد رمضاني

عضو

7

أ .مازن بن علي مصطفى أصغر

عضو

8

م .هشام بن عبدالرحمن هاشم شلي

عضو

9

د .يحيى بن محمد الياس بن يحيى محبوب

عضو

10

أ .عمر بن سراج عمر أكبر

عضو

11

أ .سعود بن عبد القدير عبدالقادر اسكندر

عضو

12

أ .أحمد بن خالد أمني عطاس

عضو

الملف
شهدت تنافس ( )19مرشح ًا لنيل أصوات ( )920ناخب ًا

جولةانتخاباتمكتبالوكالءالموحد

جدة :الرفادة

ً
عامال رئيسي ًا وواجهة مشرفة لبالد احلرمني،
يحرص منسوبو "مكتب الوكالء املوحد" كل احلرص على حتقيق رسالة املكتب ،وهي" :أن يظل كيان املكتب

منحه اهلل ً
أوال ،ثم والة األمر ،شرف استقبال احلاج ووداعه" ،لتحقيق اإلدارة الناجحة للمكتب ،فقد اتخذت مجالس إداراته املتعاقبة ،ومنذ تأسيسه،
أسلوب االتصال الفعال الذي شكل حجر الزاوية لالرتقاء باألداء وتطوير آليات العمل ،وللتواصل املثمر مع من يتشرف بخدمتهم يف كل موسم ،وهم ضيوف
الرحمن القادمني من مشارق األرض ومغاربها ،وكذلك مع منسوبيه ،ومع املساهمني واملساهمات واجلهات والقطاعات واألجهزة األخرى ذات العالقة املباشرة
وغير املباشرة بخدمات حجاج البيت العتيق .ومن هذا املنطلق حرص جميع مساهميه ومساهماته على املشاركة يف الدورة االنتخابية الرابعة ملؤسسات أرباب
الطوائف ،وذلك من قناعات كبيرة وراسخة وأكيدة لديهم جميع ًا باالهتمام باختيار املرشح الفعال الذي سيتمكن من ترجمة هذه األهداف ،وسينجح – بعون
اهلل وتوفيقه – يف مد جسور التواصل مع كل هذه األطراف ،ويدرك املتطلبات ويعي األهداف والغايات ،ليمضي املكتب ُقدم ًا يف إجناز املهام واألعمال املناطة به.

نتائج االقتراع

في اليوم قبل األخير جلوالت انتخابات الدورة الرابعة لتشكيل مجالس إدارات مؤسسات
أرب���اب الطوائف ،وبتاريخ  22ربيع اآلخر 1436هـ املوافق  11فبراير 2015م ،ش���هدت
انتخاب���ات مكت���ب الوكالء املوحد بجدة أجواء تنافس���ية للمرش���حني الذي���ن بلغ عددهم
( )19مرش���ح ًا ،ممن تس���ابقوا على ني���ل أصوات ( )920ناخب��� ًا ،حرصوا كل احلرص
على املش���اركة في تس���يير أعمال املكتب الذي يقوم بخدمة جميع احلجاج القادمني من
خارج اململكة في مواس���م احلج ،والذين يفدون من ( )182بل ًدا و( )500مدينة من جميع
أرجاء العالم ،وتتجاوز لغاتهم الـ( )170لغة ،وتصل أوزان عفش���هم اإلجمالية في مرحلة

ل����م ُت����رص����د أي ت��ك��ت�لات
أو م���خ���ال���ف���ات م����ن ق��ب��ل
امل��رش��ح�ين املتنافسني حتى
ال��ي��وم األخ��ي��ر لالنتخابات
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م����رح����ل����ة م���ت���ق���دم���ة يف ال����وع����ي
االن��ت��خ��اب��ي أس��ه��م��ت يف س��ي��ر عملية
االن���ت���خ���اب���ات ب���ك���ل ي���س���ر وس��ه��ول��ة
ق��ن��اع��ات راس���خ���ة ل��ل��م��س��اه��م�ين بأهمية
اخ���ت���ي���ار امل����رش����ح ال������ذي س��ي��ت��م��ك��ن م��ن
ت���رج���م���ة أه��������داف امل���ك���ت���ب إل������ى واق����ع
املغ���ادرة إلى بالدهم ،إل���ى أكثر من ( )100ألف ط���ن ،في مجمع احلج
مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة .والذي يعمد على استقطاب نخبة من
خيرة الش���باب السعودي من حملة املؤهالت العلمية العالية ،ومن أساتذة
اجلامع���ات ،وكذلك عدد من ال���وكالء من ذوي اخلب���رة ،والدراية بخدمة
احلجاج ،مع احلرص على رفع مستوى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن
ف���ي جميع منافذ القدوم واملغادرة ،وعبر ( )16منف ًذا جو ًّيا وبر ًّيا وبحر ًّيا،
مع جتهيز عدد ( )85مركز خدمة ،و( )255مجموعة خدمة من أجل تسهيل
إجراءات استقبال ومتابعة ومغادرة حجاج بيت الله احلرام إلى أوطانهم،
كم���ا يتعاقد له���ذا الغرض مع أكثر من ( )3500عامل ،ويس���عى لتطوير
خدماته ،وحتديث آلياته ومعداته ،ومواكبة التقنيات احلديثة.
وبعد إغالق الصندوق في متام الس���اعة  ١٢مس���اء ،وغلق األبواب حسب
اجلدول الزمني ،ترجحت حظوظ ( )8مرشحني بالوصول إلى مجلس إدارة
مكتب الوكالء ،وذلك حلصدهم النس���بة األعل���ى ،ونيلهم العدد األكبر من
األصوات ،من إجمالي عدد األصوات الصحيحة التي بلغت ( )358صوت ًا،
حيث أظهرت نتائج االقتراع النتائج التالية:
•املرشح كامل غراب )48( ،صوت ًا.
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•املرشح محمد مختار )39( ،صوت ًا.
•املرشح محمد بخش )37( ،صوت ًا.
•املرشح محمد تركي )33( ،صوت ًا.
•املرشح فواز حسوبة )30( ،صوت ًا.
•املرشح ساهر مطر )25( ،صوت ًا.
•املرشح أمني محسن )19( ،صوت ًا.
•املرشح عبدالله أبوزيد )19( ،صوت ًا.
•املرشح أسامة حنفي )19( ،صوت ًا.
•املرشح نبيل بابلي )18( ،صوت ًا.
•املرشح إحسان أبوزيد )14( ،صوت ًا.
•املرشح فاروق تركي )14( ،صوت ًا.
•املرشح فيصل قاسم )14( ،صوت ًا.
•املرشح أمين أبوزيد )9( ،أصوات.
•املرشح فائز هوساوي )7( ،أصوات.
•املرشح حسن مختار )6( ،أصوات.
•املرشح محمد غراب )5( ،أصوات.
•املرشح أسعد بسيوني )2( ،صوت.
•املرشح ياسر مختار )0( ،صوت.
وحسب الالئحة ،يتفوق املرشح أمني محسن ،على املرشح عبدالله أبوزيد،
وعلى املرشح أس���امة حنفي ،بسبب أن عدد سنوات خبراته أكثر منهما.
كما يتفوق املرش���ح عبدالله أبوزيد ،على املرشح أسامة حنفي ،بسبب أن
عدد سنوات خبراته أكثر منه.
تشكيل المجلس

وطبق ًا ملا جاء في املادة( :التاس���عة عش���ر) ،من الئح���ة االنتخابات ،بأن
ُيش��� ّكل مجلس إدارة كل من املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف التسع

من عدد اثني عشر عضو ًا ،ويختار املساهمون بكل مؤسسة ثلثي أعضاء
املجلس باالنتخاب وفق أحكام ه���ذه الالئحة ،ويعني الوزير ثلث األعضاء
الباقني ،ش���ريطة توافر شروط املرشح في املعينني ،ويجوز للوزير استثناء
من يعينهم من بعض شروط املرشح  -إن رأى أن املصلحة العامة تتطلب
ذلك  -وال يس���مى املعينون إال بعد ظهور نتائ���ج االنتخابات ،فقد أصدر
معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار قرار ًا بتعيني كل من:
•الوكيل د .فاروق يحيى بخاري
•الوكيل صالح أحمد أبوزيد
•الوكيل خالد عبدالله مختار
•الوكيل فيصل بن صالح قاسم
وبعد أن مت انتخاب ( )8أعضاء من قبل صناديق االقتراع ،وتعيني ()4
أعضاء من قبل الوزارة ليكتم����ل النصاب بـ 12عضو ًا ،أصدرت وزارة
احلج جدول االنتخابات الداخلية الختيار الرئيس ونائبه لكل مؤسس����ة
من املؤسس����ات ،وليعتمد معالي وزير احلج مجل����س إدارة املكتب على
النحو التالي:

مت���ت اجل���ول���ة االن��ت��خ��اب��ي��ة مب��راق��ب��ة
وم���ت���اب���ع���ة وزارة احل������ج واجل����ه����ات
ال���رق���اب���ي���ة امل���ش���ارك���ة يف االن��ت��خ��اب��ات

م

االسم

الصفة

1

د .فاروق بن يحيى بخاري

الرئيس

وعي انتخابي

2

أ .ساهر بن عبدالعزيز مطر

النائب

3

أ .محمد بن أسعد عبدالعزيز بخش

عضو

4

أ .فيصل بن صالح قاسم

عضو

5

أ .أمني بن عاصم علي محسن السيد

عضو

6

أ .كامل بن علي عبداهلل غراب

عضو

7

أ .فواز بن جميل عبدالوهاب حسوبة

عضو

8

أ .محمد نور قاسم بن محمد نور تركي

عضو

9

م .عبداهلل بن أحمد صالح أبوزيد

عضو

10

أ .محمد بن حسن محمد مختار

عضو

11

م .صالح بن أحمد أبوزيد

عضو

12

أ .خالد بن عبداهلل محمد مختار

عضو

وفي هذا الصدد ،أش���ار الدكتور حسني بن ناصر الشريف ،وكيل وزارة
احلج لشؤون احلج رئيس اللجنة العليا لالنتخابات ،إلى أن اللجنة لم ترصد
حتى اليوم األخير لالنتخابات ،أي تكتالت أو مخالفات من قِ بل املرشحني
املتنافس�ي�ن على مجل���س اإلدارة ،وأن هذا دليل عل���ى مرحلة متقدمة في
الوعي االنتخابي  -على حد قوله  -أس���همت في س���ير عملية االنتخابات
بكل يسر وسهولة ،وسط مراقبة ومتابعة من وزارة احلج واجلهات الرقابية
املش���اركة في العملية ،مبين ًا أن املجال كان متاح ًا للجميع ،حتى السيدات
أع���دت لهن مواقع مخصصة ومنفصلة حتى ميارس���ن العملية االنتخابية
بكل أريحية وش���فافية ،كما ُكل���ف أعضاء من اللجان املختصة برصد أي
جتاوزات ،حيث لم ترصد أي مخالفة من الناخبني أو املرش���حني ،قد تؤثر
على سير العملية االنتخابية.
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الملف
جرت وفق المخطط لها مسبق ًا وتمت بشكل منضبط وسلس

(األدالء) ينتخبون مجلس
إدارة جديد لمؤسستهم
المدينة المنورة :الرفادة
يف طيبة الطيبة ،جرت انتخابات املؤسسة األهلية لألدالء – كمثيالتها من بقية مؤسسات أرباب الطوائف  -بكل شفافية ونزاهة وه��دوء ،لتختتم
بتاريخ 1436/04/26ه���ـ ،جوالت انتخابات ال��دورة الرابعة لتشكيل مجالس اإلدارات خير ختام ،وليسدل الستار على هذه الفعاليات التي استمرت
( )14يوم ًا ،حيث بدأت مبكة املكرمة ،لتشهد انتخابات مؤسسات الطوافة الست ،ومكتب الزمازمة املوحد ،ثم انتقلت جلدة حيث متت انتخابات مكتب
الوكالء املوحد ،ومن بعدها إلى املدينة النبوية الشريفة ،لتحسم ( )358صوت ًا مرشحي املؤسسة األهلية لألدالء ،وليتم اختيار ( )8من أصل ()10
مرشحني لعضوية مجلس إدارة املؤسسة اجلديد ،لفترة انتخابية قادمة خالل الفترة من1439 – 1436( :ه��ـ) ،حيث أوضحت املادة الثالثة عشر من
الالئحة االنتخابية ،أن الفترة االنتخابية العادية تحُ دد بقرار وزاري ،كل أربع سنوات هجرية ،ومتتد مبا ال يزيد على أربعة أشهر من تاريخ بدئها.

اهتمام متعاظم

��س���د ح����رص م��س��اه��م��ي وم��س��اه��م��ات
ج� ّ

«امل����ؤس����س����ة» ل���ل���م���ش���ارك���ة اه��ت��م��ام��ه��م
امل��ت��ع��اظ��م ب��ه��ذا ال��ك��ي��ان اخل��دم��ي الشامخ
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جس���د حرص مساهمي ومساهمات املؤسس���ة األهلية لألدالء للمشاركة
ف���ي الدورة االنتخابية الرابعة ،والذهاب ملركز االقتراع بفندق "املريديان"
لإلدالء بأصواتهم ،اهتمامهم املتعاظم بهذا الكيان اخلدمي الشامخ ،الذي
ص���رم من عمره أكثر من ( )3عقود ،اضطلع خاللها بخدمة ما يزيد على
ّ
وسخر
( )33مليون حاج ،وحش���د في سبيل ذلك جميع طاقاته البشرية،
كل إمكانات���ه املالية والفني���ة ،لالرتقاء بخدماته التي يتش��� ّرف بتقدميها
جلميع اجلنس���يات من ضيوف الرحمن ،والتي تتضمن مختلف متطلبات

راح���ة احلجاج الكرام منذ وصولهم لطيبة الطيب���ة ،مرو ًرا بفترة إقامتهم
به���ا ،وحتى مغادرتهم لها ،وذلك من خالل اجلاهزية العالية جلميع مرافقه
املتمثل���ة ف���ي ( )6مجالس تنفيذية ،و( )3مراكز اس���تقبال ،و( )18مكتب
خدمة ميدانية ،و( )4مراكز إلرش���اد احلجاج التائهني ،باإلضافة لـ ()10
مكاتب للمساندة والدعم.
وانطالق��� ًا من مبدأ الش���فافية ورغبة في نش���ر الوع���ي الثقافي للعملية
االنتخابية ليتسنى مش���اركة اجلميع فيها ،ولتقدمي اإلجابة عن جميع ما
يدور بخلد املس���اهمني حول آلية العمل وفق الئح���ة االنتخابات اجلديدة
التي أعدتها وزارة احلج لهذه ال���دورة االنتخابية ،والتي تضمنت العديد
من املس���تجدات ،مت عقد لقاء مفتوح مع املساهمني واملساهمات برئاسة
وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج رئيس اللجن���ة العليا لالنتخابات ،وذلك
مبقر املبن���ى اإلداري اجلديد للمؤسس���ة الكائن بح���ي "عروة" مبخطط
"السعادة" بتاريخ 1436/2/28هـ ،مع متكني جميع الناخبني والناخبات
ومنس���وبي املؤسس���ة من االطالع على اجلدول الزمني ،وتعريفهم مبقار
جلنة قيد الناخبني ،وجلنة اس���تقبال وفحص طلبات املرش���حني ،وحتديد
س���اعات بدء وانته���اء عملية االقتراع ،مع حتديد مجم���ع مكاتب األدالء
الثان���ي  -الواقع في تقاطع طريق الهج���رة مع الطريق الدائري  -كمقر
لكل مراحل االنتخابات.
وحرص ًا من مجلس إدارة املؤسس���ة السابق على التيسير على املساهمني
واملس���اهمات ،فقد مت تكليف إدارة ش���ؤون املس���اهمني للعمل على مدار
فترتني( :صباحية ومس���ائية) ،وذلك من الساعة العاشرة صباح ًا ،وحتى
الثالثة ظهر ًا ،ومن الساعة السابعة مسا ًء ،وحتى الساعة العاشرة مسا ًء،
م���ن يوم األحد إل���ى يوم اخلميس ،خ�ل�ال الفترة م���ن 1436/3/10هـ
وحتى1436/3/20ه���ـ ،إلتاحة الفرصة للراغبني في الترش���ح لعضوية
مجلس اإلدارة ،ملراجعة إدارة شؤون املساهمني باملؤسسة للحصول على
منوذج بيانات مساهم ،وخطاب الفحص الطبي ،وخطاب األدلة اجلنائية.
انسيابية وسالسة

وفي املوعد احملدد لالقتراع ،تقاطر عش���رات الناخبني من املؤسس���ة من
الرجال والنساء مبكر ًا ومنذ الساعة الرابعة عصر ًا على مقر االنتخابات،
وعل���ى صندوق االقتراع ،حيث بدأ االقتراع واس���تمر حت���ى نهايته بكل
انسيابية وسالسة وهدوء ،متوكلني على الله سبحانه وتعالى ،و ُمسترشدين
مب���واد الالئح���ة التنظيمية الت���ي أوضحت أنه في ي���وم االقتراع يحضر
الناخ���ب ،أو وكيله ،إلى املوقع احملدد لالقتراع ،مصطحب ًا هويته – بطاقة
األحوال املدنية – وبعد التأكد من ش���خصيته ومطابقة بياناته ،يوقع أمام
اسمه ،واسم موكله – إن وجد – في السجل الورقي أمام جلنة االقتراع،
ويعط���ي بطاقة االقتراع ،لينتخب من يش���اء ،ويودع البطاقة في صندوق
االقتراع متضمنة اختياره .كما أش���ارت مادتها الثالثة والعش���رون ،إلى
أنه يجوز للناخب الذي ال يستطيع القراءة ،أن يستعني بأحد أعضاء جلنة
االقتراع في التأش���ير له أمام اسم املرشح الذي يختاره لعضوية مجلس

متت انتخابات «املؤسسة» بكل شفافية
ون����زاه����ة وه�������دوء ل��ت��خ��ت��ت��م ج����والت
ان��ت��خ��اب��ات ال����دورة ال��راب��ع��ة خ��ي��ر ختام
اإلدارة ،على أن يدون اس���م الناخب في محضر مس���تقل يوقع من جلنة
االقتراع ،وال يجوز ألحد أن يؤثر على اختياره.
وتول���ت جلنة االقتراع اس���تقبال الناخبني والتأكد من هويتهم ،وتس���ليم
بطاق���ات االقتراع للناخبني ،ومن ثم قامت بقية اللجان باإلجراءات املُتبعة
في عملية االقتراع ،ومنها التأكد من ش���خصية املنتخب ،حيث أش���ارت
املادة اخلامس���ة من الئحة االنتخابات إلى أنه يحق لكل مس���اهم انتخاب
عضو من أعضاء مجلس إدارة املؤسس���ة التي ينتمي إليها ،متى توافرت
فيه بعض الشروط ،وهي( :أن يكون مساهم ًا بذات املؤسسة ،وأن ال يقل
عمره عن  21س���نة هجرية ،وأن تتوافر فيه األهلية املعتبرة ش���رع ًا ،وأن
يكون مسج ًال كناخب في سجل الناخبني وقت اإلدالء بصوته).
كم���ا قامت جلن���ة االقتراع برص���د أي مالحظات تقع م���ن الناخبني ،أو
املرش���حني أثناء عملية االقتراع ،ومبساعدة الناخبني الذين ال يستطيعون
القراءة ،في التأش���ير لهم أمام اسم املرش���ح الذي يتم اختياره لعضوية
مجل���س اإلدارة .وعقب ذلك إع�ل�ان فتح وإقفال صن���دوق ،أو صناديق،
االقت���راع أمام الناخبني ،بعد انتهاء املدة احمل���ددة للتصويت ،والتي هي
ثمان س���اعات متصلة ،متضمنة أوقات الصالة ،ومت حترير محضر بذلك
ذكر فيه تاريخ وس���اعة قف���ل القاعة ،وتوقيعه من رئي���س جلنة االقتراع
واملراقبني والقانونيني وممثلي املرشحني.
السالمة والنزاهة

وفي الوقت نفس���ه حرصت املش���رفات من عضوات اللج���ان االنتخابية،
ومنسوبات املؤسسة ،على القسم النسائي في مقر االنتخابات ،على سير
وس���رية االنتخابات وأخذ بيانات املس���اهمات واستبعاد كل من ال تنطبق
بياناتهن على عملية االنتخابات ،وذلك لضمان س�ل�امة ونزاهة االنتخابات
التي متيزت بالس���رية ،كما قمن بتيسير عمليات دخولهن وخروجهن ومن
رافقهن مبنتهى التنظيم والدقة ،حيث إنه قد متت – وقبل بدء هذه الدورة
االنتخابية  -مناقش���ة موضوع اللجان النسائية املختصة بقيد الناخبات،
وجلان االقتراع في األقس���ام النس���ائية .وأوصت اللجن���ة بالتواصل مع
إدارات التربية والتعليم بالعاصمة املقدسة واملدينة املنورة وجدة ملشاركة
املشرفات التربويات للقيام بأعمال هذه اللجان.
نتائج االنتخابات

وبع���د تطبيق املادة التاس���عة والعش���رين من مواد الالئح���ة التنظيمية،
واخلاصة بفرز أصوات الناخبني ،جاءت النتائج كالتالي:
•املرشح حامت بالي )60( ،صوت ًا.
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ل��ق��اء م��ف��ت��وح م��ع امل��س��اه��م�ين وامل��س��اه��م��ات
ل��ل��ج��ن��ة ال���ع���ل���ي���ا ل�ل�ان���ت���خ���اب���ات ل��ن��ش��ر
ال���وع���ي ال��ث��ق��ايف ل��ل��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة
للتيسير ع��ل��ى امل��س��اه��م�ين وامل��س��اه��م��ات
ت��ك��ل��ي��ف إدارة ش����ؤون امل��س��اه��م�ين للعمل
ع���ل���ى ف���ت���رت�ي�ن (ص���ب���اح���ي���ة وم��س��ائ��ي��ة)
•املرشح هاشم مقلية )44( ،صوت ًا.
•املرشح خالد حبش )35( ،صوت ًا.
•املرشح عصام دمياطي )34( ،صوت ًا.
•املرشح كمال خليفة )32( ،صوت ًا.
•املرشح فيصل سندي )31( ،صوت ًا.
•املرشح فهد شحاتة )29( ،صوت ًا.
•املرشح فارس صبغة الله )25( ،صوت ًا.
•املرشح هاني دوس )14( ،صوت ًا.
•املرشح زين العابدين برزجني )7( ،أصوات.
والت���ي توض���ح فوز كل من( :حامت بالي ،وهاش���م مقلي���ة ،وخالد حبش،
وعصام دمياطي ،وكمال خليفة ،وفيصل س���ندي ،وفهد ش���حاتة ،وفارس
صبغة الله) ،بعضوية مجلس إدارة املؤسس���ة ،في حني مت اس���تبعاد كل
م���ن( :هاني دوس ،وزي���ن العابدين برزجني) ،بعد نيلهم���ا أقل عدد من
األصوات) .وبعد صدور قرار معالي وزير احلج بتعيني كل من:
•ابن الدليل أحمد بن يوسف حوالة
•ابن الدليل ريان بن سالم حماد
•الدليل ياسر بن غالب دبور
60
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•ابن الدليل يوسف بن هاشم خليل
مت تشكيل مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء ،على النحو اآلتي:
م

االسم

الصفة

1

أ .حامت بن جعفر عبداهلل بالي

الرئيس

2

أ .عصام بن عبدالعزيز حمزه دمياطي

النائب

3

أ .خالد بن حسن علي حبش

عضو

4

أ.فهد بن عبداحلميد حسن شحاتة

عضو

5

م .ياسر بن غالب خليل دبور

عضو

6

أ .فيصل بن محمد أمني سليمان سندي

عضو

7

أ .كمال بن أحمد مصطفى خليفة

عضو

8

أ .هاشم بن مصطفى أحمد مقلية

عضو

9

أ .فارس بن يوسف حبيب صبغة اهلل

عضو

10

د .أحمد بن يوسف بن أحمد حوالة

عضو

11

أ .يوسف بن هاشم حمزة خليل

عضو

12

د .ريان بن سالم عبداحلفيظ حماد

عضو

وذلك طبق ًا لبنود الئحة االنتخابات ،وحتديد ًا ملادتها( :اخلامسة والثالثني)،
التي نصت على أنه مع مراعاة كل ما جاء في هذه الالئحة ،ينتخب مجلس
إدارة املؤسسة بعد تشكيله في أول اجتماع له الرئيس ونائبه ،وذلك وفق ًا
آللية مت حتديدها وتفصيلها في هذه الالئحة.
وعق���ب ه���ذه اجلول���ة االنتخابية ،أكد وكي���ل وزارة احلج لش���ؤون احلج
رئيس اللجنة العليا النتخابات أرباب الطوائف الدكتور حس�ي�ن بن ناصر
الش���ريف ،أن انتخابات مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء في املدينة
املنورة قد سارت وفق اجلدول الزمني املخطط لها مسبق ًا وبشكل منضبط
وسلس ،واصف ًا نسبة املشاركة باملعقولة.

الملف
يتألف من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات واألمين العام

تشكيلمجلسإدارة الهيئةالتنسيق َّية
لمؤسساتأربابالطوائف
مكة المكرمة :الرفادة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،مبوجب القرار ال��وزاري رقم  266ق م ،املؤرخ يف 1408/09/25ه���ـ .وصدر القرار الوزاري
تأسست الهيئة
َّ
موحد،
�ار
رقم  127قم ،وتاريخ 1414/11/19ه���ـ بإعادة تفعيل دوره��ا ،وتطوير أدائها وفق اختصاصاتها ،لتأهيل املسائل املشتركة يف إط� ٍ
ّ
أي تضارب يف مناهج العمل الرئيسة بني مؤسسة وأخ��رى ،ومبا يسهم يف بناء التواصل بني تنظيمات أرب��اب الطوائف،
يضمن عدم وق��وع ّ
وزوار مسجد رسوله صلى اهلل عليه وسلم .وق��د ُأنشئت ه��ذه "الهيئة"،
ويحقق تقدمي أج��ود وأفضل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احل��رامّ ،
والشخصية
باألهلية
ككيان نظامي مستقل ،بإشراف وزارة احل��ج ،يتمتع
االعتبارية املستقلة .لتسعى ط��وال مسيرتها احلافلة التي
َّ
َّ
َّ
ً
وانطالقا م��ن( :رؤي��ة ،ورس��ال��ة ،وقيم)،
امتدت لنحو ( )28عام ًا ،لتحقيق العديد من األه���داف ،وفقً ا للعديد من االختصاصات وامل��ه��ام،
وتتكون الهيئة من جهازين رئيسني هما( :مجلس الهيئة ،واألمانة العامة للهيئة).
لتحقيق العديد من األه��داف ،والقيام بكثير من املهام.
ّ

ت���ك���ون ال���رئ���اس���ة دوري������ة ك���ل س��ن��ة م���ن ب�ي�ن أع��ض��اء
امل��ج��ل��س وي��خ��ت��ار أع��ض��اء امل��ج��ل��س م��ن بينهم ال��رئ��ي��س

د .طالل قطب

د .رأفت بدر

أ .طارق عنقاوي

أ .رامي لبني

أ .مصطفى دمنهوري

م .عباس قطان

أ .حامت بالي

د .فاروق بخاري

أ .عبدالهادي زمزمي

أ .محمد قاضي
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مجلس الهيئة

ملجلس الهيئة تشكيل جلان ووحدات فرعية إضافية متخصصةُ ،يناط بها
القيام مبهام وأعمال فنية واستشارية وتنفيذية محددة ،وف ًقا ملا تقتضيه
حاجة الهيئة ،ومبا يحقق أغراضها وأهدافها .ومجلس الهيئة ورئاسته،
هو السلطة العليا للهيئة ،وتضم "الهيئة" في عضويتها ك ًال من:
•املطوف الدكتور طالل بن صالح قطب ،رئيس مجلس إدارة املؤسسة
ملطوفي حجاج إيران ،رئيس الهيئة.
األهلية ِ ّ
•املطوف الدكتور رأفت إس����ماعيل بدر ،رئيس مجلس إدارة املؤسسة
ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا ،نائب رئيس الهيئة.
األهلية ِ ّ
•املطوف األس����تاذ طارق ب����ن محمد عنقاوي ،رئي����س مجلس إدارة
ملطوف����ي حجاج تركيا ومس����لمي أوروبا وأمريكا
املؤسس����ة األهلية ِ ّ
وأستراليا.
•املطوف األستاذ رامي بن صالح لبني ،رئيس مجلس إدارة املؤسسة
ملطوفي حجاج الدول اإلفريق َّية غير العرب َّية.
األهلية ِ ّ
•املطوف األس����تاذ مصطفى بن حمزة دمنهوري ،رئيس مجلس إدارة
ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.
املؤسسة األهلية ِ ّ
•املط����وف املهن����دس عباس عبدالغن����ي قطان ،رئي����س مجلس إدارة
ملطوفي حجاج الدول العرب َّية.
املؤسسة األهلية ِ ّ
•الدليل األس����تاذ حامت بن جعفر عبدالله بال����ي ،رئيس مجلس إدارة
املؤسسة األهلية لألد ّالَء باملدينة املنورة.
•الوكيل الدكت����ور فاروق يحيى بخاري ،رئي����س مجلس إدارة مكتب
الوكالء املوحد بجدة.
•الزمزمي األستاذ عبدالهادي عبداجلليل زمزمي ،رئيس مجلس إدارة
مكتب الزمازمة املوحد.
•األستاذ محمد بن حسن قاضي ،األمني العا ّم للهيئة.
ومتت����د عضوية أعضاء املجلس باس����تمرارية صف����ة كل عضو كرئيس
ملجلس إدارة املؤسس����ة التي ميثلها ،وعند استقالته عن رئاسة مجلس
إدارة املؤسس����ة ،أو تعيني أو انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ،تسقط
عضويته في املجلس ،ويحل محله الرئيس اجلديد املعينّ  ،أو املُنتخب ،أو
املكلّف برئاسة مجلس إدارة تلك املؤسسة.
وتك���ون رئاس���ة املجلس دورية كل س���نة من بني أعض���اء املجلس،
ويخت���ار أعضاء املجلس من بينهم الرئي���س ،ونائ ًبا لرئيس املجلس
عن كل دورة في أول اجتماع للمجلس ،ويعتمد تعيني الرئيس ونائبه
مبوافقة وزير احلج.
اختصاصات المجلس

���ص مجلس الهيئ����ة باملهام التالي����ة( :اقتراح السياس����ات العليا
ويخت� ُّ
والبرام����ج ،التي حتقق أهداف الهيئ����ة وغاياتها .والنظر في التوصيات
والتقارير والدراس����ات واملشروعات التي تُع ُّدها أجهزة الهيئة ،ويرفعها
رئي����س املجلس .اعتماد اللوائح واألنظمة والهي����اكل اإلدارية املقترحة،
والرفع بذلك إلى الوزارة .والنظر في تقرير احملاس����ب القانوني للهيئة،
والتصديق على احلس����ابات اخلتامية ،وامليزانية السنو ّية لها .ومناقشة
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اخلطة التش����غيلية وامليزاني����ة التقديرية للهيئة ،والت����ي يكلف بإعدادها
األمانة العامة .واعتماد تعيني جلان متخصصة يوكل إليها املجلس إجناز
مها ّم وأعمال تنفيذية واستشارية محددة .واملصادقة على القرارات التي
تصدرها جلنة تس����وية املنازعات في اخلالف����ات املنظورة أمامها ،ورفع
التوصي����ات التي توصلت إليها ملعالي وزير احل����ج .وإبداء وجهة النظر
ف����ي املس����ائل واملوضوعات التي يرى وزير احل����ج عرضها على الهيئة.
ومناقشة واعتماد التقرير السنوي الذي ُيع ّده األمني العا ّم للهيئة ،توطئة
لرفعه لوزير احلج بش����أن أعمال الهيئة ومنجزاته����ا ،والتوصيات التي
يقترحها املجلس.
رؤساء الهيئة

وتولى رئاس����ة الهيئة التنسيق َّية ملؤسسات أرباب الطوائف منذ إنشائها
ف����ي عام 1408ه����ـ ،وحتى الوقت احلال����ي ،نخبة من رج����االت أرباب
الطوائف وهم:
املطوف األس����تاذ صالح بن محمد جمال  -يرحمه الله  -رئيس
• ِّ
مجلس إدارة مؤسس����ة مطوفي حجاج ال����دول العرب َّية (آنذاك)،
وملدة عامني.
•الوكي����ل األس����تاذ محمود بن صالح أبوزي����د  -يرحمه الله  -رئيس
مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد (آنذاك) ،وملدة ثالثة أعوام.
املطوف األستاذ فائق بن محمد بياري ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة
• ِّ
مطوفي حجاج الدول العرب َّية (آنذاك) ،وملدة عام.
املطوف األس����تاذ عبدالواحد بن برهان سيف الدين ،رئيس مجلس
• ِّ
مطوف����ي حجاج الدول اإلفريق َّية غي����ر العرب َّية وملدة
إدارة مؤسس����ة ِ ّ
خمسة أعوام ،خالل الفترة من  1416وحتى 1420هـ.

املطوف األس����تاذ عبدالله بن عمر عالء الدين  -يرحمه الله  -رئيس
• ِّ
مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا
وأستراليا (آنذاك) وحتى وفاته بتاريخ 1431هـ.
املطوف األستاذ فائق بن محمد بياري ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة
• ِّ
مطوفي حجاج الدول العرب َّية (آنذاك) ،في عام 1431هـ ،وملدة عامني.
ِّ
املطوف األس����تاذ عبدالواحد بن برهان سيف الدين ،رئيس مجلس
• ِّ
إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريق َّية غير العرب َّية ،من تاريخ
1433/01/10هـ ،وحتى تاريخ 1436/06/02هـ.
وف����ي الثاني من جم����ادى اآلخرة لعام 1436ه����ـ ،مت انتخاب
املط����وف الدكتور طالل بن صالح قط����ب ،رئيس مجلس إدارة
املؤسسة األهلية ملط ّوفي حجاج إيران ،رئيس ًا للهيئة التنسيقية
ألرباب الطوائف.
النائب واألمين العام

وفي عام 1433هـ  -وأل ّول مرة في تاريخ الهيئة ومنذ تأسيس����ها  -مت
تعيني نائب لرئيس����ها ،حيث صدر قرار معالي وزير احلج الدكتور بندر
املطوف األس����تاذ زهير بن عبداحلميد س����دايو،
بن محمد حجار بتعيني
ِّ
ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا
رئيس مجلس إدارة املؤسس����ة األهلية ِ ّ
ـ آنذاك ـ نائ ًبا لرئيس" الهيئة".
وبتاري����خ 1436/06/02ه����ـ ،مت انتخاب املطوف الدكت����ور رأفت بن
إس����ماعيل بدر ،رئيس املؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج جنوب آس����يا،
نائب ًا لرئيس الهيئة.
ويتولّى األس����تاذ محمد بن حس����ن قاضي منصب األم��ي�ن العام للهيئة
التنسيق َّية ملؤسسات أرباب الطوائف.
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لقاءات
رعاه “حجار” وحضره وكالء الوزارة ومديرو الفروع

ملتقى تعريفي بتشكيالت إدارات
“أرباب الطوائف” الجديدة

جدة :الرفادة
رح��ب معالي وزي��ر احل��ج الدكتور بندر بن محمد حجار ب��رؤس��اء ون��واب وأع��ض��اء مجالس إدارات
مؤسسات أرباب الطوائف يف دورتها االنتخابية الرابعة (1439 – 1436ه��ـ) ،التي جرت يف شهر ربيع
اآلخر املنصرم ،والتي أسفرت نتائجها على هذه التشكيالت اجلديدة ،متمني ًا لهم كل توفيق وسداد
يف مهامهم ،مشيد ًا مبا تقدمه املؤسسات من خدمات جليلة ،ومب��ا تقوم به من أدوار ،وم��ا تؤديه
من مهام جسام ،وبالروح التي جرت بها االنتخابات ،وبتعاون هذه املؤسسات الكبير يف إجناحها..

وزي�����ر احل����ج  :ال��ش��ك��ر م���وص���ول للهيئة
ال���ت���ن���س���ي���ق���ي���ة مل�����ؤس�����س�����ات أرب��������اب
ال���ط���وائ���ف ع��ل��ى إق��ام��ت��ه��ا ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى
64
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أكد معالي وزير احلج احلرص على التوس����ع في اس����تخدام كل وسائل
التقنية ،من أجل تطوير العمل في مؤسس����ات أرباب الطوائف ،لالرتقاء
مبس����تويات أداء اخلدمات املقدمة جلميع ضي����وف الرحمن من حجاج
اخل����ارج ،حاث ًا معاليه على أهمية التدريب والتأهيل إلكس����اب العاملني
في هذه املؤسس����ات مزيد ًا من املهارات واملعارف والعلوم ،وباالهتمام
بالعنصر البش����ري ،الذي ُيع���� ّول عليه كثير ًا – بعد عون الله س����بحانه
وتعالى وتوفيقه – لتحقيق تطلعات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل س����عود ،وتوجيهاته السديدة حفظه الله ،بحشد جميع
الطاقات والكوادر البش����رية ،وتس����خير كل اإلمكانات املادية والتقنية،
وتنفيذ كثير من املش����روعات العمالقة في املدينتني املقدستني واملشاعر
املقدس����ة ،لتمكني وفود الله من أداء مناس����ك احلج بكل يس����ر وسهولة
وأمان ،منوه ًا مبا يوليه سمو ولي العهد وزير الداخلية رئيس جلنة احلج
العليا ،وسمو ولي ولي العهد ،وسمو مستشار خادم احلرمني الشريفني
أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية ،وس����مو أمير منطقة
املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة من عناية واهتمام ومتابعة
وإشراف على جميع أعمال احلج.
أداء الواجب

ومتنى معالي وزير احلج في كلمته ،إلدارات املؤسسات التقدم والتوفيق
ف����ي أداء الواجب جت����اه احلجاج ،مؤك ًدا أن وزارة احلج تعمل بش����كل
مستمر على تطوير مؤسسات أرباب الطوائف لالرتقاء باخلدمات املقدمة
لضيوف الرحمن ،من خالل تطوير األنظمة واللوائح واالستخدام املكثف
للتقنية والتدريب والتحفيز بجميع أنواعه وتوفير البيئة املناس����بة إلطالق
الطاق����ات املبدعة ألداء العمل بكل كفاءة واقتدار ،مقدم ًا ش����كره ملجلس
الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف على تنظيم هذا اللقاء.
وجاء ذلك في امللتقى التعريفي بأعضاء مجالس إدارة مؤسسات أرباب
الطوائ����ف ،الذي أقامته الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف
للدورة االنتخابية اجلديدة ،والتعريف مبهام ومسؤوليات “الهيئة” وفق ًا
لالئحتها التنظيمية املعتمدة ،وذلك مساء يوم السبت 1436/08/05هـ،
بقاع����ة “اإلمبراطورة” ،بفندق “الدار البيضاء” مبحافظ جدة ،بحضور
وكالء الوزارة والوكالء املساعدين ،ومديري عموم فروع الوزارة بكل من
مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة ،ورئيس الهيئة التنس����يقية ملؤسسات
أرباب الطوائف ونائبه ،وأمينها العام ،ورؤس����اء وأعضاء مجالس إدارة
مؤسس����ات أرباب الطوائف ونوابهم ،وعدد من مس����ؤولي وزارة احلج،
ومنسوبي مؤسسات أرباب الطوائف.
وبدأت فعاليات امللتقى التعريفي بتالوة آيات من الذكر احلكيم ،ثم ُألقيت
كلمة الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،ألقاها بالنيابة املطوف
أحم����د بن خالد عطاس ،عضو مجلس إدارة املؤسس����ة األهلية ملطوفي
حجاج جنوب آس����يا ،والتي استهلها بحمد لله جل وعال على منح شرف
خدمة حجاج بيته احلرام وزوار مسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم،
واصف ًا هذه املنحة بأنها منحة عظيمة من رب كرمي تستوجب الشكر ،وأن

حجار :وزارة احلج تعمل بشكل مستمر على
تطوير مؤسسات أرب��اب الطوائف لالرتقاء
ب���اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ض��ي��وف ال��رح��م��ن
ش����كرها يكون بأدائها على الوجه الذي يرضي الرحمن عز وجل ،قائ ًال:
“إن علينا أن نقوم بخدمته����م على الوجه املطلوب وفق توجيهات القيادة
الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
س����عود  -حفظه الله  -وسمو ولي عهده األمني ،وسمو ولي ولي العهد،
هذه القيادة التي بذلت وسهلت ويسرت وأجنزت كل ما من شأنه تيسير
أداء النس����ك على احلاج الكرمي” .مضيف ًا“ :يأتي هذا اللقاء وقد ُمنِحنا
ولله الفضل الثقة من مس����اهمي ومساهمات مؤسسات أرباب الطوائف
ومن معالي وزير احلج لنكون أعضا ًء ملجالس إدارات مؤسساتنا املوقرة،
وأن هذه مسؤولية جسيمة نسأل الله العون والتوفيق على أدائها ،وأداؤها
ال يكون عل����ى الوجه املطلوب إال إذا عملنا بروح الفريق الواحد بتعاون
وتكاتف ،فإن هدفنا جميع ًا هو رضا الله سبحانه وتعالى من خالل تقدمي
أفضل خدمة لضيفه الكرمي ،فخدماتنا بفضل الله متكاملة يكمل بعضها
بعض ًا باملطوف في خدمته مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة والدليل باملدينة
املنورة يخدم الزائر والوكيل في اس����تقبالهم ووداعهم والزمزمي يرويهم
مباء زمزم في دياره����م ،خدمات جليلة حتتاج منا التكاتف ألدائها ،وال
يكون هذا إال بعد التعارف والتآلف والتنس����يق ،والتعارف مطلب قرآني
بني جميع البشر (وجعلناكم ش����عوب ًا وقبائل لتعارفوا) ،فهو يكون أأكد
سام”.
بني مجموعة يربطهم ويجمعهم هدف واحد ٍ
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وأضاف املطوف أحمد عطاس“ :التعارف هو هدف هذا اللقاء الذي جاء
برعاية كرمية من معالي وزير احلج ،وأقامته مش����كورة الهيئة التنسيقية
ملؤسسات أرباب الطوائف التي حملت على عاتقها مبدأ االلتزام باخلدمة
اجلماعية بني مؤسسات أرباب الطوائف ،وكذلك مع الشركات واملؤسسات
واجلهات األخرى ذات الصلة بأعمالها من خالل التعاون والتنسيق ،كما
جعلت من أهدافها العمل على تطوير اإلمكانات املتاحة لدى مؤسس����ات
أرباب الطوائف وتس����خيرها في تقدمي أفضل اخلدمات حلجاج بيت الله
احلرام وزوار مسجد نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم ،ورعاية املصالح
املش����تركة ملؤسسات أرباب الطوائف والتنس����يق فيما بينهم مبا يحقق
أهدافها املشتركة”.
وفي ختام كلمته توجه بالشكر ملعالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد
حجار على رعايته وتش����ريفه لهذا اللقاء والذي يأتي في إطار دعمه الال
محدود ملؤسس����ات أرباب الطوائف للقي����ام بواجباتها املناطة بها ،كما
قدم ش����كره للهيئة التنسيقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف على إقامتها
وتنفيذها هذا اللقاء ،سائ ًال الله عز وجل أن يعينها ويوفقها ألداء مهامها
على الوجه املطلوب ،وأن يؤتي ه����ذا اللقاء ثماره املرجوة منه ،والهدف
املوضوع له.
رعاية واهتمام

وبعد التعريف برؤس����اء ونواب وأعضاء مجالس إدارات مؤسس����ات
أرباب الطوائف في دورتها االنتخابية الرابعة1439 – 1436( :هـ)،
ألقى املطوف الدكتور طالل بن صالح قطب ،رئيس الهيئة التنس����يقية
ملؤسس����ات أرباب الطوائف ،رئيس مجلس إدارة مؤسس����ة مطوفي
حجاج إيران ،كلم����ة ث ّمن فيها رعاية معالي وزير احلج الدكتور بندر
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بن محمد حجار لهذا امللتقى ،وتش����ريفه باحلضور ،وأش����اد باهتمام
معاليه مبؤسسات أرباب الطوائف ،ومتنى في كلمته التوفيق والنجاح
ف����ي درب خدمة هذه الب��ل�اد الطاهرة وضيوف احلرمني الش����ريفني
املش����مولني برعاية فائقة واهتمام يفوق اخليال من لدن حكومة موالي
خادم احلرمني الش����ريفني وولي عه����ده وولي ولي العهد حفظهم الله،
الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل راحة احلجيج ،ليؤدوا نسكهم
بكل يسر وطمأنينة ،وراحة بال ،ويعودوا إلى أوطانهم ساملني غامنني،
داعي���� ًا لهذا البلد باألمن واألمان والنصر على األعداء في ظل حكومة
الوفاء والعطاء أدام الله عزهم أجمعني.
وتط����رق في كلمته لالئح����ة الهيئة اجلديدة ،قائ��ل� ًا في هذا اخلصوص:
“وكما يعرف اجلميع ،أنه لم يكن للهيئة التنسيقية الئحة تنظيمية ،ترتكز
عليها في أداء أعمالها ،بحيث قامت سابق ًا ،وأعدت الئحة مؤقتة في عام
1418ه����ـ ،وظلت تلك الالئحة تتأرجح ب��ي�ن قاعات االجتماعات ،وأروقة
الوزارة ،دون أن تشرق شمسها ،وتالمس احلقيقة لترسيخها ،حتى جاء
وتفضل مش����كور ًا معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار ،الرجل اجلاد
النش����يط الدؤوب على إجناز املعامالت ،وقام مس����خر ًا جهود ًا مضاعفة
عليها ،فأمر بسرعة اإلعادة والنظر فيها من قِ بله ،ومبتابعتها شخصي ًا،
وأمر بالتنس����يق مع الوزارة ،وظل متابع ًا له����ا حتى أخرجها إلى النور
في فترة وجيزة ،وذل����ك في جمادى األولى من عام 1436هـ ،حيث أمر
بإصدارها واملوافق����ة عليها ،وذلك قبل أن تتولى املجالس احلالية إدارة
املؤسسات واملكاتب” .وأضاف“ :ولذا ..ال يسعني اليوم باسمي وباسم
جميع أرباب الطوائف إال أن أكرر الش����كر لرب العباد ثم ملعالي الوزير
الذي يزين جمعنا اليوم ،والش����كر موصول لوكيل الوزارة لشؤون احلج
الدكتور حسني الشريف على مساعيه احلثيثة ،وعقده الجتماعات عديدة

قطب :أس��أل اهلل تعالى التوفيق والنجاح
يف درب خ���دم���ة ه����ذه ال���ب�ل�اد ال��ط��اه��رة
وض���ي���وف ال���رح���م���ن م���ن ح���ج���اج اخل����ارج
عط��اس“ :الهيئ��ة التنس��يقية” حمل��ت على
عاتقه��ا مب��دأ االلت��زام باخلدم��ة اجلماعي��ة
ب�ين املؤسس��ات وم��ع اجله��ات ذات الصل��ة

مهمة ،س����اهمت بش����كل كبير في إجناز إصدارها ،شاكرين كل اجلهد
املبذول من اجلميع جتاه ذلك”.
وقال مخاطب ًا زمالءه في مؤسسات أرباب الطوائف“ :لقد آن األوان جلني
الثمار بصدور الالئحة التنظيمية التي تش����مل األمور املالية ،واإلدارية،
وامليدانية ،والتي س����تمكن الهيئة التنس����يقية من الش����روع بالعمل على
أس����س إدارية وعلمية موثقة ألرباب الطوائف ،لذلك فقد شرفني إخوتي
وزمالئ����ي ورفاق الدرب في العطاء والوف����اء في مجلس الهيئة بالوقوف
أمامكم نيابة عنهم والتحدث باس����مهم إللقاء الضوء على ما تقدمه هذه
الهيئة وعن نشاطاتها احلالية ،ونظرتها املستقبلية الهادفة ،إلى التطوير،
والتحدي����ث ،وج����ودة األداء ،على ضوء ما جاء ف����ي الئحتها اجلديدة..
وف����ي اخلتام متنى الدكتور طالل قط����ب أن يكون حج هذا العام  -وكل
ع����ام  -حج ًا ناجح ًا بكل معايير النجاح ،مع الدعاء باألجر والثواب من
رب العزة واجلالل.
مهام “الهيئة”

ثم ُق ّدم عرض مرئي عن مهام الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
ومسؤولياتها ،وأوضح فيه أن “الهيئة” تسعى جاهدة لكي تكون إحدى
مؤسس����ات املجتمع املدني املؤثرة على املجتمع في مجال اختصاصات
وأعمال مؤسس����ات أرب����اب الطوائف ،وذلك باإلس����هام في تطوير مهن
أرباب الطوائف ،وترس����يخ األسس التي حتكم ممارسة املهنة ،وإصدار
وتوثيق املعلومات األساسية عن املنتمني للمهنة ،وااللتزام مببدأ اخلدمة
اجلماعية بني مؤسسات أرباب الطوائف فيما بينها ،وكذلك مع الشركات
واملؤسس����ات واجلهات األخرى ذات الصلة بأعمالها ،من خالل التعاون
والتنسيق وبناء جسور التعاون.

إضاف����ة إلى ذلك احلرص كل احلرص على أن تكون “الهيئة” منصة
لتوثيق وأرش����فة وتبادل املعلومات اخلاصة بنش����اط احلج واحلجاج
ومنس����وبي أرباب الطوائف ،وذلك بتأس����يس مركز معلومات لتوثيق
املعلومات والبيانات اخلاصة مبؤسس����ات ومكات����ب أرباب الطوائف
وأعمال احلج ،والبيانات اخلاصة مبؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف
وأعمال احلج ،والبيانات اخلاصة مبنس����وبي كل طائفة ،ووضعها في
برنامج حاس����وبي يوفر املعلومة لطالبها ويس����هل الرجوع إليها عند
احلاجة ،وإصدار النشرات اإلعالمية والتوعوية اخلاصة بهذا اجلانب،
وعقد وإع����داد الدورات التدريبية وورش العم����ل العارضة واملنتظمة
لتطوي����ر أداء مؤسس����ات ومكاتب أرباب الطوائ����ف ،وإقامة الندوات
التطويرية وامللتقيات واملش����اركة في املع����ارض ذات العالقة باحلج،
وإعداد البحوث والدراس����ات امليدانية الالزمة لتطوير اخلدمات التي
تقدمها مؤسس����ات ومكاتب أرباب الطوائف للحجاج ،باالستفادة من
منس����وبي تلك املؤسس����ات واملكاتب ذوى املؤهالت واخلبرة للنهوض
مبس����توى اخلدمات .وكذلك إعداد ميثاق ش����رف مهن����ي بني جميع
املنتس����بني جلميع مهن أرباب الطوائف ،وذلك بهدف حماية الس����ياج
الع����ام للمهن����ة ،واحملافظة على ثواب����ت املهنة وأعرافه����ا وموروثها
وتقاليدها والسعي احلثيث لترسيخ مفاهيم كينونة املهنة ،واستمرارية
التواص����ل ملزي����د من النقالت النوعي����ة في مجال اإلب����داع واالرتقاء
باخلدمات املقدمة للحجاج .وأنها بصدد مش����روع حتديث التخطيط
اإلستراتيجي ألعمالها.
وعقب اللقاء ،صرح وكيل وزارة احلج لش����ؤون احلج الدكتور حسني بن
ناصر الش����ريف ،بأن مثل هذا اللقاء يجسد روح التواصل بني الوزارة
ومؤسس����ات أرباب الطوائف ،التي سجل العاملون فيها مناذج مشرفة
للتع����اون الكبير مع الوزارة وذلك باحلرص كل احلرص على تنفيذ بنود
ومواد الئحة االنتخابات للس����نوات األربع القادمة ،والتي حتمل العديد
من الرؤى املس����تقبلية ،وأن هذه املؤسس����ات قد قدمت خالل مشوارها
الطوي����ل الكثير من العطاءات ،في خدمة حج����اج بيت الله احلرام ،من
خالل التنظيم والتنس����يق بينها ،وبني جميع القطاعات واألجهزة العاملة
في احلج ،مبا حقق تطلعات القيادة الرشيدة واملسؤولني في وزارة احلج،
ومبا يتفق مع روح العصر ومتغيراته.
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تنظيمات
لتعمل ضمن منظمات المجتمع المدني بكل فاعلية وكفاءة واقتدار

الئحة تنظيمية جديدة للهيئة
التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
مكة المكرمة :الرفادة
تأسست الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف قبل
نحو ( )3عقود ،ككيان نظامي مستقل ،بإشراف وزارة
والشخصية
باألهلية
احلج ،يتمتع
االعتبارية املستق َلّة،
َّ
َّ
َّ
وبهدف متثيل املصالح املشتركة ملؤسسات أرباب الطوائف
التسع القائمة اليوم ،والتي تعد كيانات خدمية شامخة
تنتشر يف ٍ ّ
كل من مكة املكرمة ،واملدينة املنورة ،وجدة ،مع
�اد لها يف مدن احل��ج ،ويف كثير من منافذ
أذرع وأي� ٍ
وج��ود ٍ
القدوم واملغادرة (البرية واجلوية والبحرية) ،وقد سعىت
موح ٍد،
إطار
طوال مسيرتها لتأهيل املسائل املشتركة يف
ٍ
ّ
أي تضارب يف مناهج العمل الرئيسة بني
يضمن عدم وقوع ّ
مؤسسة وأخرى ،ومبا يسهم يف بناء التواصل بني تنظيمات
أرب��اب الطوائف ،ويحقق تقدمي أجود وأفضل اخلدمات
وزوار مسجد رسوله صلى اهلل
حلجاج بيت اهلل احل��رامّ ،
عليه وس��ل��م ،وف��قً ��ا للعديد م��ن االختصاصات وامل��ه��ام،
ً
وانطالقا من( :رؤي��ة ،ورسالة ،وقيم) ،لتوفق – بفضل
اهلل  -يف القيام بكثير من املهام ،وحتقيق كثير من مسارات
أهدافها ،كما شهدت العديد من التحوالت إلعادة تفعيل
دورها لتعمل ضمن منظمات املجتمع املدني بكل فاعلية
وكفاءة واقتدار ،ولتطوير أدائها وفق اختصاصاتها ،ومنها
صدور الئحة تنظيمية يف هذا العام (1436ه��ـ2015/م).
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مهام الهيئة
تتك ّون الالئحة اجلديدة من ( )4أبواب ،و( )42ما ّدة ،وأش���ارت إلى أنهل تلغي
كل م���ا يتعارض معها من أحكام ،وأن يتم العمل بأحكامها فور اعتمادها من
معالي وزير احلجُ .
وخ ِ ّصصت املادة األولى في فصلها األول لبعض التعريفات،
مثل( :اململكة ،والوزارة ،والوزير ،والهيئة ،والرئيس ،واملجلس ،واألمانة العامة،
واألمني العام ،واملكاتب والفروع ،والطوائف ،واحلاج ،وأصول الهيئة ،والسنة
املالي���ة ،وأخير ًا الالئحة) ،وبينت أنه تكون للعب���ارات الواردة في هذه الالئحة
أين ما وردت املعاني املوضحة أمامها ما لم يقتضى الس���ياق خالف ذلك ،وأن
العبارة التي تأتي بصيغة املفرد ينس���حب معناها على صيغة اجلمع .وتناولت
في مادتها الثانية من الفصل نفس���ه( :الكيان واملقر) ،مبتدئ ًة بتعريف “الهيئة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف” ،وعضويتها.
وعرفت في املادة الثالثة مبقرها مبكة املكرمة ،موضحة أن لها أن تنشئ مكاتب
وفروع ًا داخل اململكة بقرار وزير احلج ،وأن تتملك أو تنش���ئ عقار ًا خاص ًا بها
يك���ون مقر ًا دائم ًا لها ،وكذلك أي عقارات أخرى تكون مكاتب وفروع ًا لها بعد
موافقة الوزير .وتناولت املادة الرابعة :املهام واألهداف والوسائل ،موضح ًة أن
املهام املناط بالهيئة القيام بها تشمل:
•اإلسهام في تطوير مهن أرباب الطوائف وترسيخ األسس التي حتكم
ممارس���ة املهنة ،وإصدار وتوثيق املعلومات األساس���ية عن املنتمني
للمهنة.
•االلتزام مببدأ اخلدمة اجلماعية بني مؤسس���ات أرباب الطوائف فيما
بينها ،وكذلك مع الشركات واملؤسسات واجلهات األخرى ذات الصلة
بأعمالها من خالل التعاون والتنسيق وبناء جسور التعاون.
•أن تكون الهيئة منصة لتوثيق وأرش���فة وتب���ادل املعلومات اخلاصة
بنشاط احلج واحلجاج ومنسوبي أرباب الطوائف وإصدار النشرات
اإلعالمية والتوعوية.
•اإلس���هام في تطوي���ر األنظمة واللوائ���ح املنظمة ألنش���طة وأعمال
مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف.
•تقدمي التوصيات بش���أن تنمية املوارد املالية للمؤسسات والعمل على
هيكل���ة اقتصاديات اخلدمة التي تقدمها املؤسس���ات واإلس���هام في
صياغة اإلس���تراتيجية العامة لعمل املؤسسات في ظل ما تقضي به
األنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
•تطوير الفكر التنظيمي لنش���اط احلج وتقدمي برامج التوعية املستمرة
للعاملني في احلج.
•وضع اخلطط اإلعالمية مبا يخدم املؤسسات.
•السعي ألن تكون الهيئة إحدى مؤسسات املجتمع املدني املؤثرة على
املجتمع في مجال اختصاصات وأعمال مؤسسات أرباب الطوائف.
•العمل على إيجاد ميثاق شرف مهني.

ال���س���ع���ي ألن ت���ك���ون “الهيئة” إح����دى
م���ؤس���س���ات امل���ج���ت���م���ع امل����دن����ي امل���ؤث���رة
يف م���ج���ال االخ���ت���ص���اص���ات واألع����م����ال
ت��ش��ج��ي��ع ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر واالب��ت��ك��ار
وإج���������راء ال������دراس������ات امل��ت��خ��ص��ص��ة يف
أن����ش����ط����ة احل�������ج وخ������دم������ة احل����ج����اج
الطوائف ،والعم���ل على توحيد القواعد والضواب���ط واإلجراءات التي تضمن
توفير وتطوير اخلدمات املقدمة من أرباب الطوائف الالزمة للحجاج ورعايتهم،
وفق النظم الداخلية للكيان���ات املنصوص عليها في هذه الالئحة .والعمل على
تطوير اإلمكانات املتاحة لدى مؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف ،وتسخيرها
في تق���دمي أفضل اخلدمات حلج���اج بيت الله احلرام وزوار املس���جد النبوي
الشريف .ومتثيل املصالح املشتركة ملؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف لدى
الوزارة واجلهات ذات العالقة .وتش���جيع البح���ث والتطوير واالبتكار ،وإجراء
الدراس���ات املتخصص���ة في مجال أنش���طة احلج وخدمة احلج���اج والزوار.
وتوثيق منظومة خدمات أرباب الطوائف في موس���وعة احلج الش���املة ،وإثراء
اجلوانب البحثية والعلمية في مجاالت احلج .وأخير ًا رعاية املشاريع املشتركة
للمؤسسات).
وبينت في املادة السادس���ة( :الوس���ائل) ،وهي أن تتخذ “الهيئة” في س���بيل
حتقيق أهدافها ،جميع الوسائل املتاحة لها مبا ال يتنافى مع األنظمة واللوائح
السائدة ،كما يجوز لها استخدام الوسائل التالية:
•اقتراح إنش���اء وإدارة املش���اريع والبرامج التي تساعد الهيئة على
تنمية مواردها وحتقيق أهدافها ،وكذلك املشاريع والبرامج املشتركة
بني أرباب الطوائف.
•عق���د وإعداد ال���دورات التدريبية وورش العم���ل العارضة واملنتظمة
لتطوي���ر أداء مؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائ���ف ،وإقامة الندوات
التطويرية وامللتقيات واملشاركة في املعارض ذات العالقة باحلج ،بعد
موافقة وزارة احلج على ذلك.
•حتليل ودراسة التقارير التي ترد إليها من مؤسسات ومكاتب أرباب
الطوائف واجلهات املعنية بش���ؤون احلج ،وتقييمها ورفع التوصيات
بشأنها.

أهداف ووسائل
أما األهداف التي تس���عى الهيئة لتحقيقها ،فقد خلصتها املادة اخلامسة في:
(رعاية املصالح املش���تركة ملؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف ،والتنسيق فيما
بينها مبا يحقق أهدافها املش���تركة .ووضع اإلس���تراتيجية العامة ملهن أرباب
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أن ت���ك���ون “الهيئة” م��ن��ص��ة ل��ت��وث��ي��ق
وأرش����ف����ة وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات اخل��اص��ة
ب���ن���ش���اط احل�����ج واحل����ج����اج وامل��ن��س��وب�ين
اإلس����ه����ام يف ت���ط���وي���ر امل���ه���ن وت��رس��ي��خ
األس���������س ال�����ت�����ي حت����ك����م مم���ارس���ت���ه���ا
وإص������دار وت��وث��ي��ق امل��ع��ل��وم��ات األس��اس��ي��ة
•دراس���ة كل ما يتعلق باإلجراءات التنس���يقية بني مؤسسات ومكاتب
أرب���اب الطوائف ،وكل ما ل���ه عالقة بتنفيذ اخلطة التش���غيلية التي
يعتمدها الوزير فيما يخص املؤسسات.
•اقت���راح وإعداد اللوائح املنظمة ألعمال احل���ج ،والتعليمات واللوائح
األخرى املرتبطة بأنش���طة مؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف في
مجال خدمة احلجاج بعد التنسيق مع الوزارة.
•إعداد البحوث والدراس���ات امليدانية الالزم���ة لتطوير اخلدمات التي
تقدمها مؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف للحجاج ،باالستفادة من
منسوبي تلك املؤسسات واملكاتب صاحبة املؤهالت واخلبرة للنهوض
مبس���توى اخلدمات ،ولها أن تس���تعني مبن تراه مناسب ًا من املكاتب
االستشارية واإلدارية املتخصصة.
•إعداد مناذج موحدة للعقود التي يتم إبرامها بني مؤسسات ومكاتب
أرباب الطوائف ومكاتب شؤون احلجاج ،أو الغير من املتعاملني معها
من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني بعد التنسيق مع الوزارة.
•اقتراح إنتاج وتطوير الوسائل التي تضمن تنسيق أعمال مؤسسات
ومكات���ب أرباب الطوائف ،وحتقيق تكام���ل أعمالها ملا يضمن تقوية
عوامل املنافس���ة احلميدة التي ترفع من ج���ودة اخلدمة أو اخلدمات
التي تقدمها كل مؤسسة ومكتب.
•إع���داد وتطوير أدوات فض النزاعات التي قد تقع بني منس���وبي كل
طائفة ،أو مؤسسة ،أو بني املؤسسات املنضوية حتت مظلة الهيئة بعد
التنسيق مع الوزارة.
•اس���تثمار موارد الهيئة وأصولها في مش���روعات استثمارية تضمن
مناءه���ا وزيادتها مبا يعود نفع���ه عليها ،وحتقيق موارد مالية لتغطية
مصروفات والتزامات الهيئة.
•إنشاء مركز معلومات لتوثيق املعلومات والبيانات اخلاصة مبؤسسات
ومكاتب أرباب الطوائف وأعمال احلج ،والبيانات اخلاصة مبؤسسات
ومكاتب أرباب الطوائف وأعمال احلج ،والبيانات اخلاصة مبنسوبي
كل طائف���ة ،ووضعها في برنامج حاس���وبي يوف���ر املعلومة لطالبها
ويسهل الرجوع إليها عند احلاجة.
•إعداد ميثاق شرف للمهنة وذلك بهدف حماية السياج العام للمهنة
تنظيم إداري
أم���ا الباب الثاني من أبواب هذه الالئحة ،فقد تن���اول التنظيم اإلداري وأجهزة
الهيئة ،وفصل في املادة الس���ابعة الهيكل التنظيمي وأجهزة الهيئة ،موضح ًا أن
الهيكل التنظيمي يتكون م���ن األجهزة التالية( :مجلس اإلدارة .واألمانة العامة.
واللجنة االستش���ارية .وجلنة التوفيق والصلح .ومركز املعلومات والتوثيق) .كما
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عرف���ت الالئحة في املادة الثامنة( :مجلس اإلدارة) ،وأس���لوب تش���كيله ،بينما
شرحت املادة التاس���عة ،أهم اختصاصات املجلسُ .
وخ ِ ّصصت املادة العاشرة
لصالحي���ات رئيس املجلس ،واملادة احلادية عش���رة الجتماعات مجلس اإلدارة،
واملادة الثانية عش���رة للتصوي���ت على قرارات املجلس ،بينم���ا أوضحت املادة
الثالث���ة عش���ر ،مدة املجلس وانقض���اء العضوية ،وجاء فيه���ا( :تكون دورة كل
مجلس أربع سنوات من تاريخ اعتماد تعيينهم من الوزير مع كل دورة انتخابية
ملجالس إدارات املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف ،وفى حال انقضاء عضوية
أي م���ن أعض���اء املجلس خالل مدة املجلس يكمل مدته م���ن يتم تعيينه من قبل
الوزير كرئيس للمؤسس���ة املعنية ،وفى حال اعتذار رئيس الهيئة أو نائبه ،فيتم
إجراء انتخابات جديدة بني رؤس���اء املؤسسات واملكاتب ،وتكون مدة الرئيس أو
النائ���ب اجلديد إلكمال الفترة املتبقية ملجلس الهيئة) ،مع ذكر أس���باب انقضاء
عضوية املجلس .واملادة الرابعة عش���ر تطرقت حلضور األمني العام الجتماعات
املجل���س ،وبينت أن األمني العام يحض���ر اجتماعات مجلس الهيئة بوصفه أمني
س���ر املجلس ،ودون أن يكون له ح���ق التصويت على ق���رارات املجلس ،ويقوم
بتدوين محاضر اجتماعات املجلس والقرارات الصادرة من املجلس في السجل
فصلت
املعد لذلك .وحددت املادة اخلامسة عشر ،مكافآت أعضاء املجلس .بينما ّ
املادة السادس���ة عش���ر( :األمانة العامة) ،وجاء فيها أنه يكون للهيئة أمين ًا عام ًا
يتم ترش���يحه من قبل مجلس اإلدارة ،ويفضل أن تكون أولوية اختياره من أبناء
أرب���اب الطوائف ،ومن ذوي الكفاءة واخلبرة بأعمال مهن أرباب الطوائف ،ويتم
اعتماد تعيينه من الوزير .وأن يتولى األمني العام رئاسة اجلهاز التنفيذي للهيئة،
ويقوم بتس���يير األعمال اليومية واإلدارية واملالية ،ويكون مس���ؤو ًال أمام رئيس
مجل���س اإلدارة عن أداء أعمال األمانة ،ويش���ترط التف���رغ التام لهذا املنصب،
وتكون مدة عمله أربع س���نوات تبدأ من تاريخ تش���كيل مجل���س الهيئة ،وقابلة
للتجديد ملدد أخرى .بينما أوضحت املادة الس���ابعة عشر ،اختصاصات األمني
العام وصالحياته .واملادة الثامنة عش���ر ح���دت مكافآته ومخصصاته .وتناولت
املادة التاس���عة عش���ر( :الكادر الوظيفي) ،وذكرت أن اخلطة التش���غيلية للهيئة
التي يعدها األمني العام بالتعاون مع األقس���ام اإلداري���ة بالهيئة ،حتدد الكادر
الوظيفي ألقس���ام الهيئة وفق ًا لالحتياجات احلقيقية والفعلية ،كما حتدد امليزانية
التقديري���ة املقترحة للهيئة التي يرفعها األمني العام ملجلس الهيئة التكلفة املقدرة
لبند األجور واملرتبات واملكافآت اخلاصة مبوظفي كل ش���عبة في الهيئة ،وكذلك
مكافآت ومخصصات أعضاء اللج���ان املتخصصة ،وأعضاء مجلس الهيئة وما
في حكمها ،والتي يتم ارتباطها باخلطة التش���غيلية للهيئة لذلك العام املالي ،أما
آليات وأسس وقواعد تعيني موظفي الهيئة ،فقد مت حتديدها في املادة العشرين.
خطة تشغيلية
واخلطة التش����غيلية والتفصيلية لألنشطة واألعمال والبرامج التي تهدف الهيئة إلى
تنفيذه����ا حتقيق ًا ألهداف وسياس����ات الهيئة املعتمدة م����ن املجلس ،فقد تضمنتها
املادة احلادية والعش����رين ،التي أوضحت أن األمني العام  -وبالتعاون مع الشعبة
املالية واإلدارات املختصة بالهيئة – يقوم بإعداد اخلطة التش����غيلية التي تش����تمل
عل����ى تفاصيل املهام املناطة بإدارات الهيئ����ة املختلفة واللجان املتخصصة ،وحجم
التعاق����دات الت����ي تهدف الهيئة إل����ى حتقيقها ،وكذلك نفقات الدراس����ات امليدانية
والبرامج املطل����وب إجراؤها لذلك العام ،وأن ترفع اخلطة التش����غيلية املقدمة إلى
مجلس الهيئة إلجازتها في موعد أقصاه نهاية شهر ربيع األول من كل عام ،وذلك
توطئة لرفعها للوزير العتمادها .كما أن ملجلس الهيئة إنش����اء جلنة لتقدمي املشورة
وإعداد الدراس����ات التوثيقي����ة والتنظيمية املتخصصة التي تتعل����ق بأعمال الهيئة
ومؤسس����ات ومكاتب أرباب الطوائف وفق ًا لألس����باب العلمية احلديثة ،وذلك طبق ًا
ملا ورد في املادة الثانية والعش����رين ،واملخصصة للجنة االستشارية .بينما فصلت

املادة الثالثة والعش����رون( :جلنة التوفيق والصلح) ،التي أوضحت أن ملجلس الهيئة
أن ينشئ جلنة متخصصة ضمن أجهزتها التابعة لألمانة العامة لتسوية املنازعات
فيما بني مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف ،أو منسوبى تلك املكاتب واملؤسسات،
وتش����كل اللجنة من خمسة أعضاء يترأس����ها أحد أعضاء مجلس اإلدارة وعضوية
ثالثة من أبناء أرباب الطوائف ذوي اخلبرة والتأهيل العلمي ومستشار قانوني يتم
تكليفهم بقرار من الوزير بناء على ترش����يح مجلس الهيئة ملدة سنتني ،ويكون للجنة
سكرتير تعينه أمانة الهيئة ،كما بينت أعمال ومهام هذه اللجنة.
ُ
وخ ِ ّصصت امل����ادة الرابعة والعش����رون ملركز املعلومات والتوثي����ق ،وأوضحت أن
“الهيئة” تقوم بأرش����فة توثيقية ملؤسس����ات ومكاتب أرباب الطوائف ،مبا يس����هل
الوصول إلى أي معلومة تخص أعمال املؤسسات أو املكاتب ،وذلك من خالل إنشاء
مركز املعلومات والتوثيق مبقر الهيئة ،وأن يتم ربطه بإدارة املعلومات باملؤسس����ات
وبالوزارة .كما يتم عمل دليل موحد ألعمال احلج تس����هم فيه كل مؤسسة أو مكتب
بتزويد الهيئة مبا لديها من معلومات تتعلق بالعمل أو باخلدمة التي يقدمها للحجاج،
ويك����ون الدليل الذي يعد في هذا الص����دد مبثابة قاعدة معلومات يتم حتديثها عند
بداي����ة كل ع����ام هجري جديد ،ويجب عرض����ه على الوزارة العتم����اده قبل تعميمه
على مؤسس����ات ومكاتب أرباب الطوائف .وكذلك عمل توثيق لكل بيانات املنتسبني
ملهن أرباب الطوائف ،وأن تقوم مؤسس����ات ومكاتب أرباب الطوائف بتزويد الهيئة
بالبيانات اخلاصة بهم وأسهمهم ،مع حتديث مستمر لتلك البيانات بشكل دوري.
دور تنسيقي
والدور التنسيقي للهيئة لدى وزارة احلج ،وضوابطه اإلجرائية ،فقد مت تفصيله
في املادة اخلامس���ة والعشرين ،التي أوضحت إلى قيام الهيئة بتمثيل مصالح
مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف املنصوص عليها في الفقرة ( )1من املادة
(اخلامس���ة) من هذه الالئحة لدى الوزارة ،وأن تقوم كذلك بدور املنسق فيما
بني الوزارة ومؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف فيما يتعلق بتبليغ التعليمات
والضوابط .وفي سبيل تنسيق اجلهود بني مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف
والوزارة ،تزود تلك املؤسس���ات واملكاتب الهيئة بنسخة من املوضوعات التي
ترغب في مناقشتها مع الوزارة إن كانت لها تأثير على بقية املؤسسات ،وأنه
يجب على األمني العام أن يطلب من جميع املؤسسات واملكاتب موافاته بتصور
مفصل بش���أن كل موضوع يط���رح على الوزارة ،س���واء كان هذا املوضوع
يخص مؤسس���ة بعينها أو املؤسسات مجتمعة لتوحيد املوقف التفاوضي لدى
الوزارة .وأن تقوم الهيئة بتنس���يق موضوع ترش���يح مكاتب اخلدمة امليدانية
التابعة ملؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف التي يتم تكرميها من قبل الوزارة
واجلهات املسؤولة عن احلج نتيجة ألدائهم املتميز خالل موسم احلج ،وإرسال
أسماء املرشحني لها ،وذلك وفق الضوابط التي تعتمدها الوزارة ومبوافقتها.
واملادة السادس���ة والعش���رون من الباب الثالث ،حتدثت ع���ن التنظيم املالي،
واملادة السابعة والعشرون عن العام املالي للهيئة ،بينما أوضحت املادة الثامنة
والعشرون إيرادات الهيئة ،وذكرت أنها تتمثل في البنود التالية:
•املخصص السنوي من مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف.
•عوائد اخلدمات واملش���روعات التي تقدمها الهيئة مباشرة ملؤسسات
ومكاتب أرباب الطوائف واملكاتب التابعة لها.
•عائدات اس���تثمار أموال الهيئة في األنشطة واملشروعات ذات العائد
املالي وفق ًا لنص املادة (الثالثني) من هذه الالئحة.
•الهبات واملنح واملعونات التي تتلقاها الهيئة وتوافق عليها الوزارة.
•ريع األمالك والعقارات العائدة للهيئة ،وما ينتج عن التصرف فيها.
واملادة التاس���عة والعش���رون تناولت (مصروفات الهيئة) ،بينما تطرقت املادة
الثالثون لألنش���طة االس���تثمارية ،وبينت أن ملجلس الهيئة احلق في استثمار

االل�����ت�����زام ب���اخل���دم���ة اجل���م���اع���ي���ة ب�ين
امل���ؤس���س���ات وم�����ع اجل����ه����ات ذات ال��ص��ل��ة
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق وب����ن����اء ج���س���ور ال���ت���ع���اون
ت���ط���وي���ر ال���ف���ك���ر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ن��ش��اط
احل���ج وت���ق���دمي ب���رام���ج ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ل�ين
يف احل�����ج ووض������ع اخل���ط���ط اإلع�ل�ام���ي���ة
أمواله���ا التي تزيد عن احتياجاتها في األنش���طة التي يك���ون لها عائد مالي
يس���اعدها عل���ى حتقيق أهدافه���ا ،كما يح���ق للهيئة الدخول واملش���اركة في
مش���روعات ووحدات اس���تثمارية وجتارية وفق ًا لألس���س واألنظمة التجارية،
وتنفي���ذ عدد من البرامج واألنش���طة في ح���دود أغراضه���ا وأهدافها والتي
تس���تطيع من خاللها حتقيق عائد م���ادي يضاف إلى إيرادات الهيئة .وفصلت
امل���ادة احلادية والثالثون القواعد املالية واحملاس���بية ،واملادة الثانية والثالثون
قواعد الصرف املالي وإجراءات توقيع الس���ندات .أما املادة الثالثة والثالثون،
فقد حددت آلية تعيني املراجع الداخل���ي ،وارتباطه اإلداري ،ومهامه وأعماله.
وح���ددت املادة الرابعة والثالثون حقوق مؤسس���ات أرب���اب الطوائف املالية،
وأوضحت أن جميع أمالك الهيئة العقارية وأرصدتها املالية النقدية واملنقوالت
هي حق مشترك جلميع مؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف ،وتؤول إليهم كل
احلقوق مبقدار مساهمة كل مؤسسة أو مكتب ويتم تصفيتها بقرار من الوزير.
وأن تكون مش���اركة مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف في االستثمار بحسب
نس���بة املس���اهمة في دعم صندوق الهيئة ،وأن يتم توزيع األرباح وفق ًا لنسبة
املس���اهمة .وأنه يحق ألي مؤسس���ة أو مكتب ألرباب الطوائف عدم املشاركة
في االس���تثمار .وتطرقت املادة اخلامس���ة والثالثون لدفاتر احملاسبة ،واملادة
السادسة والثالثون للميزانية التقديرية واحلسابات اخلتامية.
أحكام عامة
أما الباب الرابع واألخير من أبواب هذه الالئحة ،فقد استعرض بعض األحكام
العامة واخلتامية ،فذكرت املادة السابعة والثالثون أن املجلس يخضع تنظيمي ًا
لرقابة وإش���راف وزير احلج أو من ينيبه .وأن تص���در الهيئة اللوائح الداخلية
املالية واإلدارية اخلاصة بها بعد املوافقة عليه من مجلس الهيئة ومبا يتوافق مع
هذه الالئحة وتزود الوزارة بنس���خة منها ،كما ورد في املادة الثامنة والثالثني.
وجاء في املادة التاس���عة والثالثنيُ ( :يس���أل أعضاء املجل���س بالتضامن فيما
بينهم عن أية مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،وتقع املس���ؤولية على جميع أعضاء
املجلس إذا نش���أ اخلطأ عن قرار صدر بإجماعهم ،أما القرارات التي تصدر
باألغلبي���ة فال يس���أل عنها املعارضون متى أثبت���وا اعتراضهم عليها صراحة
ف���ي محضر االجتم���اع ،وال يعتبر الغياب عن حض���ور االجتماع الذي صدر
فيه القرار س���بب ًا لإلعفاء من املس���ؤولية  -إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب
بالقرار  -وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئة أو أحد أجهزتها ،إذا
كان مخالف��� ًا ألحكام الالئحة التنظيمي���ة أو القرارات الصادرة مبقتضاها ،أو
جت���اوز األهداف املقررة للمجلس) .وبينت املادة األربعون ،أن للوزير احلق في
تفسير أحكام هذه الالئحة ،ويكون تفسيرها ملزم ًا في حالة وجود خالف بشأن
إح���دى مواد هذه الالئحة .وأن تعدل الالئحة بقرار معتمد يصدره الوزير ،كما
جاء في املادة احلادية واألربعني.
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إصدارات
يأتي في مقدمتها الصحن ورواق القبة

رؤية في منهج
الفن اإلسالمي
لعمارة المساجد
الكتاب :عمارة املساجد ..رؤية يف منهج الفن اإلسالمي
املؤلف :علي حسني اجلاسم
الناشر :املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة
مكة المكرمة :الرفادة
إلب��راز ما تذخر به املساجد من فنون إسالمية أصيلة ،أصدر
الباحث الكويتي األستاذ علي حسني اجلاسم مؤلف ًا بعنوان:
"عمارة املساجد ..رؤية يف منهج الفن اإلسالمي" ،أشار فيه إلى
أن ما قام به سيد اخللق النبي الكرمي محمد صلى اهلل عليه
وسلم ،حينما قدم مهاجر ًا من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة،
هو الشروع يف تشييد مسجد ُق َباء الذي يعد أول مسجد بني
يف اإلس�ل�ام ،وأول مسجد بني يف املدينة النبوية ،حيث إنه
من األولية فإن املسجد احل��رام أول بيت وضع للناس ،ومسجد
قباء أول مسجد بناه املسلمون .وذكر الكاتب أن املسجد كان -
منذ إنشائه  -دار عبادة ومكان ًا يلتقي فيه املؤمنون بالرسول
صلى اهلل عليه وسلم ،وتنطلق منه كل ال��غ��زوات ،وتطور بعد
ذل��ك دوره ليصبح دي���وان حكم وت��ص��ري��ف ألم���ور املسلمني.

ج����دار ال��ق��ب��ل��ة وه����و اجل�����دار ال��رئ��ي��س
يف ب����ي����ت ال������ص���ل��اة امل����ت����ج����ه ن��ح��و
م���ك���ة امل����ك����رم����ة وي���س���ك���ن���ه احمل������راب
ع���م���ارة امل��س��اج��د ت��س��ت��م��د ع��ن��اص��ره��ا
املعمارية م��ن املسجد النبوي باعتباره

حدث ًا فريد ًا يف تاريخ العمارة اإلسالمية
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العناصر المعمارية

أوضح الكاتب أن عمارة املس���اجد تس���تمد ثوابت عناصرها املعمارية من
املسجد النبوي الشريف باعتباره حدث ًا فريد ًا في تاريخ العمارة اإلسالمية،
فه���و أول بناء ميكن إطالق صفة إس�ل�امي عليه ،حيث وضع النبي الكرمي،
صلى الله عليه وس���لم ،بأفعاله وتوجيهاته أسس عمارة املساجد ،تارك ًا بعد
ذلك للمسلمني حرية االبتكار واإلبداع حسب ظروف كل مكان وبيئته.
ونوه بأن دراس���ات عديدة قد بينت أن املؤث���رات املناخية أثرت على عمارة
املس���اجد ،وفي تصميم عناصره األساسية التي يأتي في مقدمتها الصحن
ورواق القبل���ة ،ثم تطورت بعد أن م َّكن الله عز وجل الفتوحات اإلس�ل�امية
من إرساء دعائم اإلميان في أهل األمصار ،فكان أول أعمال املسلمني بناء
املس���اجد التي بهرت كل األمم ،وبدأوا يقتبس���ون من عمارتها وينقلونها،
خاصة أوروبا في نهاية العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة.
كما حدد جوانب االبتكار واإلبداع في ( )4عناصر أساس���ية ،أولها جدار
القبلة وهو اجلدار الرئيس في بيت الصالة املتجه نحو مكة املكرمة ويسكنه
احمل���راب ،وثانيها الصحن املكش���وف الذي مييز النم���وذج النبوي ودوره
في املس���جد كمصدر أس���اس للتهوية وإضاءة األروقة ،كذلك يستفاد منه
في اس���تيعاب األع���داد الهائلة من املصلني ،والعنص���ر الثالث هو األروقة
املس���قوفة ،والرواق هو املمر العريض املس���قوف الذي يحيط بالصحن من
جانب واحد أو أكثر ،ويبقى العنصر الرابع متمث ًال في املنبر ..وأضيف بعد
ذلك عنصران آخران هما املئذنة وامليضأة.

كما استعرض املؤلف قواعد تشييد املساجد وعمارتها ،وأوضح أن لها ()6
قواعد أساس���ية ثابتة ،األولى أن يتم بناء املس���اجد وإعالؤها ،والثانية أن
يتم تعظيمها وصونها وتطهيرها عن النجاسات ،والثالثة إخالص النية لله،
والرابعة نش���ر العقيدة الس���ليمة وتصحيح ما يعتريها من خلل ،واخلامسة
التربي���ة على الزهد ف���ي الدنيا والتعل���ق ببيوت الله ،والقاعدة السادس���ة
واألخيرة هي نشر العلم النافع والعمل الصالح واجلهاد في سبيل الله.
وبني املؤلف أن تطور عمارة املس���اجد عبر التاريخ اإلس�ل�امي الطويل من
بس���اطة شكله املربع أو املستطيل الذي كان عليه مسجد رسول الله ،صلى
الله عليه وسلم في املدينة املنورة ،إلى تلك الصروح العظيمة والطرز الفنية
املتنوعة ،تعتبر تعبير ًا عن إبداع اإلنس���ان املسلم ،الذي كان حلقة االتصال
ب�ي�ن عقيدة التوحيد اخلالصة ومعطيات علوم وفنون احلضارات الس���ابقة،
واألمصار التي فتحها املس���لمون فازدهرت املس���اجد واهتم بها املسلمون
تقرب ًا إلى الله تعالى ،مؤكد ًا احلاجة إلى التأس���ي بقيم العمارة اإلسالمية؛
إلعادة املساجد إلى سابق عهدها من عمارة تبرز طرز ًا تعني الروح واجلسد
على حسن التعبد لله عز وجل.
ً
وأش���ار إل���ى أن دور العب���ادة عرفت قدميا في س���ائر الديان���ات الوثنية
والس���ماوية ،إذ كان���ت الصوامع واملعابد والكنائس منتش���رة على امتداد
تاريخ احلضارة البش���رية ،ولم يختلف األمر بالنس���بة لإلسالم في احلاجة
إلى دور يعبد املسلمون فيها ربهم الواحد األحد.
المثالية والسمو

وأش���ار إلى أن اإلنسان املس���لم أقام حضارته من علم وفن وعمارة وعلى
أس���اس اإلميان املطلق بالله عز وجل ،فكانت عمارته للمس���اجد متس���مة
باملثالية والس���مو نحو املطلق في اجتاه قبلة املس���اجد في العالم كله نحو
نقط���ة واحدة هي الكعبة املش���رفة ،ذلك الرمز التوحي���دي الذي مثل هوية
معمارية واحدة على اختالف املكان والتاريخ ،األمر الذي كان له األثر على
اخلصائص العمرانية للمدينة اإلسالمية في شكلها وتصميمها.
وأك���د في مؤلف���ه هذا أن اجلمال في النظرية اإلس�ل�امية قائ���م على مبدأ
احلقيقة الصادقة التي تربط اإلنسان املسلم بخالقه العظيم ،وهذا ما يفسر
ارتباط مواطن جمالية كثيرة من الفنون اإلس�ل�امية باملبدأ االعتقادي الذي
من���ح الفن منظور ًا توحيدي ًا أصي ًال كان في النهاية مبثابة اللقاء الكامل بني
اجلمال واحلق ،ألن اجلمال حقيقة في هذا الكون واحلق هو ذروة اجلمال..
معتبر ًا أن عمارة املس���اجد جس���دت الرؤية الكاملة ملنهج الفن اإلس�ل�امي
باعتب���اره أكثر األمور التي اهتم بها املس���لمون ،وحرص���وا على إثرائها،
مستلهمني ثوابتها املعمارية من املسجد النبوي الشريف ،ومن الثروة الفنية
للحضارات التي سبقته ،فعرفت مساجد املسلمني املآذن والقباب واألقواس
والعق���ود واملقرنصات واألش���كال الفنية ذات الط���رز املختلفة التي أبدعها
الفنان املسلم بالزخارف النباتية املجردة ،والهندسية املتنوعة ،وبأمناط من
اخل���ط العربي البديع املتميز ..كما حرص الفنان املس���لم على التنويع في
اخلامات املس���تعملة من حجر ورخام وجص وفسيفساء وأخشاب وزجاج
مل���ون وغير ملون ،بحث ًا عن القيم اجلمالية التي نادى بها الش���رع وأقرها
الرس���ول ،صلى الله عليه وسلم ،وكلها دروس مأخوذة عززت عند املسلمني
حرية اإلبداع واالبتكار ،فكانت للعمارة اإلسالمية وزخرفتها خصوصية في
كل بلد من بالد العالم اإلسالمي.

ك����ان أول أع���م���ال امل��س��ل��م�ين ب��ن��اء
امل���س���اج���د ال����ت����ي ب����ه����رت ج��م��ي��ع
األمم واق���ت���ب���س���وا م���ن ع��م��ارت��ه��ا
رواق امل��س��ج��د ه��و امل��م��ر ال��ع��ري��ض
امل��س��ق��وف ال���ذي يحيط بالصحن
م�����ن ج�����ان�����ب واح���������د أو أك���ث���ر
أساس المسجد

وقد وضع صلى الله عليه وسلم أساس املسجد ،وقام باملشاركة الشخصية
في بنائه ،وس���ارع الصحابة املهاج���رون منهم واألنصار في إعماره ،حتى
قام���ت بنيته وعال كعبه ،وروى ابن زبال���ة في كتاب "أخبار املدينة" أنه كان
لكلثوم بن هدم بقباء مِ ْربد (املربد :املوضع الذي يبس���ط فيه التمر لييبس)
فأخذه منه الرسول فأسسه وبناه مسجد ًا ،وروى يونس بن بكير في زيادات
املغازي عن املس���عودي عن احلكم بن عتيبة قال" :ملا قدم النبي فنزل بقباء
قال عمار بن ياسر :ما لرسول الله بد من أن يجعل له مكان ًا يستظل به إذا
استيقظ ويصلي فيه ،فجمع حجارة فبنى مسجد قباء ،فهو أول مسجد بني.
وفي املعجم الكبير لصاحبه الطبراني عن جابر بن سمرة قال :ملا سأل أهل
قباء النبي أن يبني لهم مس���جد ًا قال الرس���ول :ليقم بعضكم فيركب الناقة
(أي ناقت���ه التي هاجر عليها) ،فقام أبوبكر الصدي���ق فركبها فحركها فلم
تنبعث فرجع ،فقام عمر بن اخلطاب فركبها فلم تنبعث فرجع ،فقال رس���ول
الل���ه ألصحابه :ليقم بعضكم فيركب الناقة ،فق���ام علي بن أبي طالب فلما
وضع رجله في غرز الركاب وثبت به ،فقال رس���ول الله :أرخ زمامها وابنوا
على مدارها فإنها مأمورة.
وعن الصورة املفصلة لوضع أس���اس املس���جد وقت بنائ���ه روى الطبراني
عن جابر قال :ملا قدم رس���ول الله املدينة ق���ال ألصحابه" :انطلقوا بنا إلى
أهل قباء نسلم عليهم ،فأتاهم فسلم عليهم فرحبوا به ،ثم قال :يا أهل قباء
ائتوني بأحجار من هذه احل���رة ،فجمعت عنده أحجار كثيرة ومعه عنزة له
(وهي عصا مثل نصف الرمح لها س���نان مثل س���نانه) فخط قبلتهم ،فأخذ
حجر ًا فوضعه رسول الله ،ثم قال :يا أبابكر خذ حجر ًا فضعه إلى حجري،
ثم قال :يا عمر خذ حجر ًا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر ،ثم قال :يا عثمان
خ���ذ حجر ًا فضعه إلى جنب حجر عم���ر ،ثم التفت إلى الناس فقال :ليضع
كل رجل حجره ،حيث أحب على ذلك اخلط" ،كما روى الطبراني في املعجم
الكبير عن الش���موس بنت النعمان قالت :نظرت إلى رس���ول الله حني قدم
و ُأنزل وأس���س هذا املسجد مس���جد قباء ،فرأيته يأخذ احلجر أو الصخرة
حتى يهصره احلجر (أي يقيمه ويضمه إليه لثقله) وأنظر إلى بياض التراب
على بطنه أو ُس ّرته ،فيأتي الرجل من أصحابه ويقول :بأبي وأمي يا رسول
الل���ه أعطني َأ ْكفِ ���ك فيقول :ال خذ مثله ،ويرجح أن يكون املس���قط األصلي
عب���ارة عن قطعة أرض مربعة ،أحيطت بس���ور م���ن احلجر أخذ من احلرة
املج���اورة ،ومن املؤكد أنه لم يكن به أروقة مغطاة عند اإلنش���اء ،حيث إن
الفترة التي قضاها الرس���ول في قباء كانت قصيرة ولم تتجاوز أربعة أيام،
وال تسمح بعمل سقيفة.
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تنظيمات
اشتمل على أبرز المنجزات خالل عام 1435هـ

التقرير السنوي للهيئة التنسيقية
لمؤسسات أرباب الطوائف
مكة المكرمة :الرفادة
بتضافر اجلهود وتوحيدها يتحقق جناح أعمال موسم احلج
عام ًا بعد عام ،ومن هذه اجلهات التي تعني بتوحيد اجلهود
وتنسيق األفكار واملخرجات يف اخلدمات املقدمة للحاج
الكرمي وخاصة فيما يخص أرباب الطوائف الهيئة التنسيقية
ملؤسسات أرباب الطوائف ،والتي تبدأ أعمالها منذ وقت مبكر
بعقد االجتماعات واللقاءات وورش العمل بني مؤسسات أرباب
الطوائف ،وكذلك متثيل هذه املؤسسات يف عدد من اللقاءات
وورش العمل مع اجلهات األخ��رى املعنية بشؤون احلج.

اشتمل التقرير على إحصائيات ومنجزات
وفقجداول وحتليالت رقمية مع حملة موجزة
عن أبرز منجزات مؤسسات أرباب الطوائف
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يطل���ع القارئ خالل الس���طور التالية ،عل���ى أبرز املنجزات واملش���اركات
ومخرجاتها خالل عام 1435هـ والتي متت مبتابعة ودعم معالي وزير احلج
الدكتور بن���در بن محمد حجار للخروج بأرق���ى اخلدمات املقدمة لضيوف
الرحمن وزوار مس���جد نبيه الكرمي صل الله عليه وسلم والتي اشتمل عليها
التقرير السنوي للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.
من ع���ام إلى عام تتطور اخلدمات املقدمة حلجاج بي���ت الله احلرام وزوار
مس���جد نبيه الكرمي صل الله عليه وسلم من مؤسس���ات أرباب الطوائف،
وال يت���م هذا التطور إال بجهود مبذولة من جميع هذه املؤسس���ات وعملها
بروح الفريق الواحد من خالل الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف
التي تس���عى لتحقيق التنسيق والتوحيد للجهود واخلدمات املقدمة لضيوف
الرحم���ن بهدف جتويدها واالرتقاء بها لنيل مرض���اة الرب العظيم بخدمة
ضيفه الكرمي ،وإنفاذ ًا لتوجيهات القيادة الرش���يدة مبتابعة وإشراف معالي
وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار وقيادات الوزارة.
التقري���ر ال���ذي اعتادت الهيئ���ة إصداره س���نوي ًا أبرز ما مت م���ن لقاءات
واجتماع���ات ومش���اركات ،موضح ًا به أهم اإلحصائي���ات واملنجزات وفق
اجلداول والتحليالت الرقمية ،ومع حملة موجزة في خامتته عن أبرز منجزات
مؤسسات أرباب الطوائف.
لمحات
تشترك مؤسسات أرباب الطوائف في شرف خدمة احلاج ،وتأسست الهيئة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،بهدف متثيل املصالح املشتركة لهذه
املؤسس���ات التس���ع ،والعمل على تطويرها ودعمها .والتنسيق فيما بينها
بتوحي���د القواعد واإلجراءات للقيام باملهام واألهداف التي أنش���ئت ألجلها
وتوفير أقصى الرعاية واخلدمات لضيوف الرحمن.
وقد أنش���ئت "الهيئة" ككيان نظامي مس���تقل بإشراف وزارة احلج مبوجب
القرار الوزاري رق���م  266ق/م ،بتاريخ 1408/9/25هـ بالقرار الوزاري
رق���م  127ق/م .وأعيد تفعي���ل دورها حتت إش���راف وزارة احلج بتاريخ
1414/11/19هـ ،لتكون بذلك مركز ًا لتواصل املؤسس���ات منذ  28عام ًا،
ف���ي إطار موحد يضمن عدم وقوع أي تضارب في مناهج العمل الرئيس���ة
بني مؤسسة وأخرى.
ارتباط تنظيمي واختصاصات
ترتبط الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف مبعالي وزير احلج
مباش���رة ،ومقرها الدائم مكة املكرمة ،وتختص بتمثيل املؤسس���ات عند
اجله���ات احلكومية املعنية بأعم���ال احلج .وتختص بالتنس���يق فيما بني
أعضاء الهيئة واملؤسس���ات حتقيق ًا للتكامل والترابط فيما بينها ،والعمل
عل���ى توثيق املعلومات والبيانات اخلاصة بأنش���طة املؤسس���ات وأعمال
احلج ،وكذلك البيانات اخلاصة بأبناء الطائفة ،والتنس���يق مع املؤسسات
أعضاء مجلس الهيئة.
وتق���وم الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف بإع���داد البحوث
والدراس���ات امليدانية الالزمة لتطوير العمل املهني ،وسبل تطوير اخلدمات
التي تقدمها املؤسس���ات للحجاج ،ووس���ائل تقدميها ،واقت���راح النماذج
املوحدة جلميع التعاقدات ..ومن مهامها الرئيسة:
• العمل على تس���خير اإلمكانات لتقدمي أفضل اخلدم���ات حلجاج بيت الله

ال��ع��م��ل ع��ل��ى تسخير اإلم��ك��ان��ات
ل���ت���ق���دمي أف����ض����ل اخل����دم����ات
حل����ج����اج ب����ي����ت اهلل احل�������رام
احلرام ،وزوار مسجد الرسول صل الله عليه وسلم من أرباب الطوائف.
• مناقش���ة األمور واإلجراءات التنس���يقية ،ورفع درجة االستعداد للبدء في
تنفيذ اخلطط التشغيلية للمؤسسات ،التي يعتمدها معالي وزير احلج.
• دراس���ة تقارير مؤسس���ات أرباب الطوائف ،ودعم وس���ائل التنسيق بني
املؤسسات وفروع وإدارات وزارة احلج.
• املساهمة مع مؤسسات أرباب الطوائف في الدورات التدريبية ،والندوات
التطويري���ة ،وامللتقيات التي تنظمها وزارة احلج ،واملش���اركة في املعارض
اخلاصة باحلج واحلجاج.
• دراسة املوضوعات املهمة لألمور املشتركة بني مؤسسات أرباب الطوائف.
أجهزة الهيئة
تتك���ون الهيئة من جهازين رئيس�ي�ن هما :مجلس الهيئ���ة واألمانة العامة.
ويختص مجلس الهيئة باملهام التالية:
• اقتراح السياس���ات العليا والبرامج ،التي حتقق أهداف مؤسسات أرباب
الطوائف وغاياتها.
• النظر ف���ي التوصيات والتقارير والدراس���ات واملش���روعات التي تعدها
أجهزة الهيئة.
• اعتماد اللوائ���ح واألنظمة والهياكل اإلدارية املقترح���ة ،والرفع بذلك إلى
الوزارة.
• النظر في تقرير احملاس���ب القانوني للهيئة ،والتصديق على احلس���ابات
اخلتامية ،وامليزانية الس���نوية لها ،ومناقش���ة اخلطة التش���غيلية وامليزانية
التقديرية للهيئة ،والتي يكلف بإعدادها األمانة العامة.
• اعتم���اد تعيني جلان متخصصة يوكل إليه���ا املجلس إجناز مهام وأعمال
تنفيذية واستشارية محددة.
• املصادقة على القرارات التي تصدرها جلنة تسوية املنازعات في اخلالفات
املنظورة أمامها ،ورفع التوصيات التي توصلت إليها ملعالي وزير احلج.
• إبداء وجهة النظر في املس���ائل واملوضوعات التي يرى وزير احلج عرضها
على الهيئة.
• مناقش���ة واعتماد التقرير الس���نوي الذي يعده األم�ي�ن العام للهيئة،
توطئة لرفعه لوزير احلج بشأن أعمال لهيئة ومنجزاتها ،والتوصيات التي
يقترحها املجلس.
اجتماعات المجلس وقراراته
يعقد املجلس اجتماعاته مرة كل ش���هر على األق���ل ،بناء على دعوة رئيس
املجلس مصحوبة بجدول األعمال ،ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية
بناء عل���ى دعوة أي من األعضاء ،وال تصح اجتماعات املجلس الدورية ،أو
االستثنائية إال بحضور ثلثي األعضاء على األقل.
ومن���ذ تفعي���ل دورها ،اهتمت "الهيئ���ة" بالدعوة إلى اجتماعات مجلس���ها،
وتنسيقها وتفعيلها وتوثيقها ،لتكون مرجع ًا عند احلاجة إليها.
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رف���ع درج���ة االس��ت��ع��داد ل��ل��ب��دء يف تنفيذ
اخل����ط����ط ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات
ال���ت���ي ي��ع��ت��م��ده��ا م���ع���ال���ي وزي������ر احل���ج
أعمال الهيئة
وهي جملة األعمال التي تنفذها ،أو تنسقها ،أو تشارك في تنسيقها الهيئة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،ومنها:
اللقاءات الس���نوية :وأهما اللقاء الس���نوي مع القيادة الرشيدة :فلسنوات عدة،
دأب خادم احلرمني الش���ريفني على اس���تقبال اجلهات املعنية باحلج في قصر
الصفا مبكة املكرمة ،في ش���هر رمضان ،فكان لقاء سنوي ًا حتظى به مؤسسات
أرب���اب الطوائف بلقاء خادم احلرمني الش���ريفني ،يتقدمه���م معالي وزير احلج
ووكالء الوزارة ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف.
• التواص���ل مع إمارة منطق���ة مكة املكرمة :حيث تعمل مؤسس���ات أرباب
الطوائ���ف على التعاميم والتوجيهات التي تردها من مقام صاحب الس���مو
امللك���ي أمير منطقة مكة املكرمة ،رئيس جلن���ة احلج املركزية ،رئيس الهيئة
العليا ملراقبة نقل احلجاج ،فتتلقى الهيئة ما يخصها منها ،لتفعيلها وتعميمها
على جميع مؤسسات أرباب الطوائف وتشكيل اللجان وفرق العمل لتنفيذها
ومتابعتها ،ورفع التقارير بها.
• االجتماع����ات م����ع وزير احلج :يت����رأس معالي وزير احل����ج نهاية كل
موسم حج اجتماع ًا سنوي ًا مع رؤساء مجالس إدارة املؤسسات األهلية
ألرباب الطوائف ملناقشة املستجدات واملالحظات التي كانت في املوسم
األخير ،مبقر الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف مبكة املكرمة،
وينتج عن االجتماع رؤية متجددة نحو املوس����م الذي يليه ،حيث تدرس
النجاحات ،وتقي����م العثرات ،وتناقش وجهات النظ����ر واملقترحات ذات
العالقة باملوضوع من قبل رؤس����اء املؤسسات وأعضاء مجالس اإلدارة
املسؤولني عن املشاعر املقدسة.
املش���روعات والبرامج :لس���نوات عدة قامت الهيئة بالتنس���يق واإلشراف
املباشر على مجموعة من املشروعات والبرامج واللقاءات ،واستطاعت إبراز
العديد من املش���روعات اخلدمية ،والبرامج املثمرة ،وسنة بعد سنة ،تتطور
هذه املشاريع وتتحسن مخرجاتها.
ً
ومن هذه املش���روعات املس���تجدة ،وليس حصرا :مكتب إرشاد احلافالت
النافل���ة للحج���اج ،البرنامج التدريبي املجاني لتأهيل املرش���دين للحافالت
خ�ل�ال فترة احلج ،مركز ترحي���ل احلجاج الفرادي بك���دي (مكة املكرمة)،
76

العدد الثاني عشر رمضان  1436هـ

مراكز إرشاد احلجاج التائهني في املشاعر املقدسة ،حفل تكرمي املتميزين
واملتميزات من منسوبي مؤسس���ات أرباب الطوائف ملوسم احلج ،مشروع
املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج.
دراسات وبحوث
تق���وم الهيئ���ة بالعديد من الدراس���ات الهادفة لتطوير األعم���ال ،واالرتقاء
باخلدمات التي تقدمها مؤسس���ات أرباب الطوائف لضيوف الرحمن بشكل
مس���تمر ،إما من إطالق النش���اطات وورش العمل ،أو املش���اركة فيها مع
جهات أخرى.
وحتت رعاية معالي وزير احلج تقوم الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
في كل عام ،وبعد االنتهاء من أعمال املوسم ومنذ عام 1425هـ بتكرمي املتميزين
واملتميزات من منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف ملوسم احلج.
اجتماعات مجلس الهيئة
يعقد املجلس اجتماعاته مرة كل شهر على األقل بناء على دعوة رئيس املجلس
مصحوبة بجدول األعمال ،كما يعقد املجلس اجتماعات استثنائية بحضور
ثلثي األعضاء على األقل ،وتكون قرارات املجلس نهائية وملزمة فيما صدرت
فيه ،أو نافذة بعد مرور  30يوم ًا من تاريخ تبليغها ملعالي وزير احلج ،دون
صدور اعتراض بشأنها أو مالحظات منه .وحصيلة عام 1435هـ كانت ما
مجموعه  36اجتماع ًا ،بني دورية وطارئة ،خرجت مبا مجموعه  38توصية.
أما اللقاءات واملشاركات فيمكن تلخيصها في اآلتي:
• ورش���ة عمل التأثير املتوقع لتزامن مواسم احلج خالل األعوام القادمة مع
شهور شهر الصيف.
• ورشة عمل تفويج احلجاج لرمي اجلمرات وحملطات املشاعر.
• ورشة عمل تشغيل منشأة اجلمرات وقطار املشاعر.
• اجتماع مناقشة عدادات املشاعر املقدسة وقيام شركة الكهرباء بتحويلها
من س���كنية إلى جتاري���ة ،ويأمل أعضاء الهيئ���ة بإرجاعها كما كانت ألنها
منشأة خدمية وليست جتارية ربحية.
• ورش���ة عمل تقدمي خدمات اإلعاش���ة والتغذية للحجاج ،دراسة قامت بها
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا ،ومت االستفادة منها على
مستوى باقي املؤسسات األهلية.
• ورش���ة عمل مشروع إنشاء وتطوير نظام شامل خلدمة العمالء باملؤسسة
واحلصول على ش���هادة اآليزو  10001املقترح من قبل املؤسس���ة األهلية
ملطوفي حجاج الدول العربية لتطبيقه على جميع املؤسسات لتطوير عملها.

• مناقشة إنشاء وتش���غيل مطار الطائف وذلك الستقبال ومغادرة احلجاج
أثناء موسم احلج كبديل أقرب وأخف زحام ًا من مطار امللك عبدالعزيز بجدة.
• برامج تدريبية ملنسوبي أرباب الطوائف (تطوير :خدمات النقل  -خدمات
املش���اعر املقدسة  -خدمات اإلس���كان  -خدمات االستقبال  -دور مرشد
احلاف�ل�ات) على أن يقدمها أعضاء الطوائف املؤهلني أكادميي ًا لتنفيذها مع
أعداد املواد العلمية "حقائب تدريبية".
• ندوة مهن���ة الطوافة واملطوفني والتعريف مبهامها ومس���ؤولياتها للجهات
احلكومية املشاركة في أعمال احلج.
• ورش���ة عمل لتوثيق أعمال مركز التواصل للمختصني واملعنيني من (جلنة
املراقبة /املتابعة /الشكاوى /إرشاد احلجاج التائهني).
• ورشة عمل نظافة مخيمات احلجاج باملشاعر املقدسة بالشراكة مع أمانة العاصمة.
• ورش���ة عمل س���نوية إليضاح ما يتطلب من احلجاج االلتزام به  -تتم في
شهر شوال للمرش���دين املرافقني ملكاتب شؤون احلجاج بالهيئة التنسيقية
ملؤسسات أرباب الطوائف ونهاية الورشة يتم صرف مكافآت للمرشدين.
• االجتماع الدوري األول "االفتتاحي ملش���روع بن���اء مركز البيانات بالهيئة
التنسيقية ألرباب الطوائف مع فريق عمل "سمارت لينك".
• االجتماع الدوري الثاني ملش���روع بناء مركز البيانات بالهيئة التنس���يقية
ألرباب الطوائف مع فريق عمل "سمارت لينك".
• ملتقى االبتكار في نظم املعلومات اجلغرافية 2014م.
• ورش���ة عمل الئحة انتخابات مؤسسات أرباب الطوائف  -لعرض جتارب
انتخابات مش���ابهة ونقاش عن االس���تفادة إليجاد الئحة جيدة النتخابات
املؤسسة بتوجيه وزارة احلج.
• ندوة توعوية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع
احلكومي ..مبش���اركة وزارة احلج ،ووزارة اخلدمة املدنية ،والهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد.
• برنامج تدريبي "املطوف دليل احلاج في نس���كه"  -إدارة التوعية والتوجيه
موجه ملكاتب اخلدمة امليدانية ومجالس اإلدارات.
• دورة مجانية "إدارة الوقت" قدمها أ.د .عمر غزاوي من كلية األمير سلطان
للسياحة واإلدارة بجدة ملنسوبي الهيئة.
• مراس���م توقيع بروتوكول التعاون بني وزارة احلج (ممثلة من معالي وزير
احلج) والرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي (ممثلة من
معالي الرئيس العام).
• ورش���ة عمل العمالة التي حتتاجها مؤسس���ات أرب���اب الطوائف والنقابة
العامة للس���يارات عن التخصصات واألعداد املطلوبة ووضع آلية مناس���بة

دراس���������ة ت����ق����اري����ر م����ؤس����س����ات أرب������اب
ال��ط��وائ��ف ودع����م وس���ائ���ل ال��ت��ن��س��ي��ق بني
امل���ؤس���س���ات وف�����روع وإدارات وزارة احل��ج
لالستفادة من املقيمني النظاميني.
• لقاء تعريفي إلنش���اء مرك���ز التواصل للحجاج واملعتمري���ن لتطوير كافة
املجاالت واخلدمات املقدمة للحجاج – وزارة احلج.
• ورش���ة عمل "تبادل اخلبرات واإلبداع" والتي تعتبر ورش���ة العمل الثالثة
ضمن برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار في مرحلتها األولى-
الدعوة من وزارة احلج ومدينة امللك عبدالله للعلوم والتقنية.
• االجتماع التنس���يقي السنوي بني وزارة احلج والدفاع املدني  -بدعوة من
قبل الدفاع املدني.
• ورش���ة عمل املختصني إلنشاء مركز التواصل للحجاج واملعتمرين لتطوير
كافة املجاالت واخلدمات املقدمة للحجاج  -وزارة احلج.
• ورشة عمل مناقشة انقطاع املياه في دورات املياه مبشعري منى وعرفات
واألعطال والتس���ربات الناجتة عن تكسير احلنفيات مبشاركة وزارة املياه
والكهرباء ووكيل الوزارة للنقل واملشاريع واملشاعر املقدسة.
• االجتماع األول للجنة املشكلة من (وزارة احلج  -أمانة العاصمة املقدسة
 اإلدارة املركزية للمش���روعات التطويرية األمن العام  -الدفاع املدني -معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج والعمرة) إلعداد دراسة لتوفير
مشارب املياه ودورات املياه باملواقع التي تفتقرها كالشوارع التي يقصدها
املشاة ومنشأة اجلمرات ومحطات القطار.
• اجتماع جتربة تشغيل املكيفات البديلة لتطوير نظام التكييف في مخيمات
مش���روع إسكان احلجاج مبشعر منى  -مع ش���ركة بترا للمكيفات ،ومتت
التوصية بأن يتم التنسيق مع معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج،
ووكالة األرص���اد وحماية البيئة بجامعة امللك عبدالعزيز لتقومي املش���روع
من خالل دراس���ات ميدانية ورصد للتجربة وقبل املوسم وأثنائه وبناء على
النتائج يتم تقومي املشروع.
• ورش���ة عمل "تنظيم مغ���ادرة احلجاج ألوطانهم" من قب���ل مركز التدريب
للعاملني في احلج والعمرة.
• االجتم���اع الطارئ بحضور كل من (وزارة الش���ؤون االجتماعية  -وزارة
احلج  -الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف  -جمعية هدية احلاج
واملعتمر  -شرطة احلرم) لدراسة عملية استقبال وضيافة األطفال التائهني.
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امل����س����اه����م����ة م�����ع م����ؤس����س����ات أرب�������اب
ال����ط����وائ����ف يف ال����������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة
وال�����ن�����دوات ال���ت���ط���وي���ري���ة وامل��ل��ت��ق��ي��ات
يقف مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج
ومشروع مركز مراقبة ترحيل احلجاج الفرادى
يف مقدمة م��ش��روع��ات الهيئة التنسيقية
• ورش���ة عمل مقدمة من الش���ؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة ملؤسسات
الطوافة ومكاتبها امليدانية للتعريف بإجراءات التعامل والوقاية من فيروس
كورونا وإيبوال.
• لق���اء مفتوح مع جمعية واعي للتوعية والتأهيل االجتماعي لتقدمي خدماتها
للحجاج في مجاالت التثقيف الصحي.
• برنامج "مس���عف احلرم" يستهدف الفئات بني  18و 40سنة لتدريبهم على
اإلسعافات األولية  -مدينة امللك عبدالله الطبية.
• حلق���ة نقاش عن مخرج���ات أبحاث احل���ج والعمرة ودوره���ا في تطوير
اخلدمات ،ألبحاث احلج والعمرة بجامعة أم القرى ،مش���اركة الهيئة بورقة
(اإلس���كان في احلج دراسة عمرانية اقتصادية) ألقاها األستاذ عبدالواحد
برهان سيف الدين.
• ندوة احلج الكبرى "تعظيم ش���عائر احلج" ،ومتثل الندوة دعامة رئيس���ية
إلث���راء البحث العلمي وتفعيل التواصل ب�ي�ن العلماء والباحثني من مختلف
أنحاء العالم اإلسالمي.
مشروعات تشغيلية
لس���نوات ،قامت الهيئة بالتنس���يق واإلشراف املباش���ر على مجموعة من
املش���روعات والبرامج واللقاءات ،واستطاعت إبراز العديد من املشروعات
اخلدمية ،والبرامج املثمرة ،وس���نة بعد سنة ،تتطور هذه املشاريع وتتحسن
مخرجاته���ا ،ويقف مكتب إرش���اد احلاف�ل�ات الناقلة للحجاج ،ومش���روع
مرك���ز مراقبة ترحيل احلجاج الف���رادى بكدي مبكة املكرمة في مقدمة هذه
املشروعات.
وبن���اء على قرار مجل���س الوزراء رق���م  386وتاري���خ 1433/22/22هـ
باملوافقة على مش���روع املس���ار اإللكتروني حلجاج اخل���ارج ،قامت الهيئة
التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف بتش���كيل فريق عمل من مؤسسات
أرب���اب الطوائف أصحاب اخلبرات املتعددة مم���ن لديهم كامل اخلبرة في
أعم���ال الطوافة وإجراءاتها ،واخلبرات في مجال تقنية املعلومات ،باإلعداد
لتنفيذ مشروع تطوير البوابة اإللكترونية املوحدة للهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف.
وبرعاي���ة معالي وزير احلج مت التدش�ي�ن املبدئي للبواب���ة اإللكترونية
املوحدة للهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف بتاريخ  29صفر
1435ه���ـ مبنتجع موفنبي���ك بكورنيش جدة وبحض���ور وكالء الوزارة
ومستشاري معالي الوزير ومديري العموم بالوزارة ورؤساء مؤسسات
أرباب الطوائف ،واجلهات ذات العالقة مثل النقابة العامة للس���يارات،
وضيوف الوزارة.
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وحت���ت عنوان (نظ���ام جغرافيا املعلوم���ات "جنم") ،كان امللتقى الس���نوي
التاس���ع مبقر املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حج���اج الدول العربي���ة بتاريخ
1435/11/8هـ ،ونيابة عن معالي وزير احلج رعى وكيل الوزارة لش���ؤون
احلج اللقاء ،بحضور رؤس���اء ونواب وأعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات
أرباب الطوائف.
وبرعاي���ة معالي وزير احل���ج الدكتور بندر بن محمد حج���ار ،وفي احتفال
بهيج ،أقامت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف حفلها السنوي
لتكرمي املتميزين من مجموعات اخلدمة امليدانية ،وذلك بحضور وكالء وزارة
احلج ورؤس���اء مجالس إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف واجلهات ذات
العالق���ة بأعمال احلج في قاعة فن���دق هيلتون مبحافظة جدة ،يوم اخلميس
1435/3/1ه���ـ ،مت تك���رمي  158متميز ًا بينه���م  10متميزات ممن قدموا
خدمات متميزة حلجاج بيت الله احلرام خالل موسم حج 1434هـ.
جهود إرشادية وإعالمية
وقد أولت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف اجلانب التوعوي
واإلرشادي عناية كبيرة ،وتبذل جهود ًا في هذا املجال منذ سنني ومن أبرز
هذه اجلهود التي قامت بها املس���اهمة في تفعيل برنامج التوعية مبس���اكن
احلج���اج بأصول الس�ل�امة ،والوقاي���ة مبختلف املج���االت ،فقامت خالل
العام 1435هـ ،كعادتها كل س���نة ،بإصدار عدد م���ن املطبوعات التوعوية
واإلرشادية ،والتي من أهمها :مجلة الرفادة ودليل املرشدون.
قراءة سريعة
معلومات رقمية وإحصائية كثي���رة ومتنوعة ضمها هذا التقرير ،مت جمعها
من  9مؤسس���ات ومكاتب ،تتنوع أعمالها وتخصصاتها ومهامها ،لتشمل
طوائف املطوفني ،واألدﻻء ،والوكالء ،والزمازمة.
كان جهد ًا كبير ًا قد بذل من القائمني على أمر الهيئة التنسيقية إلعداد هذا
التقري���ر بتنوع مادته ،واحلرص على أن يضم معلومات أساس���ية ومهمة،
ويسلط الضوء على أبرز املستجدات ومعلومات توثيقية.
ويلح���ظ كل من يطلع على هذا التقرير ،أنه ضم عناصر مهمة وكذلك قائمة
بأبرز اجله���ات التي تتعاون معها "الهيئة التنس���يقية" ،إذ إننا في تواصل
مس���تمر مع أكثر من ( )12جهة حكومي���ة وأهلية ذات عالقة بأعمال احلج،
باإلضاف���ة إلى بعض املعلوم���ات اإلحصائية التي ش���ملت الفعاليات التي
نظمتها الهيئة خالل العام 1435هـ ،أو شاركت فيها.
وخص���ص باب كامل من التقرير ،لبع���ض اإلحصاءات العامة ،واملعلومات
الرقمية التي ضمت بيان ًا بأعداد القوى العاملة ،بجانب بيان ألعداد احلجاج
القادم�ي�ن الذين متت خدمتهم م���ن قبل مجموعات اخلدم���ة امليدانية ،مع
جدول يوضح أعداد مجموعات اخلدمة امليدانية خالل موسم حج 1435هـ
وفق مؤسس���ات أرباب الطوائف ،إضافة إلى إحصائية عامة باملس���اهمني
واملساهمات في مؤسسات أرباب الطوائف ،مع بيان لقيمة عائدات األسهم
واملبالغ املوزعة في مؤسس���ات أرباب الطوائف ،وحساب اإليرادات العامة
(التقديري���ة والفعلية) للعام املالي 1435-1434هـ ،ومقارنة بني اإليرادات
الفعلية لألعوام املالية الثالثة األخيرة ،واملصروفات وتوزيع بنود املصروفات
العامة (التقديرية الفعلية) للعام املالي 1435هـ ،وجدول يوضح مقارنة بني
املصروفات الفعلية لألعوام املالية الثالثة األخيرة ،وتوزيع بنود املصروفات
العام���ة (التقديرية  -الفعلية) للعام املال���ي 1435-1434هـ ،ومقارنة بني
املصروفات الفعلية لألعوام املالية الثالثة األخيرة.

ذاكرة المهنة
معدداً تشكيالت مجالس “األدالء”..

الدليل الشيخ عبدالرحمن دفتردار يستعيد ذكريات
األمس ويستعرض رفقاء الدرب وزمالء المهنة
المدينة المنورة :الرفادة
يعد الدليل الشيخ عبدالرحمن محمد سعيد
دفتردار ،من رواد العمل يف املؤسسة األهلية لألدالء
منذ تأسيسها يف ع��ام 1405ه���ـ  -وم��ن��ذ أن كانت
جتريبية  -ومن رعيلها األول ال��ذي أسهم يف وضع
ِلبنات وأسس وقواعد العمل فيها ،وذلك من خالل

عضويته يف مجلس إدارتها األول ،وترؤسه ملجلس

إدارتها يف دورته (الثالثة) ،والذي استمر يسير دفة
العمل فيها ملدة ( )9سنوات متواصلة ،خالل الفترة
من ع��ام 1415 – 1407ه���ـ ،حقق فيها العديد من
اإلجنازات ،ووفقه اهلل سبحانه وتعالى لترسيخ كثير
من املفاهيم واملبادئ ،ومنها العمل املؤسسي املنظم،
وجمع شمل "األدالء" ،وتوحيد جهودهم وصهرها
يف بوتقة واحدة ،ليترجل منها وهو مطمئن على ما
غرسه من قيم ومبادئ يف نفوس األجيال املتعاقبة
ممن عملوا معه يف هذا املجلس ،والذين تولوا قيادة
املؤسسة ،وساروا بها ُقدم ًا إلى األمام ،لتصل إلى ما
وصلت إليه من مكانة مرموقة ..التقت به "الرفادة"
بوصفه ذاكرة متنقلة تختزن الكثير من املعلومات،
ليسترجع ذك��ري��ات��ه ع��ن تلك احل��ق��ب��ة ،وليعدد
تشكيالت مجالس إدارة املؤسسة العريقة منذ نشأتها.

أول مجلس
بدأ الدليل عبدالرحمن دفت���ردار حديثه بلمحة موجزة
عن مس���يرته العلمية وحياته العملية ،قائ ًال" :ولِدت في
عام 1363هـ ،وجتاوز عمري اآلن  -بفضل الله تعالى
 الثالثة والس���بعني ،وأكملت دراس���تي االبتدائية فيعام 1375ه في مدرس���ة النجاح ،ثم التحقت باملعهد
العلمي ،وبعد أن أنهيت دراس���تي املتوسطة والكفاءة
اإلعدادية التحقت مبدرسة طيبة الثانوية التي تخرجت
منها اللتحق بجامعة امللك س���عود بالرياض – جامعة
الرياض س���ابق ًا – حيث تخرجت في قس���م الكيمياء

ت�����رأس�����ت م���ج���ل���س اإلدارة يف دورت������ه
(ال��ث��ال��ث��ة) ومل����دة ( )9س���ن���وات م��ت��واص��ل��ة
خ��ل��ال ال���ف���ت���رة م����ن 1415 – 1407ه������ـ
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بكلي���ة العلوم تخصص نبات" ،ويضيف" :وفيما يتعلق بحياتي العملية ،فقد
تدرج���ت في أعمال كثي���رة ،حيث عملت في وزارة البت���رول ،وحتديد ًا في
املؤسس���ة العامة للبترول واملعادن ،ثم انتقلت إلى مجال صناعة األسمدة
بش���ركة س���افكو ،وبعدها عملت في التجارة احلرة في مجال جتارة املواد
الكيميائية واألس���مدة ،ثم عدت إلى املدينة املن���ورة في عام 1404هـ بعد
أن صفيت أعمالي في املنطقة الش���رقية ،فاش���تغلت باملؤسسة التجريبية
املوحدة لألدالء( :املؤسس���ة األهلية لألدالء) ،حيث عينت عضو ًا في مجلس
إدارتها في دورته األولى ،أيام املغفور له بإذن الله تعالى صاحب الس���مو
امللكي األمير عبداملجيد بن عبدالعزيز ،أمير منطقة املدينة املنورة األسبق،
وكان يت���رأس ذلك املجلس الش���يخ إبراهيم حمزة رفاع���ي ،وكان ك ًال من
الدليل الدكتور خالد بن علي كماخي ،والدليل الش���يخ أس���عد حمزة شيرة
نائب��� ًا ل���ه ،والذي مت تش���كيله بالقرار ال���وزاري رق���م/329ق م ،وتاريخ
1405/08/05هـ ،الصادر من معالي وزير احلج".
حميمية العالقة
ً
ويضي���ف الدليل دفتردار قائال" :ومما أذكره ف���ي هذه الفترة أن احلجاج
كان���وا ال يتعاملون مع دليل محدد ،وأصب���ح احلاج فيما بعد ميلك احلرية
واحلق في التعامل مع من يش���اء من املطوفني واألدالء ،وأن يس���كن أينما
يش���اء ،كما أن له أن يتعامل مع دليل أو مطوف أو ال يتعامل  -كما يفعل
بعض حجاج الداخل في الوقت احلالي  -فقبل إنش���اء مؤسس���ات حجاج
الداخل كان احلاج يس���افر ويس���كن كما يحلو له ،كما أنه قبل تخصيص
العوائ���د كان احلاج يتعامل مع الدليل أو املطوف بأريحية مبا يجود به أو
حس���ب ما يقدم له من خدمة ،فكلما كانت اخلدمة مميزة دفع أكثر دون أن
يطالب���ه الدليل أو املطوف بأي مبلغ مالي ،ألن ما يدفعه يعتبر تكرمي ًا ،كما
أن هنالك بعض احلجاج الذين كانوا يس���تدينون من املطوفني واألدالء إذا
تعرضوا لضائقة مالية لس���بب أو آخر ،كفقدان ماله أو س���رقته أو نقصه،
لعدم توفر من يرس���ل إليه ما ًال من بالده ،بسبب تعثر االتصاالت السريعة
ولعدم وصول احلواالت بسرعة وسهولة  -كما يحدث في عصرنا احلاضر،
ً
مث�ل�ا عندما يتصل ببلده ،فإن احلوالة تصله بعد
فاحلاج القادم من الهند
ش���هور عديدة ،وهك���ذا كان يتعامل احلاج مع املط���وف أو الدليل ،ويأخذ
الس���لفية بكل م���ودة ،وأحيان ًا يردها وأحيان��� ًا ال يردها لظروف قاهرة قد
مت���ر به ،كالوفاة أو النس���يان أو ألي ظروف أخرى متنعه من الس���داد".
ويواصل حديثه" :كما كان بعض احلجاج  -حينذاك – يفضلون السكن في
مخيم���ات في املناطق اخلالية القريبة من املدينة املنورة ،ويقومون بعمليات
الطبخ وإعداد الوجبات ،ومن ثم يقومون باالتصال على الدليل الذي يدلهم
على األماك���ن واملعالم الدينية واألثرية ،ويتعامل معهم من ناحية ش���رعية
ودينية وتوجيهية ،فيتم في اليوم األول من وصولهم إكرامهم واس���تقبالهم
بكل حفاوة ،حيث تنحر لهم الذبائح ،أما احلجاج الذين يرفضون الس���كن
في مثل هذه اخليام ،يس���تضافون في بيوت األدالء التي كانت مهيأة بكل
املرافق من دورات مياه ومطابخ وغرف نوم وجميع وس���ائل الراحة ،نظر ًا
لعدم وجود فنادق في ذلك الوقت ،فيمكث الرجال مع الرجال ،والنساء في
قس���م النساء ،فكانت النساء يتعلمن من بعضهن بعض املأكوالت واحلرف
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اليدوية اخلفيفة وحياكة املالبس ،ورمبا يحدث تقارب إنساني بني العائالت
املضيفة واملستضافة تصل لدرجة النس���ب واملصاهرة ،كما كانت املشقة
في السفر واضحة إذ تستغرق الرحلة من بعض مناطق اململكة إلى املدينة
املنورة نحو ثمانية أو عش���رة أيام ،فهذه الطرقات املمهدة التي أنش���أتها
الدولة  -حفظها الله  -لم تكن موجودة في ذلك الوقت ،بل كانت الطرق غير
آمنة وشديدة الوعورة حيث يتعرض احلجاج لكثير من التعب واملعاناة".
لمحة تاريخية
وبعد هذا الس���رد التاريخي لتش���كيالت مجالس إدارة املؤسس���ة ،انتقل
للحديث عن مراحل تأسيس���ها بقوله" :فيما يختص بقرار التأس���يس ،فقد
أصدر معالي وزير احلج – وقتها – الشيخ عبدالوهاب عبدالواسع – طيب
الل���ه ثراه  -قرار ًا وزاري ًا يحمل رق���م /324ق/م وبتاريخ 1405/8/5هـ
بإنش���اء املؤسسة التجريبية املوحدة لألدالء ،على أن يتولى إدارة املؤسسة
مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبني للرئيس واثني عشر عضو ًا من خيرة
منسوبي املؤسسة وأبنائهم من املهتمني بشؤون احلج .وعلى أن يتم تعيني
الرئيس وستة أعضاء بقرار من معاليه ،وأن يختار نائب الرئيس واألعضاء
اخلمسة الباقون باالنتخاب ،وتكون مدة املجلس ثالث سنوات يحدد تشكيله
بعدها بذات األسلوب ..واستثناء مما تقدم يتم تعيني مجلس إدارة املؤسسة
في مدته���ا التجريبية بكامل هيئته بقرار م���ن معالي وزير احلج ،ومجلس
اإلدارة هو الس���لطة املسؤولة بإدارة ش���ؤون املؤسسة وتصريف أمورها
ووضع السياس���ة العامة التي تس���ير عليها ..وللمجلس أن يتخذ القرارات
التي تؤدي إلى حتقيق الغرض الذي قامت من أجله املؤسسة ،وأن يتم ذلك
في إطار األنظمة واللوائح والقرارات الوزارية املعمول بها ،ويضطلع مبهام
رسم اإلستراتيجيات واألهداف العامة التي يتم على ضوئها رسم وتطوير
برامج اخلدم���ات املقدمة لضيوف الرحمن ،كما يتولى املجلس مس���ؤولية
اإلش���راف واملتابعة واملراقبة ألداء اخلدمات في املراكز واملكاتب واملواقع
امليدانية املختلفة في ضوء اإلس���تراتيجيات العامة للمؤسسة ،والتي تأتي
في ضوء تعليمات وأنظمة وزارة احلج ،كما أنه يجب على رئيس املؤسس���ة
وأعضاء مجلس إدارتها وجميع منسوبيها االلتزام الكامل مبمارسة العمل
بصورة جماعية في ظل املؤسسة وجتنب العمل الفردي".
ويضيف قائ ًال" :وقد استمر تشكيل مجالس اإلدارة منذ النشأة وحتى عام
1423هـ على قاعدة التعيني ،وفي عام 1423هـ شكل مبوجب القرار الوزاري
رقم /97ق/م تاريخ 1423/3/27هـ أول مجلس بقاعدة االنتخاب والتعيني
بحسب الشروط الواجب توافرها في املرشح لعضوية مجلس اإلدارة ،وذلك
ف���ي الدورة االنتخابية (األولى) من دورات انتخابات أرباب الطوائف ،حيث
إن الئحة انتخابات تلك الدورة االنتخابية التي استمرت حتى عام 1428هـ،
قد تضمنت عدة بنود ،منها أنه يحق لكل مساهم حتققت فيه صفة ناخب أن
ينضم إلى قائمة املرشحني بهدف الترشيح لعضوية مجلس إدارة املؤسسة
أو املكتب الذي ينتمي إليه ،طبق ًا للمادة األولى من الالئحة ،متى ما توافرت
فيه عدة ش���روط منها أال يقل عمره عن ثالثني عام ًا ،وأن يكون قادر ًا على
أداء اخلدم���ة بدني ًا وصحي ًا ،وأن يكون حاص ًال على مؤهل علمي ال يقل عن
الكفاءة املتوس���طة ،وأن ال تقل مدة عمله باملؤسسة أو املكتب خالل اخلمس

عش���ر سنة السابقة على ترش���يحه عن مدة خمس سنوات متتالية أو عشر
س���نوات متفرقة في ظل نظام املؤسس���ات ،وأن يكون من املقيمني مبنطقة
مكة املكرمة بالنسبة للمطوفني أو الوكالء أو الزمازمة ومنطقة املدينة املنورة
بالنس���بة لألدالء ،وأن يكون حسن الس���يرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم
ش���رعي قطعي بإدانته في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة ،وأن يكون ممن
حسن عمله في أداء اخلدمة املباشرة للحاج خالل سنوات خدمته ،وأال يكون
قد صدر بحقه حكم من مجلس تأديب أفراد الطوائف بإيقافه عن ممارس���ة
اخلدمة خالل اخلمس سنوات الس���ابقة على ترشيحه ،وأن ال يكون موظف ًا
في ال���وزارة أو جلنة احلج املركزية ،وأن يك���ون حاص ًال على بطاقة ناخب
من جلنة قيد وتس���جيل الناخبني املختصة ،وأن ال يتقدم للترشيح في أكثر
من قائمة حتى وإن كان مس���اهم ًا في أكثر من مؤسسة أو مكتب ،كما أنه
يحق البن املس���اهم الذي حتققت فيه ش���روط الناخب أن ينضم إلى قائمة
املرشحني بهدف الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة طبق ًا للمادة األولى من
الالئحة إذا توفرت فيه الشروط السابقة للترشح للعضوية باإلضافة لشروط
ع���دة ،منه���ا أن يكون وكي ًال عن وال���ده مبوجب وكالة ش���رعية ،وأن يكون
حاص ًال على مؤهل علمي ال يقل عن البكالوريوس".
أدوار كبيرة
ويختتم الدليل الش���يخ عبدالرحمن محمد س���عيد دفتردار ،حديثه للرفادة
بتقييم أداء املؤسسة في الوقت احلالي ،وعن رأيه عن ما تقوم به من مهام
وأعمال ،بقوله" :تقوم هذه املؤسس���ة العريقة بكثي���ر من األعمال واملهام،
ومنها االس���تقبال ،واإلشراف على اإلسكان ،واخلدمات العامة واإلرشاد،

ل��ض��ي��ق ال���وق���ت أص��ب��ح ل���زام��� ًا علينا
أن ن���س���اب���ق ال����زم����ن ون���ب���ح���ث ع��ن
م���ب���ن���ى مل���ق���ر امل����ؤس����س����ة اجل���دي���د
أس���رع���ن���ا ب��ت��ش��ك��ي��ل امل���ك���ات���ب وت��غ��ل��ب��ن��ا
ع���ل���ى ال���ص���ع���وب���ات ال����ت����ي واج��ه��ت��ن��ا
ب��ال��ص��ب��ر واإلرادة وال���ع���زمي���ة ال��ق��وي��ة
ومتابعة الرعاية الصحية ،وتقنية املعلومات واحلاسب اآللي ،وتداول وحفظ
اجلوازات ،واملغادرة (التفويج) ،ويبذل العاملون فيها جهود ًا مقدرة لتحقيق
رؤيتها ورس���التها وقيمها وأهدافها ،خلدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد
املصطفى صلى الله عليه وس���لم ،بكفاءة إدارية وميدانية وتقنية عالية وفق
تعليم���ات وأنظمة وزارة احلج ،وتعميق مضامني االنتماء ومفاهيم املواطنة
الصاحل���ة لهذه البالد لدى مؤدي اخلدمة ،وتوفير بيئة خدمة ميدانية فاعلة
ومحف���زة للعاملني امليدانني ،وميكنة جميع أعمال املؤسس���ة وعالقاتها مع
اجلهات ذات العالقة بأعمال احلج ،وأسأل الله تعالى دوام التوفيق والسداد
له���م جميع ًا ،كما أوصيهم أيض��� ًا بتقوى الله تبارك وتعالى الذي منّ علينا
جميع ًا وأكرمنا باخلير الوفير وخصنا بخدمة احلرمني الشريفني وضيوف
الرحمن ،أسأل الله أن يظلوا كما عهدتهم إخوة متسامحني متحابني".
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األخيرة

نجاحات قياس ِّية

محمد بن عبدالرحمن البيجاوي
املدير العام لفرع وزارة احلج مبنطقة
املدينة املنورة

جناحات باهرة حققتها الدورة (الرابعة) النتخابات مجالس إدارات مؤسس����ات أرباب الطوائف
الت����ي جرت مؤخر ًا ،ومتت بكل ش����فافية وانضباط وفق ًا لبنود الئحته����ا التنفيذية ،لتحقق – ولله
احلمد  -الهدف املنشود ،وتنال الرضا والقبول من مختلف األطياف ،ولم يكن ذلك ليتحقق دون
توفيق الله سبحانه وتعالى ،ثم متابعة وتوجيهات معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار،
الذي صنع رؤية طموحة إلجناز عملية االنتخابات بثوبها اجلديد ومواكبة التطور وتسخير التقنية
في عمليات التس����جيل والقيد واالقتراع ،ثم اإلحصاء ومتابعة األداء ،وتقييم نسب املشاركة من
مس����اهمي مؤسسات أرباب الطوائف بش����كل آلي ،وقد كان لتعاون مؤسسات أرباب الطوائف
وم����ا قامت به من اس����تعدادات مبكرة لهذه اجلولة االنتخابية أث����ره الفاعل في التهيئة والتجهيز
واالستعداد الذي أثمر إيجاب ًا في حتقيق النجاح.
ولع����ل م����ن أبرز ما أفرزته ه����ذه الدورة االنتخابية وصول كفاءات ش����ابة ودم����اء جديدة تتميز
بالطم����وح واحلماس املقترن باخلبرة العملية والتأهيل العلمي واألكادميي ،ليش����اركوا أصحاب
اخلبرات التراكمية واملمارس����ات اإلدارية املتميزة ممن ارتضاهم الناخبون لتمثيلهم في مجالس
إدارات مؤسساتهم واختاروهم بعناية فائقة بعد متحيص وتأمل في برامجهم االنتخابية ورؤاهم
املستقبلية جتاه مستقبل املؤسس����ات وقدرتهم على الوفاء مبهامها وأداء واجباتها واستشراف
غد زاهر مشرق بحول الله وقوته.
مستقبلها لصنع ٍ
ولقد أبدت وزارة احلج اهتمام ًا متعاظم ًا بهذه االنتخابات ،فش����كلت فريق عمل علمي متخصص
للوصول ألفضل الطرق االنتخابية ،عقد عدة لقاءات موسعة مع عدد من أرباب الطوائف ،وبإعداد
استبيانات ووزعت على عينة عشوائية منهم ،وعلى بعض مسؤولي الوزارة من أصحاب اخلبرات،
وتنظيم عدد من ورش العمل ،من أجل الوصول إلى إعداد مش����روع لالئحة جديدة خاصة بهذه
الدورة االنتخابية .كما خصصت الوزارة عدد ( )7جلان لتش����رف على سير االنتخابات ،برئاسة
وكيل الوزارة لش����ؤون احلج ،والتي بذل العاملون فيها قصارى جهودهم للقيام بالواجب وفق ما
خط����ط ل����ه بكل أمانة ونزاهة وحيادية وإخالص ،وفي إطار ما يوجه به والة األمر – حفظهم الله
نصت عليه النظم والضوابط املرعية.
– وما ّ
ً
ً
وم����ن هذه االهتمامات أيضا عزم الوزارة تطبي����ق (االقتراع اإللكتروني) ،انطالقا من أن الئحة
االنتخابات التنفيذية التي أجازت استخدام االقتراع اإللكتروني ،ولكن البنية التحتية احلالية التي
متكن من التأكد من اس����تخدام الناخب لالقتراع اآللي واإلدالء بصوته إلكتروني ًا قد حالت دون
تطبيقه خالل هذه الدورة ،وليتم تطبيقه في الدورة االنتخابية املقبلة ،وفق ضوابط وآليات محددة،
لتتوسع الوزارة في هذه التجربة اإللكترونية ،ولضمان وصول صوت الناخب بالشكل الصحيح.
ودليل آخر على هذا االهتمام ،قيام الوزارة بتشكيل فريق عمل لتقييم االنتخابات بنا ًء علي تقارير
اللجان وما مت رصده من مالحظات ،وكذا العوائق والصعوبات ،وذلك عقب انتهائها مباشرة ،مع
التواصل مع أبناء الطوائف ملعرفة مرئياتهم في هذه العملية االنتخابية ،ولالطالع على ما لديهم
من مالحظات ،واالستفادة من األفكار اجلديدة لالرتقاء بآليات العمل وجعله أكثر مهنية ،ليصب
في تطوير اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن ،إضافة إلي جتويد األداء في هذه املهن الشريفة.
والله ولي التوفيق..

