




يوم الوطن ونجاح الحج
تعي��ش بالدنا هذه األيام فرحة يومها الوطني، تلك الذكرى الغالية التي نس��تعيد فيها س��يرة 
املؤس��س املل��ك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن � طي��ب اهلل ثراه � ال��ذي وحد البالد وجمع ش��تات 
أبنائه��ا حت��ت راية التوحي��د، ليضع بعد ذلك حجر األس��اس الذي قامت علي��ه اململكة كدولة 
ترتكز يف كل توجهاتها على كتاب اهلل وسنة نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم، ليسير على ذات 
النهج أبناؤه البررة، فيزداد البناء أمنًا ورس��وخًا واس��تقرارًا، يتفيأ ظالل��ه اليوم املواطن واملقيم 

واحلاج واملعتمر والزائر.
وتتزام��ن فرحتنا باليوم الوطني مع جناح موس��م احلج، بعد أن وف��رت اململكة حلجاج بيت اهلل 
احلرام، كل أس��باب الراحة والس��كينة والطمأنينة واألمان، منذ حلظة وصولهم إلى هذه الديار 
املقدس��ة عند منافذ القدوم، وخالل أدائهم ملناس��ك حجهم يف راحة ويسر، انتهاء بعودتهم إلى 
بالدهم ساملني غامنني، فتكاملت بصورة ملفتة جهود جميع اجلهات املناط بها تقدمي اخلدمات، 
فأجنزت املهام على أفضل وجه وأكمل صورة، ليثمر ذلك العطاء عن إخراج لوحٍة رائعة اجلمال، 
مش��رفة بكل املقاييس، تضافرت فيها اجلهود لتنفيذ توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك 
س��لمان بن عبدالعزي��ز حفظه اهلل، وباملتابعة املباش��رة من ولي عهده األم��ني، ووزارة الداخلية 
بأجهزته��ا األمني��ة املختلفة، وجمي��ع اجلهات التي قدمت يف كافة املش��اعر املقدس��ة خدماتها 
املتط��ورة الراقية، مكونة مع املس��يرة الظاف��رة والتناغم الرائ��ع إلمارتي مك��ة املكرمة واملدينة 
املن��ورة ووزارة احل��ج والعم��رة، وه��ي اجله��ات التي متث��ل العني الراص��دة ألداء منظوم��ة العمل 
املبارك، فأس��همت يف تيس��ير وسالسة االنس��ياب، تصعيدًا ونفرة وس��عيًا وطوافًا ورميًا، أسعدت 
ضي��وف الرحمن وأش��عرتهم بالراح��ة والطمأنينة وهم ُيؤدون مناس��كهم بس��عادٍة بالغة وُمتعٍة 
أ لهم ذلك وشرفهم بأداء هذه الفريضة العظيمة  كبيرة، ولساُن حالهم يلهج بشكر اهلل، الذي هيَّ
كما يجب، وهم ُيكنون أنبل مشاعر الشكر والعرفان لهذا البلد امِلضياف، قائدًا وحكومًة وشعبًا..
وينتابن��ي ش��عور بالفرح حني اس��تمع إلى تلك الش��هادات من حجاج بي��ت اهلل احلرام مبختلف 
لغاتهم وثقافاتهم وعاداتهم، وهم يبدون مشاعر الرضا والقبول، نظير ما وجدوه من مشروعات 
وخدمات، ما يشكل حافزًا للمزيد من العمل، فاملسؤولية امللقاة على عاتقنا تفرض علينا جميعًا 
أن نتصدى ملس��ؤولياتنا بعزم ال يخاجله وهن، فقيادتنا تعتبر هذه الفريضة العظيمة من أهم 
مس��ؤولياتها وواجباته��ا، وه��ي كما قال خادم احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
يحفظه اهلل يف أكثر من مناسبة: “أشرف وأنبل خدمة شّرفنا املولى عّز وجّل بأدائها”.. كيف ال 
وهو الذي يضع توس��عة احلرمني الش��ريفني وإعمارهما وراحة ضيوف الرحمن وتيسير أمورهم 
يف أول س��لم اهتمامات��ه، ويوج��ه بتحقيقه��ا مهما كلف ذلك من جهد ومال، بل أش��رف بنفس��ه 
عليها وتابع بش��خصه تنفيذها، فقيادته باألمس القريب لقوافل احلجيج يف املشاعر املقدسة 
يف موس��م احلج املاضي، وقدومه بنفس��ه مع عضده سمو ولي عهده األمني، ملشعر منى لإلشراف 
الش��خصي على اخلدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وقطاعات الدولة املختلفة لهم، ألكبر 

دليل على هذا االهتمام.
فاحلمد هلل الذي وفقنا ألداء هذه املسؤولية الشريفة على أكمل وجه، ونسأله سبحانه وتعالى 

أن يدمي على هذه البالد أمنها وأمانها، ويحفظ لها قادتها ووالة أمرها، إنه سميع مجيب.
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تكثيف جهود وزارة الحج والعمرة 
وجميع القطاعات الحكومية 

واألهلية والعمل بروح الفريق الواحد

قاصدي األماكن املقدس���ة من املعتمرين والزوار، وزيادة التنسيق املستمر 
بني جميع أطراف منظومة احل���ج والعمرة، والذي يعد أحد عناصر النجاح 
املتواصل ف���ي خدمة ضيوف الرحمن واالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم". كما 
ذّك���ر معالي��ه اجلمي��ع في كلمته بقرب وص���ول قوافل وف��ود الرحمن ألداء 
فريضة احل��ج التي تستدعي القيام بكل االستعدادات منذ استقبالهم وحتى 
انتهاء أداء مناس���كهم بكل يسر وس���هولة وعودتهم إلى بالدهم إن شاء الله 

ساملني غامنني.

أعمال الموسم 
وعقب انتهاء مراسم حفل املعايدة، عقد معالي وزير احلج والعمرة اجتماعًا 

مشروعات وتسهيالت 
رفع معالي وزير احلّج والُعمرة التهاني ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده األمني، ولسمو ولي ولي العهد – 
يحفظهم الله - ولألمتني العربية واإلسالمية بهذه املناسبة السعيدة - عيد 
الفط���ر املبارك - وثّمن معاليه عاليًا الدعم الالمحدود الذي توفره حكومة 
خادم احلرمني الش���ريفني خلدم���ة وفود الرحمن، واملتمث���ل في كثير من 
املشروعات الضخمة في احلرمني الشريفني، وفي املدينتني املقدستني وفي 
املش���اعر املقدسة، والذي يتجس���د كذلك في العديد من اخلدمات الراقية 

والتسهيالت الكبيرة التي ينعم بها ضيوف الرحمن في كل موسم حج. 
وقال معاليه بهذه املناس���بة: "ونحن نعي���ش هذه األيام أجواء عيد الفطر 
املبارك؛ نقف لوداع ضيوف الرحمن من املعتمرين والزوار بعد أداء موسم 
ناجح ولله احلمد، رغم األعداد املتزايدة لضيوف الرحمن لهذا العام والتي 
جت���اوزت أكثر من )6( ماليني معتمر، نعموا خاللها بأداء نس���كهم بكل 

يسر وسهولة". 
وأض���اف قائاًل: "لقد مت تكثيف اجلهود املقدم���ة من وزارة احلج والعمرة 
والقطاع���ات احلكومية واألهلية التي عملت ب���روح الفريق الواحد، خلدمة 

وزير الحج والعمرة يجتمع بوكالء الوزارة ومجلس 
الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
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تقـرير

أرب�اب  لمؤسس�ات  التنس�يقيَّة  الهيئ�ة  تح�رص 
 - ال�وكالء   - األدالَّء   - ُف�ون  )المطوِّ الطوائ�ف: 
الزمازم�ة(، كل الحرص على إب�راز بعض منجزاتها، 
الطوائ�ف  أرب�اب  مؤسس�ات  جمي�ع  ومنج�زات 
الت�ي تحقق�ت عل�ى أرض الواق�ع، وف�ي ميادين 
مختل�ف العم�ل ف�ي مواس�م الح�ج، والتعري�ف 
به�ذه الكيان�ات الخدمية الش�امخة، وبم�ا تضمه 
مؤهل�ة  بش�رية  وطاق�ات  ك�وادر  م�ن  جنباته�ا 
ومدرب�ة، وبم�ا تحويه م�ن إمكانات تقني�ة ومادية 
كبي�رة، وبما تعده من خطط ودراس�ات وتجهيزات 
عل�ى  فتعم�ل  ل�ذا..  الرحم�ن.  ضي�وف  لخدم�ة 
إع�داد وإص�دار )تقري�ر س�نوي(، يس�تعرض الواقع 
وبرام�ج  مس�تجداتها  أه�م  ويس�تعرض  الحال�ي، 
عمله�ا وخططه�ا المس�تقبلية، ويع�رض اآلمال 
الح�رص  م�ع  والتص�ورات،  وال�رؤى  والطموح�ات 
الج�ودة  ومعايي�ر  بقواع�د  االلت�زام  عل�ى  الت�ام 
والش�فافية في إع�داد هذه التقارير الس�نوية، بما 
تحوي�ه م�ن معلومات وبيان�ات رقمي�ة وإحصائية، 
والعمل على اس�تيفاء جميع العناصر المطلوبة 
إلعداده�ا، من ّدقة وإيجاز ووضوح، واالهتمام ببناء 
توصيات ومخرج�ات ذات مصداقية تنعكس إيجابًا 
على أعمال هذه المؤسس�ات وواجباتها ومهامها 
المناط بها أدائها، ولتتحق�ق بالتالي األهداف من 
إع�داد ه�ذا التقري�ر، وذلك بوصف�ه وثيق�ة ِمهنيّة 
تتضمن نقل معلوم�ات وبيانات ونتائ�ج، وهدُفها 
الرئي�س عك�س الواقع المع�اش، وتقدي�م أفكار 

وتوصيات وُمخرجات واقعية ومنطقية.
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جاء التقرير في )122( صفحة من المقاس 
الكبير )A4( وحوى الكثير من اإلحصائيات 

والمعلومات الرقمية

إرشادها، ونسبة كل مؤسسة من هذه احلافالت، وأهم التقنيات املستخدمة 
في املكتب، وبي���ان بأعداد القوى العاملة واألجهزة واملعدات. وكذلك تعريفًا 
مبش���روع التطويف املركزي، وبيان بعمليات التطويف، وإحصائيات خاصة 

بعمليات التطويف في كل مؤسسة طوافة.   
كما حوى التقرير فقرة عن: )احلفل السنوي التكرميي احلادي عشر لتكرمي 
املتميزين(، مدعمًا بالصور الفوتوغرافية. وكذلك مبش���روع رس���ملة أسهم 
مؤسس���ات أرباب الطوائف. وامللتق���ى التعريفي اخلاص بال���دورة الرابعة 
النتخاب���ات أعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف. ومركز 
معلوم���ات "الهيئة". وأيضًا مرك���ز بيانات "الهيئة". وجلنة التفويج ملنش���أة 
اجلمرات، وأهم مس���تجدات التفويج ملوس���م حج عام )1436ه�(. واملسار 
اإللكتروني. ومش���روع تاريخ الطوافة واملطوفني مبك���ة املكرمة، مبينًا عدد 
البحوث التي س���تتم طباعتها في هذا اخلصوص. ومش���روع بطاقة األداء 
املتوازن، شمل تعريف بها. كما ضم هذا الباب تعريف بأهم اجلهود التوعويَّة 
واإلرش���اديَّة واإلعالميَّة التي قام���ت – وتقوم – بها "الهيئة التنس���يقية"، 
وبخاصة في مجاالت التوعية واإلرشاد، وإصدار املطويات التوعويَّة، وبعض 
املطبوعات واإلص���دارات، كمجلة الرفادة، واملطبوع���ات التوعوية، والتقرير 

السنوي للهيئة، والئحتها التنظيمية.
           

األرقام واإلحصائيات 
أم���ا الب���اب الثالث من أبواب ه���ذا التقرير األربعة، فق���د خصص لألرقام 
واإلحصائيات، وبدأ بقراءة س���ريعة، ثم عرج على: )اإلحصاءات اإلداريَّة(� 
التي منها أعداد القوى العاملة: )الرسميون، واملوسميون، والعمال باملشاعر 
املقدس���ة، وأعداد احلجاج الذين قدموا، وإحصائيات أعمال املؤسس���ات، 

ووقوعات احلجاج(، خالل موسم حّج 1436ه�. 
وأيض���ًا: )اإلحصاءات املاليَّة(، والت���ي ضمت اإليرادات وبيان 
ذلك في جداول توضح حساب اإليرادات العامة - التقديرية 
والفعلي���ة – للعام املالي 1436/ 1437ه�، وجدول آخر 
يوضح مقارنة ب���ني اإليرادات الفعلي���ة لألعوام املالية 
الثالث���ة األخي���رة، وج���دول ثالث يوض���ح مقارنة بني 
املصروف���ات الفعلية لألعوام املالي���ة الثالثة األخيرة. 
وراب���ع يوض���ح توزيع بن���ود املصروف���ات العامة – 
التقديرية، والفعلية – للعام املالي 1436 / 1437ه�.    
والباب الرابع واألخير، قدم تعريفًا بجميع مؤسس���ات 
أرباب الطوائف، من حيث النش���أة والتأسيس، وأوضح 
أهم مس���تجدات خططها التشغيلية اخلدمية التي نفذتها في 
موسم احلج املاضي، وأبرز منجزاتها التي حتققت، وهي عبارة عن 
نب���ذة تعريفية وتعريف مختصر لكل مؤسس���ة ومكتب وهي: )مكتب الوكالء 
املوحد، واملؤسس���ة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا 
وأستراليا، واملؤسسة األهليَّة ملطوِّفي ُحّجاج إيران، ومكتب الزمازمة املوّحد، 
واملؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج دول جنوب آسيا، واملؤسسة األهلية ملطوِّفي 
ُحّجاج الدول اإلفريقيَّة غير العربيَّة، واملؤسس���ة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج دول 
جنوب ش���رق آس���يا، واملؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، واملؤسسة 

األهلية ملطوِّفي ُحّجاج الدول العربيَّة(. 
وقامت الهيئة التنسيقيَّة ملؤسسات أرباب الطوائف بطباعة عدة آالف نسخة 
من التقرير السنوي، وتوزيعه على املسؤولني في الدولة، وعلى جميع اجلهات 
والقطاع���ات واألجهزة ذات العالقة بأعم���ال احلج، وعلى قطاع عريض من 

الدارسني والباحثني واملهتمني بشأن أرباب الطوائف. 

يأتي ضمن اهتمامها بالمطبوعات واإلصدارات اإلعالمية والتوثيقية:

تقرير شامل 
أصدرت الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرباب الطوائف تقريرها الس���نوي 
ألعمال موس���م حج العام املاض���ي )1436ه�(، والذي ج���اء في أكثر من 
)120( صفحة من املقاس الكبير )A4(، ضم )4( أبواب، كما حوى الكثير 

من اإلحصائيات واملعلومات الرقمية.
وقد حوى التقرير الس���نوي لعام )1436ه�(، والذي درجت الهيئة التنسيقيَّة 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف على إصداره بصفة س������نوية، معلومات رقمية 
وإحصائي���ة كثيرة ومتنوعة، مزودة باجلداول والرس���وم البيانية واجلرافيك، 
مت جمعها من مصادر مختلفة ومتعددة، تتمثل في )9( مؤسس���ات ومكاتب، 
فون،  تتنّوع أعمالها وتخصصاتها ومهاّمها، لتشمل )4( طوائف هي: )املطوِّ
واألدالَّء، وال���وكالء، والزمازم���ة(. ليب���نّي باإلحصائيات واألرق���ام واألدلة 
والبراهني، أن جميع القطاعات احلكومية واألهلية - ومنها بالطبع مؤسسات 
أرباب الطوائف - قد عملت في موس���م حج )1436ه�(، بكل جد وإخالص 
خلدمة ضيوف الرحمن، مس���تعينة بالله عّز وجّل ومتوّكلة عليه، ومستغلة كل 
املنجزات التطويرية التي حققتها في السنوات السابقة، واخلبرات التراكمية 
امليدانية التي اكتس���بها منسوبوها، وعاملة على استخدام التقنية في جميع 
املهام املس���ندة إليها، ومطبقة كل املفاهيم العلمية في أعمالها، مع التنسيق 
واملتابعة والرصد، والتركيز على مفهوم اجلودة في تقييم األداء، لتس���هم – 
بع���د توفيق الله عّز وجّل – في اخلروج مبوس���م حج اتصف بنجاح كبير، 

وكانت سمته الهدوء والطمأنينة واالنسيابية في العمل.

أهم المحتويـات 
ومن أهم محتوي�ات التقرير، مقّدمة لرئيس الهيئة التنس���يقيَّة، الدكتور 

طالل ب���ن صالح قطب، بعنوان: )جهود مبذولة خلدمة احلجيج(، 
حتدث فيه���ا عن ش���رف خدمة احلرمني الش���ريفني من 

حج���اج ومعتمرين وزوار، وما يحويه هذا التقرير من 
مواد وموضوعات. 

وتوطئة لألمني العاّم للهيئة، حملت عنوان: )التطوير 
املس���تمر(، وتطرق فيها للحدي���ث عن مهام "الهيئة 
التنس���يقية" وواجباتها، وكذلك ع���ن أبرز األعمال 
املناط���ة مبؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، وحرصها 
جميع���ًا على تطوي���ر األداء واالرتق���اء بآليات عمل 

اخلدمات التي تتش���رف بتقدميه���ا لضيوف الرحمن. 
كما ضم���ت صفحات التقري���ر األولى، رؤي���ة "الهيئة" 

ورسالتها وقيمها. 
وض����م بابه األول تعريف بالهيئة التنس����يقيَّة ملؤسس����ات أرباب 

الطوائف، من حيث النش����أة والتأس����يس، واملهام واألهداف والوسائل، 
وأعض����اء مجلس الهيئة التنس����يقيَّة ملؤسس����ات أرب����اب الطوائف منذ 
إنشائها، ورؤساء مجلسها منذ نشأتها، وأجهزتها، وهيكلها التنظيمي، 
وأهم أعمالها من لقاءات س����نوية، ومش����روعات وبرامج، ودراس����ات، 

ومطبوعات وثائقية. 
واس���تعرض الباب الثاني أهم املنجزات في عام )1436ه�(، ومنها أعمال 
"الهيئ���ة" واجتماعات مجلس���ها، واللق���اءات، واملش���اركات، واللجان التي 
نفذت أو ش���اركت فيها، واملش���روعات التش���غيلية، والتي من أهمها مكتب 
إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج، مدعمًا بالصور الفوتوغرافية وبالبيانات 
واإلحص���اءات واألرقام اخلاصة بأعداد احلج���اج الذين متت خدمتهم في 
موس���م حج العام الس���ابق )1436ه�(، وأعداد احلافالت العاملة والتي مت 

التقرير السنوي للهيئة التنسيقية لعام )1436هـ(.. 
منجزات على أرض الواقع.. وحقائق تؤكدها األرقام

تعريف بالهيئة 
التنسيقيَّة لمؤسسات 

أرباب الطوائف من 
حيث النشأة والتأسيس 

والمهام واألهداف
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منجزات

منذ انتهاء أعمال موسم حج عام )1436هـ(، 

شرعت جميع مؤسسات أرباب الطوائف في 

إعداد العدة، وانطلقت للقيام بعمليات البحوث 

والدراسات والتخطيط والتقويم، وبدأت في 

رسم خططها وبرامجها، وإكمال جاهزيتها 

واستعداداتها، لموسم حج عام )1437هـ(، 

وشّمرت كوادرها عن سواعد الجد الستقبال 

وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج القادمين 

من خارج المملكة لتأدية مناسك الحج، الذين 

بدأت طالئعهم بالوصول للمملكة اعتباًرا من 

غرة شهر ذي القعدة، لتجند لهم مؤسسات 

الطوافة أكثر من )450( مكتب خدمة ميدانية، 

ضمت بين جنباتها عدة آالف من القوى العاملة 

المؤهلة والمدربة، شملت الموظفين والعمال 

الرسميين من أبناء الطوائف، والرسميين من 

السعوديين من غير أبناء الطوائف، والرسميين 

غير سعوديين، وعمال بالمشاعر المقدسة، 

ومرشدين لرحلة المشاعر، زودتهم بالمهارات 

والعلوم والمعارف، من خالل إلحاقهم بالعديد 

من الدورات التدريبية والتأهيلية، بجانب ما 

اكتسبوه من خبرات تراكمية في مختلف ميادين 

العمل، كما مدتهم باألجهزة والمعدات واآلليات 

الالزمة، لسيطروا أروع المالحم في هذا الموسم، 

وليسهموا بقدح ُمعلى في ما تحقق للموسم 

من نجاحات، بعون اهلل وتوفيقه، وبفضل هذه 

الجهود الكبيرة.    

الرفادة: مكة المكرمة

التخصيص المبكر لمخيمات حجاج الخارج 
أسهم فيما تحقق من نجاحات

أفضل الخدمات لـ )175( ألف حاج 
مثلوا )46( دولة جندت لهم “مؤسسة 

إفريقيا غير العربية” )5( آالف فرد 
و)38( مجموعة

بالتخطيط والتدريب والتأهيل.. وبالتجهيزات العالية وتضافر الجهود

كوادر أرباب الطوائف ترسم لوحة رائعة 
وأداء مشرفًا في موسم الحج
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ملتقيات

شّكلت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف حضورًا متميزًا والفتًا في فعاليات الدورة الحادية واألربعين لندوة 
الحج السنوية الكبرى لعام 1437هـ، والتي تنظمها وزارة الحج والعمرة بصفة سنوية، والتي أُقيمت بمكة المكرمة، 
واستمرت فعالياتها لمدة ثالثة أيام، خالل الفترة من 3 – 5 ذي الحجة 1437هـ، بعنوان: )الحج بين الماضي والحاضر(، 

وقد تمثلت مشاركات “الهيئة التنسيقية” في هذه الفعالية الثقافية الكبرى، في حضور رئيس وأعضاء مجلسها، رؤساء 
مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، ونوابهم، وأعضاء المجالس، ومنسوبي المؤسسات لحفل افتتاح الندوة، 

ولجلساتها العلمية، ومشاركاتهم بالحضور والمداخالت، والتعليقات، والنقاشات، وكذلك في حفل ختام أنشطتها. 
يندرج االهتمام بهذه الفعالية الثقافية والفكرية الكبرى، في باب حرص مجلس “الهيئة التنسيقية” على تشكيل حضور 

في مثل هذه المناسبات والفعاليات التي تحتضنها أم القرى، وبهدف تفعيل دورها وتأكيد سعيها الدؤوب لكي تعمل ـ 
وبكل فاعلية ـ ضمن منظومة مؤسسات المجتمع المدني، وفي خطوة تهدف إلى زيادة الحراك االجتماعي لمؤسسات 

أرباب الطوائف، وإيجاد التناغم الدائم والمستمر ما بينها وبين مؤسسات الدولة - الحكومية واألهلية – على حٍد سواء.

مكة المكرمة: الرفادة

تهدف “الهيئة التنسيقية” لتعضيد جهود 
الدولة في المجال اإلعالمي المتخصص 

والموّجه ولتأكيد حضور الحج

واحلقائ���ق واألرقام، والذي تن���وي “الهيئة” إصدار أج���زاء تالية منه، وذلك 
لزيادة التوثيق في هذا املجال. 

كم���ا مت في هذه الفعالية توزيع نس���خ م���ن العدد )الرابع عش���ر( من مجلة 
“الهيئة” الفصلية: )الرفادة(، والذي صدر في شهر شعبان من عام 1437ه�، 
والتي تعد تطورًا لنش���رتها املوس���مية )الرفادة(، حيث مت في شهر محرم من 
عام )1431ه�(، حتويل هذه النش���رة املوس���مية التي صدر العدد األول منها 
في ش���هر ذي احلجة من عام 1420ه�، وواصل���ت إصدارها حتى نهاية عام 
)1430ه����(، بواقع )8( أعداد أثناء موس���م احلج، إلى مجلّة دورية باس���م: 
)الرف���ادة( أيًض���ا، تصدر في )82( صفحة، وال ت���زال تواصل الصدور حتى 

الوقت الراهن. 
وتهدف “الهيئة التنس���يقية” من إصدار هذه املجلة الفصلية، لتعضيد جهود 
الدولة في املجال اإلعالمي املتخصص واملوّجه، ولتأكيد حضور احلج وأهميته 
ف���ي اخلريط���ة الثقافية والفكرية في العالم اإلس���المي، ولفت���ح نافذة جديدة 
إلطالل���ة صحافية الفتة للنظ���ر، عبر مجلة تعنى بش���ؤون احلج بصفة عامة، 
وبأخب���ار أرباب الطوائف وفعالياتها بصفة خاصة، وفي خطوة تطويرية مهمة 

لنشرة )الرفادة( املوسمية. 
هذا بجانب اهتمامها بتوعية احلجاج القادمني إلى الديار املقدس���ة، وتعريفهم 
ب���كل ما يتعل���ق بأنظمة احلج وتعليماته، وما يهم احل���اج الوافد إلى بيت الله 
احلرام، كعالقته مبؤسس���ات أرباب الطوائف، وما تقدمه من خدمات متنوعة، 

المطبوعات واإلصدارات
وقد حرصت “الهيئة التنس���يقية” على املشاركة في املعرض املصاحب لهذه 
الن���دوة، وتخصي���ص جناح فيه لتوزيع نس���خ من مطبوعاته���ا وإصداراتها 
اإلعالمية اخلاصة، والتي ش���ملت: )املج���الت الفصليِّة، والكت���ب الوثائقية، 
واإلص���دارات التوعوية والتعريفية واإلرش���ادية واملطويات، والبرش���ورات(، 
وغيره���ا فيما يتعلق مبجال اإلنتاج العلم���ي واإلصدارات املتخصصة. وذلك 
بتكلي���ف فري���ق من موظفيها للقي���ام بهذه املهمة، والعمل عل���ى إيصال هذه 
املطبوعات القيمة للمش���اركني في ه���ذه االحتفالية الثقافية الكبرى من داخل 

اململكة ومن خارجها، وحلضورها، واملهتمني مبتابعة أنشطتها وفعالياتها. 
وقد وجدت هذه املطبوعات إش���ادة املش���اركني في ه���ذه الندوة من ضيوف 
وزارة احل���ج والعمرة، الذين حرصوا على اقتناء نس���خ منها، وحملها معهم 

لبالدهم، كذكرى غالية من أم القرى، وكإهداءات قيمة من أهاليها.
وقد ش���كلت “الهيئة التنسيقية” حضورًا متميزًا والفتًا للنظر، بقيامها بتوزيع 
ه���ذه املطبوعات، والتي متثلت في توزيع نس���خ من كت���اب الهيئة التوثيقي: 
)ذاكرة املهنة(، الذي رأى النور في ش���هر شعبان من عام 1432ه�، املوافق 
ليوليو 2011م، كأول إص���دار توثيقي من نوعه للهيئة، ولُيعدُّ باكورة إنتاجها 
في هذا املجال، وس���جاًل توثيقيًا ورصدًا دقيقًا ملعلومات تختزنها ذاكرة نخبة 
م���ن رجاالت مهن هذه الطوائف، وفئة من رعيله���ا األول، الذين عملوا ردحًا 
من الزمن في خدمة ضيوف الرحمن في مختلف املهن، والذي بإصداره خطا 
مجلس “الهيئة” خطوات واس���عة نحو توثيق كثير م���ن املعلومات وتدوينها، 
وحتويله���ا من معلومات تختزنها ذاكرة بعض األش���خاص، إلى ماّدة مكتوبة 
ومدون���ة وموثق���ة ومحفوظة لألجيال القادمة من أبناء مه���ن أرباب الطوائف، 
حيث سعت للقاء مجموعة من الرّواد األوائل، وإجراء حوارات معهم، ونشرها 
في نش���رتها الفصلية “الرفادة”، التي بدأت في إصدارها في عام 1420ه�. 
ولتجمي���ع هذه احلوارات التي ُنش���رت على مدى أربع س���نوات، خالل الفترة 
من عام 1427 – 1430ه�، ارتأت جتميعها وضمها في هذا الكتاب: )ذاكرة 
املهنة(، بع���د أن مت حتديثها وإعادة صياغته���ا، وتزويدها ببعض املعلومات 

مشاركات فعّالة وحضور متميز لـ 
“الهيئة التنسيقية” في فعاليات ندوة 

الحج الكبرى 
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المحتويــات

الرفادة - العدد اخلامس عشر
محرم  1438هـ

جوالت

قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في شهر شوال المنصرم، بزيارات تفقدية لمؤسسات أرباب 
الطوائف بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، للوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1437هـ، والتأكد من تكامل منظوماتها 

وتضافر جهودها واستعداداتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بكل يسر 
وسهولة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تحقيق كل ما يمكن الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم 

بكل راحة واستقرار، والوقوف ميدانيًا على آخر االستعدادات والترتيبات..

مكة المكرمة: الرفادة

وتوديعهم ومعاملتهم املعاملة التي تعكس القيم العربية واإلسالمية األصيلة 
نحو ضيوف الرحمن.

وأش���ار معالي وزير احل���ج والعمرة أن لقاءاته برؤس���اء وأعضاء مجالس 
إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات تهدف لتعزيز 
التنسيق ورفع كفاءة األداء بني أطراف منظومة احلج والعمرة، واالطمئنان 
ميدانيًا على جميع التجهيزات التنظيمية والتقنية البشرية لهذه املؤسسات، 

اآلراء وبح���ث تطلع���ات كل مؤسس���ة ومقترحاتها لتطوي���ر اخلدمات التي 
تتشرف بتقدميها لضيوف الرحمن والوقوف على التحديات التي تواجهها.

برامج فاعلة
وبحث معالي وزير احلج والعمرة مع رؤس���اء مجالس إدارات مؤسس���ات 
أرباب الطوائف اخلطط التش���غيلية لهذا املوسم، وبرنامج استقبال ضيوف 
الرحمن أثن���اء وصولهم، واالطمئنان على جاهزية االس���تعدادات للبرامج 
املصاحب���ة، مؤك���دًا أهمية رف���ع األداء وتطبيق برامج اجل���ودة في خدمة 
ضيوف الرحمن، كما حث معاليه على ضرورة االلتزام باخلطط التش���غيلية 
التي وضعتها الوزارة ملوس���م حج ١٤٣٧ لتحقيق أقصى درجات التنسيق 

والتعاون والتكامل بينها وبني اجلهات والقطاعات اخلدمية األخرى.
وتاب���ع معالي الدكتور محمد صالح بننت مختلف اخلدمات املقدمة من هذه 
اجلهات لضيوف الرحمن في كل من مكة املكرمة واملشاعر املقدسة واملتعلقة 
باالس���تقبال، والتفويج والنق���ل والتصعيد، واإلس���كان والتغذية والتوعية، 
مؤكدًا أهمية إعداد برامج فاعلة للترحيب باحلجاج، وحس���ن اس���تقبالهم 

للتأكد من الجاهزية ومتابعة االستعدادات

وزير الحج والعمرة في ضيافة )أرباب الطوائف(

االلتزام بالخطط التشغيلية التي وضعتها 
الوزارة لموسم حج هذا العام

أهمية رفع األداء وتطبيق برامج الجودة في 
خدمة ضيوف الرحمن
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ش����ملت اجلوالت امليدانية ملعالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح 
بننت ملؤسسات أرباب الطوائف، والتي بدأت يوم السبت ١٤٣٧/١0/١١ه�، 
كاًل م����ن مكتب الزمازمة املوحد، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج الدول 
العربية، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا 
وأستراليا، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، واملؤسسة 
األهلي����ة ملطوفي حجاج إيران، واملؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حجاج جنوب 
آس����يا، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج إفريقيا غي����ر العربية، والنقابة 
العامة للسيارات، ومكتب الوكالء املوحد، واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة 
املنورة، التقى فيها مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات املؤسسات، وشاهد 
عروضًا مرئية لبعض إجنازاتها في مواسم احلج السابقة، وواقعها احلالي، 

وتطلعاتها ومشروعاتها املستقبلية، وخدماتها اجلديدة واملستحدثة. 

وأوض���ح معالي وزير احل���ج والعمرة أن لقاءاته برؤس���اء مجالس إدارات 
مؤسسات أرباب الطوائف، تهدف ملناقشة اخلطط التشغيلية لهذه املؤسسات 
التي تتضمن العديد من البرامج واألهداف وآليات التنفيذ والتقييم واملتابعة 
واإلش���راف، وبحث س���بل تطوير اخلدمات التي تقدمها هذه املؤسس���ات 
لضيوف الرحمن، واملتعلقة بعمليات االس���تقبال والتفويج والنقل والتصعيد 
واإلس���كان والتغذية والتوعية وغيرها من اخلدمات، في كل من مكة املكرمة 
واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة وجدة، واالرتقاء مبعدالت األداء وجتويده، 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وس���مو ولي عهده األمني، وس���مو ولي ولي العهد حفظهم الله، لتؤدى وفق 

أعلى املقاييس وبكل جودة. 
وأش���ار معالي وزير احلج والعمرة إلى أن برام���ج اللقاءات ركز على إبداء 

وزير احلج والعمرة خالل زيارته مكتب الزمازمة املوحد 

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف جنوب آسيا .. وخالل زيارته مؤسسة مطويف الدول العربية

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف جنوب شرق آسيا 

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف أفريقيا غير العربية



امللف

معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بننت يرعى 
ملتقى التجارب الناجحة، الذي نظمته الهيئة التنسيقية 
ملؤسسات أرباب الطوائف، مبكة املكرمة واستعرضت خالله 

املؤسسات جتاربها الرائدة يف خدمة حجاجها..

38
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أقيم  املنورة،  املدينة  تاريخ  يحكي  معرض  اإلميــان..  مــأرز 
بجوار مسجد قباء ويضم )15( جناحًا متنوعًا..

تألق  مسيرة  للحجاج،  الناقلة  احلافالت  إرشاد  مكتب 
وجناح، حقق منجزات قياسية على أرض الواقع..

70

76
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لمحة تاريخية
دخلت هذه اخلدمة اإلرشـــادية املهمة في موســـم حج هذا العام )1437هـ( 
سنتها )اخلامسة عشـــر( على التوالي، وذلك بعد انطالقة مسيرتها في عام  
1423هـ، حيث أنشـــئ بقرار من مجلس الـــوزراء املوقر، ومّر مبراحل عّدة 
في الســـابق، كانت أولها جتريبّية، وثانيها استطاع فيها أن يتالفى الكثير 
من الســـلبيات، وفي ثالثها ارتفع مســـتوى اخلدمات، لتختتم هذه احللقات 
املتوالية من سلسة التطوير بصدور ضوابط تنظيمية وآليات جديدة تتضمن 
هيكلة شاملة ملهامه وألعماله اإلدارية واملالية، اعتمدت من معالي وزير احلج، 

بإشراف "الهيئة التنسيقية"

وتتلّخـــص هـــذه اآللية التقنية اجلديـــدة في عملية ربط مـــع النظام املوحد 
حلجاج اخلارج لتزويد املكتب ببيانات الســـكن والرحالت منذ انطالقها من 
املنافذ، حيث قام املكتب باســـتقبال البيانات من شركة "سجل" واالستعانة 
بها في إصدار "إثبات املغادرة"، ومن ثم مت دمج النظام مع نظام اإلرشـــاد 
املالحي واخلرائط اإللكترونية: "Google Maps"، باإلضافة إلى تصميم 
نظام إرشـــاد لألجهزة الذكية من جواالت وأجهزة لوحية, ليتمكن املرشد من 
اســـتالم بيانات "إثبـــات املغادرة" على اجلهاز اللوحـــي الذي مت توفيره له، 
ليمكنـــه من الدخول برقم الرحلة على النظام وتتبع مســـار الرحلة إلكترونيًا 

إلى سكن احلاج. 
ولضمـــان تطبيق هذه التقنية بالشـــكل املطلوب، قام "الهيئة التنســـيقية" 
بتوفير أكثر من 800 جهاز لوحي للمرشـــدين، وتفعيل النظام اإللكتروني 
عليه, ليتم تطبيق هذه اآللية ميدانيًا ولتثبت جناحها – ولله احلمد -. كما 
قام قسم اخلرائط باملكتب باستقبال املسارات اإللكترونية وبرمجة األجهزة 
اللوحية وتدريب املرشدين على استخدامها ملواقع سكن احلجاج وحتديثها 

بصورة دورية لضمان وصول احلاج إلى موقع سكنه الصحيح.

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج.. 
مسيرة تألق ونجاح.. 

يقوم مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج – والذي يعمل بإشراف الهيئة التنسيقية لمؤسسات 
أرباب الطوائف، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات، وتحت إشراف ومتابعة وزارة الحج، بأدوار 

محورية في عمليات نقل الحجاج، وإرشاد حافالتهم، وضمان سرعة وصولها لمقرات مجموعات 
الخدمة الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة الست في مكة المكرمة، وبالمؤسسة األهلية 

لألدالء بالمدينة المنورة، ولكي يطلع بهذه األدوار والمهام على الوجه األكمل، فقد بدأ 
استعداداته ألعمال هذا الموسم منذ وقت مبكر، وذلك من خالل التنسيق المستمر مع الجهات 

والقطاعات األخرى ذات العالقة بمنظومة الحج، لتسهيل عملية تنقل الحجيج وإرشادهم في 
أوقات قياسية. مع الحرص على دعم خططه الميدانية المعدة لموسم حج هذا العام 1437هـ، 

بكثير من المستجدات الخدمية، وفي مقدمتها الحرص على رفع معدالت أداء كوادره العاملة 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومهاراتهم عن طريق التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل 

المختلفة، وكذلك االهتمام بتزويدهم باألجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة. ولعل من أبرز هذه 
المستجدات، تم في موسم حج هذا العام، قيام المكتب بإتباع آلية جديدة تهدف إلى راحة ضيوف 

الرحمن وإيصالهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة. 

مكة المكرمة: الرفادة
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وكذلك تغيير مسماه من: )مشروع إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(، إلى: 
)مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(. 

وتوِّجت هذه النجاحات بحصول املكتب في شهر محرم من عام )1430هـ(، 
على شـــهادة اجلودة العاملية )اآليزو 9001( إصدار )2000(، وذلك بعد 
حتقيقه متطلبات هذه الشهادة التي متثلت في إجناز العمل وفق متطلبات 
اجلودة والتقنية والتكامـــل اإلداري وامليداني في العمل، وذلك بفضل من 
الله ســـبحانه وتعالـــى، ولتحقيقه التميز خالل حج عـــام )1429هـ(، من 
خـــالل النجاح في إيصال احلافالت إلى مقار مجموعات اخلدمة امليدانية 
دون تأخير وفي وقت قياســـي، وكذلك حتقيق أقصى درجات اجلودة من 
خـــالل تقنية التواصل بني احملطات ورصد حترك احلافالت تقنيًا، وتنفيذ 
آليـــات اإلحصاءات الدقيقة الفترية وعلى مدار اليوم بالتعاون مع اجلهات 

ذات العالقة. 
وبالتخطيط والدراســــات وبعــــزم الرجال أثبت املكتــــب جناحه وتفوقه، 
ومتيزه في توفير الوقت واملال واجلهد، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه، ثم بسبب سعى إدارته لالستفادة من جتارب األعوام املاضية، 

ــــن من برامجها وخططها ملواســــم احلّج، مع حرصها على تقدمي  لُتحسِّ
اخلدمة بشــــكل حضاري منظــــم، يتوافق وعظمة الشــــعيرة، وتطلعات 
"الهيئــــة التنســــيقّية" لتقــــدمي كل جديد ومفيد ومبتكــــر خلدمة ضيوف 
الرحمن، األمر الذي أّهله كذلك للحصول على درع التميز في التشغيل 

في منطقة املدينة املنورة. 
وليســـجل هذا اإلجناز وهذا التميز للجميـــع، فاحلصول على )اآليزو( كان 
نتاجـــًا لعمل وجهد مشـــترك بـــني وزارة احلج والعمرة ومؤسســـات أرباب 
الطوائف - ممثلة في الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف -، وبني 
النقابة العامة للســـيارات، كما يعد هذا اإلجنـــاز تعزيزًا للتميز الذي حققه 

يعد المكتب أحد منظومة خدمات قطاع 
الحج وحلقة من سلسلة حلقات النقل لما 

يؤديه من أدوار مهمة

ربط مع النظام الموحد لحجاج الخارج لتزويد 
المكتب ببيانات السكن والرحالت منذ 

انطالقها من المنافذ

معـــارض

فضل  تبرز  مختلفة  جوانب  ويتناول  قباء،  مسجد  من  الجنوبية  الجهة  في  اإليمان(  مأرز  المنورة  )المدينة  معرض:  يقع 
من  المستمدة  النصوص  من  عددًا  تضم  لوحات  تصميم  خالل  من  والتاريخية،  الدينية  ومكانتها  المنورة  المدينة 
مواطن  وبعض  النبوي،  العهد  وخاصة  العصور  عبر  المدينة  تاريخ  من  مختلفة  جوانب  ويتضمن  الصحيحة،  األحاديث 

نزول الوحي والتوثيق المكاني لمعالم السيرة العطرة لرسولنا الحبيب صلى اهلل عليه وسلم.

المدينة المنورة: الرفادة

تقديم الصورة المثالية لمجتمع المدينة 
في العهد النبوي وتأكيد إعالء قدر النبي 

صلى اهلل عليه وسلم في العالم ونصرته

وأثر ذلك على اإلس���ام واملس���لمني منذ العهد النب���وي إلى اليوم. كما 
يهدف إل���ى  توعية ال���زوار بتفاصيل مهمة عن فض���ل ومكانة املدينة 
املن���ورة الدينية والتاريخية، وتقدمي الص���ورة املثالية ملجتمع املدينة في 
العهد النبوي، وتأكيد إعاء قدر النبي صلى الله عليه وس���لم في العالم 
ونصرت���ه، والتوثي���ق العلمي ملعالم وأحداث الس���يرة العط���رة واأليام 
النضرة لرس���ولنا احلبيب صلى الله عليه وسلم في العهد املدني، وبيان 
آداب الزيارة والس���كني في املدينة املنورة، وإبراز اجلوانب احلضارية 

للمدينة املنورة.

أقسام المعرض
املع���رض يتن���اول املدينة املن���ورة قدمي���ًا وحديثًا من نواح���ي احلياة 
املختلفة، من خال لوحات، مجس���مات، ص���ور وتقنيات حديثة حتكي 
التاريخ اإلس���امي وتروي مامحه عبر احلقب والعصور وتس���هم في 
تثقيف الزائرين مبعلوم���ات طيبة عن املدينة املنورة من نواحي املكانة، 
والفضائل، واآلداب، وتعرف بالسيرة النبوية العطرة، وحتاكي بخرائطه 
ومجس���ماته حتركات النبي صلى الله عليه وس���لم في دعوته، س���لمه، 

وحربه، عبر التاريخ اإلسامي. 
وذلك من خال عرض ملجسمات ولوحات رسمية وكتابية ومضيئة مميزة 
ورائع���ة، جتعلك تعيش م���ع ثنايا القصص الت���ي يرويها، وجتوب في 
تاريخ وحاضر ومس���تقبل املدينة املنورة في م���كان واحد. ومت اختيار 
اسم: )مأرز اإلميان(، ألنه أحد أسماء املدينة املنورة، وجاء ليؤكد على 

مكانتها التاريخية واإلسامية. 
وينقسم إلى خمسة عشر قسمًا أو جناحًا، حتمل عبق التاريخ، وميراث 

كما يتضمن لوحات عن تاريخ عمارة املس���جد النبوي الش���ريف وتطورها، ُأقيم بجوار مسجد "قباء" ويضم )15( جناحًا متنوعًا
ولوحات أخرى تضمن دراسات علمية جلوانب مختلفة من سيرته صلى الله 
عليه وس���لم في العهد املدني: كاملؤاخاة، والصف���ة، وقبائل األنصار، كما 
يضم مجس���مًا للمدينة املنورة واملس���جد النبوي يبرزان التطور العمراني 
واحلضاري اللذين ش���هدتهما املدينة في عصور متفاوتة من تاريخها، وقد 
أقامت���ه أمانة منطقة املدينة املنورة - بالتعاون مع مركز بحوث ودراس���ات 
املدين���ة املن���ورة ودارة امللك عبدالعزيز -، ضمن فعاليات مناس���بة اختيار 
املدينة املنورة عاصمة الثقافة اإلس���امية 1434ه�/ 2013م، ويضم )15( 
قسمًا، وقد قام مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة - وبإشراف من دارة 
املل���ك عبدالعزيز - بإع���داد املادة العلمية للمعرض وتش���غيله وإدارته، مع 
إعداد فريقًا مدربًا لتقدمي املعلومات للزائرين باللغات: )العربية، واإلجنليزية، 

والتركية، والفارسية، واألوردية(.
ورسالة هذا املعرض تتلخص في تعظيم بلد الرسول الكرمي صلى الله عليه 
وس���لم، من خال بيان فض���ل املدينة املنورة ومكانته���ا الدينية والتاريخية 
والتعري���ف مبعاملها النبوية، وبيان دوره���ا املتميز في خدمة العلم واملعرفة، 

“مأرز اإليمان”.. معرض يحكي تاريخ 
طيبة عبر العصور
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مناسبات

رعى معالي وزير الحّج والُعمرة الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن، حفل المعايدة الذي نظمته وزارة 
الحج والعمرة لمنسوبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور وكالء الوزارة، ومجلس الهيئة 

التنسيقية ممثاًل في رؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف: )المطوفون، األدالء، الوكالء، الزمازمة(، 
واألمين العام للهيئة التنسيقية، وكذلك المدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة، ورئيس المجلس 

التنسيقي لحجاج الداخل، وبعض قياديي الوزارة والمستشارين، وذلك بمقر الوزارة الجديد بمخطط “الحمراء” 
بمكة المكرمة، بتاريخ 06 شوال 1437هـ، الموافق 11 يوليو 2016م، تبادل خالله الجميع التهاني والتبريكات 

بهذه المناسبة السعيدة، سائلين اهلل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

مكة المكرمة: الرفادة

وزير الحج والعمرة يجتمع بوكالء الوزارة ومجلس 
الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
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تكثيف جهود وزارة الحج والعمرة 
وجميع القطاعات الحكومية 

واألهلية والعمل بروح الفريق الواحد

قاصدي األماكن املقدس���ة من املعتمرين والزوار، وزيادة التنسيق املستمر 
بني جميع أطراف منظومة احل���ج والعمرة، والذي يعد أحد عناصر النجاح 
املتواصل ف���ي خدمة ضيوف الرحمن واالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم". كما 
ذّك���ر معالي��ه اجلمي��ع في كلمته بقرب وص���ول قوافل وف��ود الرحمن ألداء 
فريضة احل��ج التي تستدعي القيام بكل االستعدادات منذ استقبالهم وحتى 
انتهاء أداء مناس���كهم بكل يسر وس���هولة وعودتهم إلى بالدهم إن شاء الله 

ساملني غامنني.

مشروعات وتسهيالت 
رف����ع معالي وزير احلج والعم����رة التهاني ملقام خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده األمني، ولسمو ولي ولي العهد  يحفظهم 
الله، ولألمتني العربية واإلسالمية بهذه املناسبة السعيدة - عيد الفطر املبارك - 
وثّمن معاليه عاليًا الدعم الالمحدود الذي توفره حكومة خادم احلرمني الشريفني 
خلدم����ة وفود الرحمن، واملتمثل في كثير من املش����روعات الضخمة في احلرمني 
الش����ريفني، وفي املدينتني املقدستني وفي املشاعر املقدسة، والذي يتجسد كذلك 
ف����ي العديد من اخلدمات الراقية والتس����هيالت الكبيرة الت����ي ينعم بها ضيوف 

الرحمن في كل موسم حج. 
وقال معاليه بهذه املناس���بة: "ونحن نعي���ش هذه األيام أجواء عيد الفطر 
املبارك؛ نقف لوداع ضيوف الرحمن من املعتمرين والزوار بعد أداء موسم 
ناجح ولله احلمد، رغم األعداد املتزايدة لضيوف الرحمن لهذا العام والتي 
جت���اوزت أكثر من )6( ماليني معتمر، نعموا خاللها بأداء نس���كهم بكل 

يسر وسهولة". 
وأض���اف قائاًل: "لقد مت تكثيف اجلهود املقدم���ة من وزارة احلج والعمرة 
والقطاع���ات احلكومية واألهلية التي عملت ب���روح الفريق الواحد، خلدمة 
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الكثير، وذلك حتى يتناسب األداء مع اجلهود الكبيرة التي تبذلها حكومة 
خادم احلرمني الشريفني في مختلف مجاالت خدمات وفود الرحمن، وذلك 
عند وصوله���م، وأثناء إقامتهم في األراضي املقدس���ة، وتنقالتهم فيها، 
وحتى مغادرتهم، مؤكدًا على أهمية خدمة حجاج بيت الله احلرام، وسرعة 
إنهاء إجراءات قدومهم وإيصالهم إلى مس���اكنهم، وعلى أهمية التوس���ع 
في اس���تخدام التقنية لدفع عجلة التطوير في جميع هذه املؤسسات التي 
تتش���رف بتقدمي خدماتها لضيوف الرحمن، وحتى مغادرتهم لها عائدين 
إلى بلدانهم بعد انتهاء موسم احلج وأداء رحلة العمر ومناسك احلج بكل 
يسر وأمان وطمأنينة، وهم يحملون أحسن االنطباعات وأجمل الذكريات 

عن هذا البلد وأهله.

أبرز الموضوعات
وعق���ب الكلمة التوجيهي���ة ملعالي وزير احلج والعم���رة، مت في االجتماع 

مناقشة كثير من املوضوعات، من أبرزها:
• التأكي���د على االس���تعدادات بجميع أش���كالها ملوس���م حج 1437ه�، 

أعمال الموسم 
وعق���ب انتهاء مراس���م حفل املعايدة، عقد معال���ي وزير احلج والعمرة 
اجتماعًا موسعًا ضم وكالء الوزارة، ومجلس "الهيئة التنسيقية"، الذي 
يضم رؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، واألمني العام 
للهيئة، واملدير العام لفرع الوزارة، ورئيس املجلس التنس���يقي حلجاج 
الداخل، بقاعة االجتماعات مبقر الوزارة، ملناقش���ة أعمال موس���م حج 
الع���ام )1437ه�(، وللوقوف على اس���تعدادات كل قطاع���ات الوزارة 
واجلهات التي تعمل في مظلتها وبإش���رافها – وعلى رأسها مؤسسات 
م���ة خلدمات حجاج  أرب���اب الطوائف، والش���ركات واملؤسس���ات املُقدِّ
الداخل - الس���تقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم في هذا املوسم، وكذلك 
مناقشة برامج عمل اخلطط التشغيلية اخلاصة بجميع قطاعات الوزارة 
وإداراتها وأقس���امها، وكذلك لكل مؤسس���ات أرباب الطوائف، بعد أن 
مت إقرارها واعتمادها واملوافقة عليها، وأيضًا مراجعة آخر املستجدات 
واخلدمات واملش���اريع املعدة حلج ذلك العام، لكل املواقع مبكة املكرمة 

واملدينة املنورة، واملشاعر املقدسة.
وفي اللقاء أكد معالي وزير احلج والعمرة على أهمية تضافر اجلهود 
ومضاعفتها لالرتقاء بآليات العمل ورفع معدالت األداء، وعلى ضرورة 
تدريب العاملني الرسميني واملوسميني املساندين في خدمات احلج في 
جميع أقس���ام وإدارات الوزارة، وكذلك ف���ي القطاعات األهلية التي 
تعمل بإش���رافها، وفي فروع الوزارة في كل من مكة املكرمة واملدينة 

املنورة وجدة.
وأشار معالي الدكتور محمد صالح بننت إلى أن ذلك يأتي انطالقًا من أن 
العنصر البش���ري يعتبر احملور األساس الذي يستوجب أن ُيستثمر فيه 

التنسيق بين منظومة الحج والعمرة يعد 
أحد عناصر النجاح المتواصل في خدمة 

ضيوف الرحمن
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ومراجعة اخلطط التشغيلية اخلاصة مبؤسسات أرباب الطوائف.
معرف���ة العناص���ر املؤثرة واحلساس���ة واملس���تجدة اجلوهرية، 
ومنها: )االستعدادات ملواجهة حرارة اجلو، واملشكالت املتوقعة 

واملتكررة(.
• أن تقوم مؤسس���ات أرباب الطوائف بإعداد ع���روض عملية تبرز أهم 

املستجدات اخلدمية.
• بحث إمكانية االستفادة من العاملني في مواسم العمرة.

• مناقشة املركز اإلعالمي الذي أنشأته الوزارة، ودور "الهيئة التنسيقية" 
في تزويده باملعلومات.

•  مكات���ب ش���ؤون احلج واملس���ار اإللكترون���ي، والدف���ع اإللكتروني، 
والتأشيرة اإللكترونية، واملساكن، ومجموعات اإلسكان الوهمية، وتكوين 

حزم خدمات.
•  إنش���اء غرفتي عمليات بالوزارة للمتابع���ة واملراقبة اخلاصة بالوزارة، 

للرصد اآللي املوثق من خالل غرفة التحكم.
• إنش���اء غرفة في مركز القيادة والس���يطرة خاصة بوزارة احلج ملعرفة 

املعلومات عن احلجاج، وغرفة عمليات مشتركة للطوارئ.
• متابعة أداء املكاتب س���تكون مس���جلة صوتًا وص���ورة، وكذلك حركة 

احلشود ومغادرتهم من املخيمات وأعدادهم.
• إنشاء قيادة خاصة مبشعر مزدلفة لرصد التحركات.

• مناقش���ة: )امللتقى العاش���ر(، واخلاص بالتجارب واخلبرات الناجحة 
ملؤسسات أرباب الطوائف.

• تركيب أجهزة تتبع احلافالت.
• مخرجات برنامج قياس رضا احلجاج، الذي قامت مؤسس���ات أرباب 

الطوائف بتطبيقه في مواسم احلج السابقة.
• بحث إمكانية تنظيم ورش���ة عمل خاصة بالرقابة، والرقابة الذاتية من 

مؤسسات أرباب الطوائف.
• تخصيص اخلدمات في احلج والعمرة.

• أهمية توليد القناعة بالتطوير وإمكانية الضبط.
مة خلدمات حجاج الداخل. • تقييم أداء الشركات واملؤسسات املُقدِّ

• تكوين جلان مشتركة للخدمات األساسية.
• مشاركة الوزارة في البرامج.. وحتسني اخلدمات.

• حتسني أوضاع مراكز االستقبال واملوظفني العاملني بها.
• تقدمي خدمات إضافية من مكتب الوكالء املوحد لتحسني الدخل وزيادة 

العوائد.
• أهمي���ة االجتماع مع املستش���ار اإلعالمي، لبحث موضوع حتس���ني 

الصورة الذهنية ملؤسسات أرباب الطوائف.

جاهزية واستعداد
بدورهم، ش���كر رؤساء مجالس إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف 
معال���ي وزير احلج والعمرة إلتاحته هذه الس���انحة لاللتقاء به، األمر 
ال���ذي يؤكد اهتمام معاليه بهذه املؤسس���ات، وباألدوار الكبيرة التي 
تؤديه���ا في خدمة قط���اع عريض من حجاج البي���ت العتيق، وتقدمي 
كل اخلدم���ات والتس���هيالت لهم، ومبا يتوافق م���ع توجيهات القيادة 
الرش���يدة، الرامية إلى تس���خير جميع اإلمكان���ات واخلدمات أمام 
ضي���وف الرحم���ن، ومتكينهم م���ن أداء الركن اخلام���س من أركان 

اإلسالم بكل يسر وسهولة وأمان. 
وأكد رؤس���اء أرباب الطوائف جاهزية مؤسساتهم وكوادرها العاملة 
ألعمال موسم حج 1437ه�، وعلى استعداداتهم ألعمال موسم احلج، 
والتي بدأت منذ انتهاء أعمال موس���م حج العام املاضي )1436ه�(، 
وذلك من خالل مراجعة األداء لتعزيز اإليجابيات وتكريس���ها، وتالفي 
املالحظات، واحل���رص على القيام بالعديد من الدراس���ات امليدانية 
والتحليلي���ة لقياس األداء وجودة اخلدمات وس���رعتها أثناء املوس���م 
وبعده، مؤكدين مضاعف���ة اجلهود ومواصلة العطاء وتقدمي أداء راق 
يعك���س وجه اململكة احلقيق���ي، بصفتهم اجلهات املن���اط بها خدمة 
الوافدي���ن من اخلارج ألداء مناس���ك احلج، مش���ددين على االلتزام 
باخلط���ط التي وضعتها ال���وزارة لتحقيق أقصى درجات التنس���يق 
والتعاون والتكامل بني جميع اجلهات والقطاعات اخلدمية التي تعمل 
حتت مظلة الوزارة. ونوهوا بأن هذه اجلاهزية واالس���تعدادات تشمل 
كذلك إعداد خطط تش���غيلية حتوي برامج عمل فعالة ومرنة، والعديد 
من املستجدات اخلدمية، وكذلك من خالل احلرص واالهتمام بجوانب 
تدريب الكوادر العاملة وتأهيلها، والتوسع في استخدام التقنية بشكل 
أكبر، وبحشد جميع الطاقات البشرية، وتسخير كل اإلمكانات املادية 
والتقنية خلدمة ضيوف الرحمن، الذين تتشرف مؤسساتهم بخدمتهم 
م���ن حجاج اخلارج، وعلى عزمهم األكي���د لتحقيق توجيهات القيادة 
أعزها الله، وطموحات املس���ؤولني في الدول���ة، وتطلعات مقام وزارة 
احل���ج والعمرة، بتقدمي أقصى اخلدمات للحجاج الوافدين من خارج 
اململكة ألداء مناس���ك حجهم، وثمنوا عاليًا هذا اللقاء، ووصفوه بأنه 

يعد حافزًا لبذل مزيد من اجلهود.  
وقد بدأ برنامج حفل املعايدة باستقبال املهنئني في املدخل الرئيس ملبني 
الوزارة مباء زمزم والتم���ور وباقات الورد والقهوة العربية واحللوى، ثم 
بعدها استقبل معالي وزير احلج والعمرة املسؤولني ومنسوبي الوزارة.

وف���ي اللقاء.. تب���ادل اجلميع التهان���ي والتبريكات مبناس���بة العيد 
الس���عيد، وكذلك األحاديث الودية، داع���ني الله العلي القدير أن يدمي 
عل���ى البالد نعمة األمن واألم���ان، وأن يعيد هذه املناس���بة املباركة 
على األمة اإلس���المية باخلير واليمن واملس���رات.  وبعد السالم على 
جميع احلضور ومعايدتهم وتهنئتهم بالعيد، أش���اد معالي وزير احلج 
والعمرة بهذه اخلط���وة، وأكد على أهمية إقامة مثل هذه البرامج في 
مثل هذه املناسبات ملا له من فوائد في توطيد أواصر األخوة واحملبة 
ب���ني الزمالء، وأثر كبير في مد جس���ور التواصل االجتماعي وتقوية 

العالقات اإلنسانية.  

مناقشة دور “الهيئة التنسيقية” في 
المركز اإلعالمي الذي أنشأته الوزارة 

وتزويده بالمعلومات
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تقـرير

أرب�اب  لمؤسس�ات  التنس�يقيَّة  الهيئ�ة  تح�رص 
 - ال�وكالء   - األدالَّء   - ُف�ون  )المطوِّ الطوائ�ف: 
الزمازم�ة(، كل الحرص على إب�راز بعض منجزاتها، 
الطوائ�ف  أرب�اب  مؤسس�ات  جمي�ع  ومنج�زات 
الت�ي تحقق�ت عل�ى أرض الواق�ع، وف�ي ميادين 
مختل�ف العم�ل ف�ي مواس�م الح�ج، والتعري�ف 
به�ذه الكيان�ات الخدمية الش�امخة، وبم�ا تضمه 
مؤهل�ة  بش�رية  وطاق�ات  ك�وادر  م�ن  جنباته�ا 
ومدرب�ة، وبم�ا تحويه م�ن إمكانات تقني�ة ومادية 
كبي�رة، وبما تعده من خطط ودراس�ات وتجهيزات 
عل�ى  فتعم�ل  ل�ذا..  الرحم�ن.  ضي�وف  لخدم�ة 
إع�داد وإص�دار )تقري�ر س�نوي(، يس�تعرض الواقع 
وبرام�ج  مس�تجداتها  أه�م  ويس�تعرض  الحال�ي، 
عمله�ا وخططه�ا المس�تقبلية، ويع�رض اآلمال 
والطموحات والرؤى والتصورات، مع الحرص التام 
على االلتزام بقواعد ومعايير الجودة والش�فافية 
ف�ي إعداد ه�ذه التقارير الس�نوية، بم�ا تحويه من 
معلوم�ات وبيان�ات رقمي�ة وإحصائي�ة، والعم�ل 
على استيفاء جميع العناصر المطلوبة إلعدادها، 
من دقة وإيجاز ووض�وح، واالهتمام ببناء توصيات 
ومخرج�ات ذات مصداقي�ة تنعك�س إيجاب�ًا عل�ى 
أعمال المؤسسات وواجباتها ومهامها التي يجب 
أن تؤديه�ا، لتتحق�ق بالتال�ي األه�داف م�ن إعداد 
ه�ذا التقرير، وذلك بوصفه وثيق�ة ِمهنيّة تتضمن 
نق�ل معلوم�ات وبيانات ونتائ�ج، هدُفه�ا الرئيس 
عك�س الواقع المعاش، وتقدي�م أفكار وتوصيات 

وُمخرجات واقعية ومنطقية.

مكة المكرمة: الرفادة

جاء التقرير في )122( صفحة من المقاس 
الكبير )A4( وحوى الكثير من اإلحصائيات 

والمعلومات الرقمية

يأتي ضمن اهتمامها بالمطبوعات واإلصدارات اإلعالمية والتوثيقية

التقرير السنوي للهيئة التنسيقية لعام )1436هـ(.. 

منجزات على أرض الواقع.. وحقائق تؤكدها األرقام
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بأعداد القوى العاملة واألجهزة واملعدات. وكذلك تعريفًا مبشروع التطويف 
املركزي، وبي���ان بعمليات التطويف، وإحصائيات خاصة بعمليات التطويف 

في كل مؤسسة طوافة.   
كما حوى التقرير فقرة عن: )احلفل السنوي التكرميي احلادي عشر لتكرمي 
املتميزين(، مدعمًا بالصور الفوتوغرافية. وكذلك مبش���روع رس���ملة أسهم 
مؤسس���ات أرباب الطوائف. وامللتق���ى التعريفي اخلاص بال���دورة الرابعة 
النتخاب���ات أعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف. ومركز 
معلوم���ات "الهيئة". وأيضًا مرك���ز بيانات "الهيئة". وجلنة التفويج ملنش���أة 
اجلمرات، وأهم مس���تجدات التفويج ملوس���م حج عام )1436ه�(. واملسار 
اإللكتروني. ومش���روع تاريخ الطوافة واملطوفني مبك���ة املكرمة، مبينًا عدد 
البحوث التي س���تتم طباعتها في هذا اخلصوص. ومش���روع بطاقة األداء 
املتوازن، شمل تعريفًا بها. كما ضم هذا الباب تعريفًا بأهم اجلهود التوعويَّة 
واإلرش���اديَّة واإلعالميَّة التي قام���ت – وتقوم – بها "الهيئة التنس���يقية"، 
وبخاصة في مجاالت التوعية واإلرشاد، وإصدار املطويات التوعويَّة، وبعض 
املطبوعات واإلص���دارات، كمجلة الرفادة، واملطبوع���ات التوعوية، والتقرير 

السنوي للهيئة، والئحتها التنظيمية.
           

األرقام واإلحصائيات 
أما الباب الثالث من أبواب هذا التقرير، فقد خصص لألرقام واإلحصائيات، 
وبدأ بقراءة س���ريعة، ثم عرج على: )اإلحصاءات اإلداريَّة( التي منها أعداد 
القوى العاملة: )الرسميون، واملوسميون، والعمال باملشاعر املقدسة، وأعداد 
احلجاج الذين قدموا، وإحصائيات أعمال املؤسسات، ووقوعات احلجاج(، 

خالل موسم حّج 1436ه�. 
وأيضًا: )اإلحصاءات املاليَّ���ة(، والتي ضمت اإليرادات وبيان ذلك في 
جداول توضح حساب اإليرادات العامة - التقديرية والفعلية – 
للع���ام املالي 1436/ 1437ه�، وجدول آخر يوضح مقارنة 
بني اإلي���رادات الفعلية لألعوام املالي���ة الثالثة األخيرة، 
وجدول ثال���ث يوضح مقارنة ب���ني املصروفات الفعلية 
لألع���وام املالية الثالثة األخي���رة. ورابع يوضح توزيع 
بنود املصروفات العامة – التقديرية، والفعلية – للعام 

املالي 1436 / 1437ه�.    
والباب الرابع واألخير، قدم تعريفًا بجميع مؤسسات 
أرب���اب الطوائف، من حيث النش���أة والتأس���يس، 
وأوضح أهم مس���تجدات خططها التش���غيلية اخلدمية 
الت���ي نفذتها في موس���م احلج املاضي، وأب���رز منجزاتها 
الت���ي حتققت، وهي عب���ارة عن نبذة تعريفي���ة وتعريف مختصر 
لكل مؤسس���ة ومكتب وه���ي: )مكتب الوكالء املوحد، واملؤسس���ة األهلية 
ملطوِّفي ُحّجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، واملؤسس���ة 
األهليَّة ملطوِّفي ُحّجاج إيران، ومكتب الزمازمة املوّحد، واملؤسسة األهلية 
ملطوِّفي ُحّجاج دول جنوب آسيا، واملؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج الدول 
اإلفريقيَّة غير العربيَّة، واملؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج دول جنوب شرق 
آسيا، واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، واملؤسسة األهلية ملطوِّفي 

ُحّجاج الدول العربيَّة(. 
وقامت الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرباب الطوائف بطباعة عدة آالف من 
التقرير الس���نوي، وتوزيعه على املس���ؤولني في الدولة، وعلى جميع اجلهات 
والقطاع���ات واألجهزة ذات العالقة بأعم���ال احلج، وعلى قطاع عريض من 

الدارسني والباحثني واملهتمني بشأن أرباب الطوائف. 

تقرير شامل 
أصدرت الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرباب الطوائف تقريرها الس���نوي 
ألعمال موس���م حج )1436ه�(، والذي جاء في أكثر من )120( صفحة من 
املق���اس الكبير )A4(، ضم )4( أبواب، كما حوى الكثير من اإلحصائيات 

واملعلومات الرقمية.
وقد حوى التقرير الذي درجت الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسسات أرباب الطوائف 
على إصداره بصفة س������نوية، معلومات رقمي���ة وإحصائية كثيرة ومتنوعة، 
مزودة باجلداول والرسوم البيانية واجلرافيك، مت جمعها من مصادر مختلفة 
ومتعددة، تتمثل في )9( مؤسس���ات ومكاتب، تتنّوع أعمالها وتخصصاتها 
فون، واألدالَّء، والوكالء، والزمازمة(.  ومهاّمها، لتشمل )4( طوائف هي: )املطوِّ
ليبنّي باإلحصائيات واألرقام واألدلة والبراهني، أن جميع القطاعات احلكومية 
واألهلية - ومنها بالطبع مؤسس���ات أرباب الطوائف - قد عملت في موسم 
حج )1436ه�(، بكل جد وإخالص خلدمة ضيوف الرحمن، مس���تعينة بالله 
عّز وجّل ومتوّكلة عليه، ومس���تغلة كل املنج���زات التطويرية التي حققتها في 
السنوات الس���ابقة، واخلبرات التراكمية امليدانية التي اكتسبها منسوبوها، 
وعاملة على اس���تخدام التقنية في جميع املهام املس���ندة إليها، ومطبقة كل 
املفاهيم العلمية في أعمالها، مع التنس���يق واملتابعة والرصد، والتركيز على 
مفه���وم اجلودة في تقييم األداء، لتس���هم – بعد توفي���ق الله عّز وجّل – في 
اخلروج مبوس���م حج اتصف بنجاح كبير، وكانت سمته الهدوء والطمأنينة 

واالنسيابية في العمل.

أهم المحتويـات 
ومن أهم محتوي�ات التقرير، مقّدمة لرئيس الهيئة التنس���يقيَّة، بعنوان: 

)جه���ود مبذولة خلدمة احلجيج(، حتدث فيها عن ش���رف خدمة 
احلرمني الش���ريفني م���ن حجاج ومعتمري���ن وزوار، وما 

يحويه هذا التقرير من مواد وموضوعات. 
كما ض���م التقرير توطئة لألمني الع���اّم للهيئة، حملت 
عنوان: )التطوير املس���تمر(، تطرق فيها للحديث عن 
مه���ام "الهيئة التنس���يقية" وواجباته���ا، وكذلك عن 
أبرز األعمال املناطة مبؤسس���ات أرباب الطوائف، 
وحرصها جميعًا على تطوير األداء واالرتقاء بآليات 
عم���ل اخلدمات التي تتش���رف بتقدميه���ا لضيوف 

الرحم���ن. كما ضمت صفح���ات التقرير األولى، رؤية 
"الهيئة" ورسالتها وقيمها. 

وض����م بابه األول تعريفًا بالهيئة التنس����يقيَّة ملؤسس����ات 
أرباب الطوائف، من حيث النشأة والتأسيس، واملهام واألهداف 

والوسائل، وأعضاء مجلس الهيئة التنسيقيَّة ملؤسسات أرباب الطوائف 
منذ إنش����ائها، ورؤس����اء مجلس����ها منذ نش����أتها، وأجهزتها، وهيكلها 
التنظيم����ي، وأهم أعمالها من لقاءات س����نوية، ومش����روعات وبرامج، 

ودراسات، ومطبوعات وثائقية. 
واس���تعرض الباب الثاني أهم املنجزات في عام )1436ه�(، ومنها أعمال 
"الهيئ���ة" واجتماعات مجلس���ها، واللق���اءات، واملش���اركات، واللجان التي 
نفذت أو ش���اركت فيها، واملش���روعات التش���غيلية، والتي من أهمها مكتب 
إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج، مدعمًا بالصور الفوتوغرافية وبالبيانات 
واإلحص���اءات واألرقام اخلاصة بأعداد احلج���اج الذين متت خدمتهم في 
موس���م حج )1436ه�(، وأعداد احلافالت العاملة التي مت إرشادها، ونسبة 
كل مؤسسة من هذه احلافالت، وأهم التقنيات املستخدمة في املكتب، وبيان 

تعريف بالهيئة 
التنسيقيَّة لمؤسسات 

أرباب الطوائف من 
حيث النشأة والتأسيس 

والمهام واألهداف
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جوالت

قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في شهر شوال المنصرم، بزيارات تفقدية لمؤسسات أرباب 
الطوائف بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، للوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1437هـ، والتأكد من تكامل منظوماتها 

وتضافر جهودها واستعداداتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بكل يسر 
وسهولة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تحقيق كل ما يمكن الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم 

بكل راحة واستقرار، والوقوف ميدانيًا على آخر االستعدادات والترتيبات..

مكة المكرمة: الرفادة

للتأكد من الجاهزية ومتابعة االستعدادات

وزير الحج والعمرة في ضيافة )أرباب الطوائف(
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ش����ملت اجلوالت امليدانية ملعالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح 
بننت ملؤسسات أرباب الطوائف، والتي بدأت يوم السبت 1437/10/11ه�، 
كاًل م����ن مكتب الزمازمة املوحد، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج الدول 
العربية، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا 
وأستراليا، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، واملؤسسة 
األهلي����ة ملطوفي حجاج إيران، واملؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حجاج جنوب 
آس����يا، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج إفريقيا غي����ر العربية، والنقابة 
العامة للسيارات، ومكتب الوكالء املوحد، واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة 
املنورة، التقى فيها مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات املؤسسات، وشاهد 
عروضًا مرئية لبعض إجنازاتها في مواسم احلج السابقة، وواقعها احلالي، 

وتطلعاتها ومشروعاتها املستقبلية، وخدماتها اجلديدة واملستحدثة. 

وأوض���ح معالي وزير احل���ج والعمرة أن لقاءاته برؤس���اء مجالس إدارات 
مؤسسات أرباب الطوائف، تهدف ملناقشة اخلطط التشغيلية لهذه املؤسسات 
التي تتضمن العديد من البرامج واألهداف وآليات التنفيذ والتقييم واملتابعة 
واإلش���راف، وبحث س���بل تطوير اخلدمات التي تقدمها هذه املؤسس���ات 
لضيوف الرحمن، واملتعلقة بعمليات االس���تقبال والتفويج والنقل والتصعيد 
واإلس���كان والتغذية والتوعية وغيرها من اخلدمات، في كل من مكة املكرمة 
واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة وجدة، واالرتقاء مبعدالت األداء وجتويده، 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وس���مو ولي عهده األمني، وس���مو ولي ولي العهد حفظهم الله، لتؤدى وفق 

أعلى املقاييس وبكل جودة. 
وأش���ار معالي وزير احلج والعمرة إلى أن برام���ج اللقاءات ركز على إبداء 

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف الدول العربيةوزير احلج والعمرة خالل زيارته مكتب الزمازمة املوحد 



وتوديعهم ومعاملتهم املعاملة التي تعكس القيم العربية واإلسالمية األصيلة 
نحو ضيوف الرحمن.

وأش���ار معالي وزير احل���ج والعمرة أن لقاءاته برؤس���اء وأعضاء مجالس 
إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات تهدف لتعزيز 
التنسيق ورفع كفاءة األداء بني أطراف منظومة احلج والعمرة، واالطمئنان 
ميدانيًا على جميع التجهيزات التنظيمية والتقنية البشرية لهذه املؤسسات، 

اآلراء وبح���ث تطلع���ات كل مؤسس���ة ومقترحاتها لتطوي���ر اخلدمات التي 
تتشرف بتقدميها لضيوف الرحمن والوقوف على التحديات التي تواجهها.

برامج فاعلة
وبحث معالي وزير احلج والعمرة مع رؤس���اء مجالس إدارات مؤسس���ات 
أرباب الطوائف اخلطط التش���غيلية لهذا املوسم، وبرنامج استقبال ضيوف 
الرحمن أثن���اء وصولهم، واالطمئنان على جاهزية االس���تعدادات للبرامج 
املصاحب���ة، مؤك���دًا أهمية رف���ع األداء وتطبيق برامج اجل���ودة في خدمة 
ضيوف الرحمن، كما حث معاليه على ضرورة االلتزام باخلطط التش���غيلية 
التي وضعتها الوزارة ملوس���م حج 1437 لتحقيق أقصى درجات التنسيق 

والتعاون والتكامل بينها وبني اجلهات والقطاعات اخلدمية األخرى.
وتاب���ع معالي الدكتور محمد صالح بننت مختلف اخلدمات املقدمة من هذه 
اجلهات لضيوف الرحمن في كل من مكة املكرمة واملشاعر املقدسة واملتعلقة 
باالس���تقبال، والتفويج والنق���ل والتصعيد، واإلس���كان والتغذية والتوعية، 
مؤكدًا أهمية إعداد برامج فاعلة للترحيب باحلجاج، وحس���ن اس���تقبالهم 

االلتزام بالخطط التشغيلية التي وضعتها 
الوزارة لموسم حج هذا العام

أهمية رفع األداء وتطبيق برامج الجودة في 
خدمة ضيوف الرحمن
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.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف جنوب آسيا

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف جنوب شرق آسيا 

.. وخالل زيارته مؤسسة مطويف أفريقيا غير العربية
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لتحقيق تطلعات القيادة الرش���يدة نحو االرتقاء بخدمات ضيوف الرحمن، 
وتس���خير كافة اإلمكانات لتمكني احلجاج وال���زوار من أداء رحلة إميانية 

بكل يسر وسهولة.

تعزيز اإليجابيات
وش���دد معالي وزير احلج والعمرة على أهمي���ة تعزيز اإليجابيات ومعاجلة 
املالحظات والعمل على حتقيق أقصى درجات الرضا للحجاج عن اخلدمات 
املقدم���ة لهم، لتظ���ل رحلة احلج ذكرى جميلة يتذكره���ا احلاج طيلة حياته 

وتترك أثرًا إيجابيًا عن اململكة وإنسان هذا البلد املبارك.
كم���ا أكد معاليه على أهمية تكثي���ف الدورات التدريبية جلميع العاملني في 
امليدان وضرورة متابعة أداء مكاتب ش���ؤون احلجاج والشركات والوكاالت 
الس���ياحية في التزامه���م بجميع تعليمات ال���وزارة لتحقيق راحة احلجاج 
ومتكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ مبا يحقق رضا الله سبحانه 
وتعال���ى وتطلعات والة األمر، الذين جعلوا رعاي���ة احلاج وعمارة احلرمني 

الشريفني في قمة أولوياتهم.
وأش���ار معالي وزير احلج والعمرة إلى تكثيف االس���تعدادات عند قدوم 
طالئع احلجاج من جميع منافذ اململكة، وتنظيم برامج الترحيب وحسن 
االس���تقبال والتوديع واملعامل���ة التي تعكس القيم العربية واإلس���المية 
األصيلة لضيافة قاصدي األماكن املقدس���ة م���ن اللحظة التي يصلون 
فيه���ا إلى اململكة وحتى مغادرتهم، ليحمل���وا معهم أجمل الذكريات عن 

هذه الرحلة اإلميانية.
كم����ا أكد معال����ي وزير احلج والعم����رة اكتمال منظومة ال����وزارة التقنية 
اإللكترونية، مش����دًدا على أهمية الرقابة الذاتية وقيامها بدورها الوقائي 
لتحقيق املزيد من معدالت األداء، منوهًا بأهمية التفاعل مع جلان املراقبة 
واملتابعة إلنهاء املشكالت التي قد تقابل احلجاج واالستمرار في البرامج 
التدريبية وانتقاء العنصر البشري املدرب واملؤهل لتقدمي أفضل اخلدمات 
الت����ي يتطلع إليه����ا والة األمر في هذه البالد لضي����وف الرحمن، مؤكدًا 
على ترس����يخ مفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وجتسيد مبدأ التعاون 
والش����راكة وإيجاد املنافسة احلميمية في تقدمي اخلدمة والرقي بجودتها 
من أجل كسب رضا ضيوف الرحمن تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

تشجيع وتحفيز
من جانبهم، عّبر رؤس���اء مجالس إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف عن 
بالغ س���عادتهم بهذه الزيارات ملعالي وزير احلج والعمرة، وأعربوا عن بالغ 
ش���كرهم وتقديرهم وامتنانهم � باسمهم وباسم أعضاء مجالس اإلدارات، 
وجميع مطوفي ومنس���وبي املؤسسات � ملعاليه لهذه الزيارات الكرمية التي 
جاءت في وقت مبكر من بداية املوسم للتشجيع والتحفيز، واحلث على رفع 
اجلهود وتسخير كل اإلمكانات خلدمة وراحة ضيوف الرحمن، وتقدمي أرقى 
وأفض���ل اخلدمات لهم لتحقيق ما يتطلع إليه والة األمر � حفظهم الله � في 
تيس���ير كل الس���بل حلجاج البيت العتيق. وأكدوا أن ه���ذه الزيارات تأتي 
في أطر اهتمام معاليه وحرصه على االطمئنان على أعمال كل مؤسس���ات 
أرباب الطوائف، والوقوف عن كثب على استعداداتها ملوسم حج 1437ه�.

أهمية رفع األداء وتطبيق برامج الجودة في 
خدمة ضيوف الرحمن

وزير احلج والعمرة خالل زيارته مكتب الوكالء املوحد

.. وخالل زيارته املؤسسة األهلية لألدالء

.. وخالل زيارته  النقابة العامة للسيارات



محمد صالح بنتن 
وآخرون في مسيرة وزارة الحج

يصعب على اإلنسان أن يختصر التاريخ في سطور أو يجتزئه في كلمات، وهذا ما وجدتني إزاءه ألكتب شيئًا 
عن الزميل الذي حل في وزارة احلج والعمرة بعد س���لفه الدكتور بندر حجار ضمن القرارات امللكية املتوائمة 

واملتسقة مع الرؤية الواثقة للمملكة 2030م.
لقد عرفُت وزارة احلج عن طريق معالي الرائد السيد حسن كتبي - رحمه الله - الذي أقرُّ له بالفضل بتشجيعي 
بالكتابة في مجلة احلج والتي حملت في حقبته 1390 - 1395م مسمى مجلة التضامن اإلسالمي، وبعد أن 
انفصلت الوزارة عن توأمها األوقاف وحلَّ فيها معالي الصديق األكرم الدكتور محمود س���فر وزيرًا، وجدتني 
بتوفيق من الله وثقة منه مستشارًا مع عدد من األساتذة األفاضل الدكاترة مدني عالقي، وعباس طاشكندي، 
وحسن سفر، ودرويش جستنيه. ومن اإلنصاف أن نعترف بأن الوزارة في حقبتها تلك شهدت انعطافة هامة 
نحو االس���تفادة من خبرات متعددة متثلت في مس���يرة الزمالء الكرام األس���تاذ حامت قاضي، الدكتور سهل 
صبان، الدكتور عيس���ى رواس، األستاذ عادل بلخير، واألس���تاذ خالد علوي، إضافة إلى خبرات رجال من 
الرعي���ل األول م���ن أمثال عبدالله بوقس - رحمه الله - وف���ؤاد عنقاوي وأحمد احلريبي وجميل أبو احلمايل. 
وكان من أولويات الدكتور سفر هو إنشاء مركز لتدريب العاملي في احلج والعمرة، وعيَّ مديرًا للمركز وهيئة 
ت خبرات إدارية متنوعة، وكنت – آنذاك - أعد الستضافة عدد من أرباب الكلمة في داري  إشرافية عليه ضمَّ
املتواضعة ليستمعوا للدكتور سفر حول مسيرة الوزارة في حقبتها اجلديدة، فأخبرني الصديق حامت قاضي 
وكان – آنذاك - قد ُعينِّ وكياًل للوزارة، بأن شابًا ُطلعة قد حلَّ في الوزارة مستشارًا فحضر برفقة أبي حسن، 
وكانت املرة األولى التي أش���اهده فيها، ثم رأيته يصعد الس���لم يدفعه طموح وتوثب كبيرين ترفدهما خبرات 
علمي���ة وعملية نابعة من تخصصه في الهندس���ة الكهربائية، ونال درجات���ه العلمية فيها من جامعة امللك فهد 
للبترول واملعادن، فعينِّ وكياًل مس���اعدًا للوزارة، وفي حقبة معالي الصديق األستاذ إياد مدني والتي شهدت 
تطبيق نظام العمرة الذي تكونت مالمحه األساس���ية في عهد الدكتور سفر، شغل الدكتور بننت منصب وكيل 
الوزارة لشؤون العمرة، كما كان له دور في إنشاء موقع الوزارة على النت، وهي خطوة كان عزيزنا أبو مازن 
حريصًا على تنفيذها في احلقبة املاضية، استشرافًا منه للدور الهام الذي تؤديه وسائط التواصل االجتماعي 

والتي مثَّلت حدًا فاصاًل بي حقبتي في ظل الثورة املعلوماتية اجلديدة.
ولعلي أعرنِّج على منحى فاصل في شخصية الدكتور البننت فأستعيد في ذاكرتي مشهدًا إنسانيًا فريدًا، فلقد 
أقامت مؤسس���ة أرباب الطوائف حفاًل تكرمييًا للدكتور سفر بعد انقضاء حقبته التي وضعت اللبنات األولى 
ف���ي ص���رح هذه الوزارة، وأخذ الدكتور بننت املبادرة ليتحدث عن احلي الذي نش���أ فيه واملطل على بيت الله 
احلرام وهو أجياد، فاعترف بفضل والد اجلميع الشيخ محمد سفر - رحمه الله - أحد وجهاء مكة في احلقبة 

املاضية، وهو مسلك ينم عن الوفاء واالعتراف بالفضل واإلحسان وإسناده لذويه.
ثت بشيء مما تختزنه الذاكرة عن الزميل البننت، فالبد من التعريج على سلفه معالي الدكتور  واذا كنت قد حتدَّ
بن���در حج���ار الذي عرفته في زمن النش���أة ببلدة املصطفى صلى الله عليه وس���لم، حيث كان طموُحه يدفعه 
نحو االس���تزادة من الثقافة من منابعها املتعددة، والتي هيَّأته فيما بعد أن يكتس���َب خبراٍت علمية من خالل 
املناصب اإلدارية التي تقلَّدها في جامعة املؤس���س، وتُونِّجْت بعمله وزيرًا للحج في حقبة ميكن وصفها بأنها 
بالغ���ة الدقة، ويحم���د له اجلميع االنتقال بالعمل اإلداري فيها ملا يعرف باس���م احلكومة اإللكترونية، إضافة 
فه الله بخدمة احلرمي الش���ريفي والعمل  إلى أدوار أخرى، س���ائاًل الله للجميع خدمة هذا الوطن الذي ش���رَّ
على راحة احلجاج واملعتمرين والزائرين في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم احلرمي الشريفي امللك 

سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد.

مقـــــــال

أ.د. عاصم حمدان علي

نقاًل عن جريدة )املدينة( الصادرة بتاريخ 1437/08/04هـ املوافق 11 مايو 2016م



منجزات

بالتخطيط والتدريب والتأهيل.. وبالتجهيزات العالية وتضافر الجهود

كوادر أرباب الطوائف ترسم لوحة رائعة 
وأداء مشرفًا في موسم الحج
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منذ انتهاء أعمال موسم حج عام )1436هـ(، 

شرعت جميع مؤسسات أرباب الطوائف في 

إعداد العدة، وانطلقت للقيام بعمليات البحوث 

والدراسات والتخطيط والتقويم، وبدأت في 

رسم خططها وبرامجها، وإكمال جاهزيتها 

واستعداداتها، لموسم حج عام )1437هـ(، 

وشّمرت كوادرها عن سواعد الجد الستقبال 

وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج القادمين 

من خارج المملكة لتأدية مناسك الحج، الذين 

بدأت طالئعهم بالوصول للمملكة اعتباًرا من 

غرة شهر ذي القعدة، لتجند لهم مؤسسات 

الطوافة أكثر من )450( مكتب خدمة ميدانية، 

ضمت بين جنباتها عدة آالف من القوى العاملة 

المؤهلة والمدربة، شملت الموظفين والعمال 

الرسميين من أبناء الطوائف، والرسميين من 

السعوديين من غير أبناء الطوائف، والرسميين 

غير سعوديين، وعمال بالمشاعر المقدسة، 

ومرشدين لرحلة المشاعر، زودتهم بالمهارات 

والعلوم والمعارف، من خالل إلحاقهم بالعديد 

من الدورات التدريبية والتأهيلية، بجانب ما 

اكتسبوه من خبرات تراكمية في مختلف ميادين 

العمل، كما مدتهم باألجهزة والمعدات واآلليات 

الالزمة، ليسطروا أروع المالحم في هذا الموسم، 

وليسهموا بقدح ُمعلى في ما تحقق للموسم 

من نجاحات، بعون اهلل وتوفيقه، وبفضل هذه 

الجهود الكبيرة.    

الرفادة: مكة المكرمة

التخصيص المبكر لمخيمات حجاج الخارج 
أسهم فيما تحقق من نجاحات

أفضل الخدمات لـ )175( ألف حاج 
مثلوا )46( دولة جندت لهم “مؤسسة 

إفريقيا غير العربية” )5( آالف فرد 
و)38( مجموعة
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ب���دأت وزارة احل���ج والعمرة في تطبيقه على احلجاج في موس���م حج عام 
)1435ه�(، حيث أكدت وزارة احلج والعمرة – في وقت س���ابق - اكتمال 
منظومتها التقنية اإللكترونية: )النظام اإللكتروني املوحد( بني مؤسس���ات 
أرب���اب الطوائف، وربط جميع تلك املؤسس���ات م���ع وزارة احلج والعمرة، 
وتفعي���ل مختلف اخلدم���ات الالزمة، خاصة ما يتعل���ق بتوثيق عقود النقل، 

واإلعاشة، واإلسكان، بصورة تقنية إلكترونية. 
وقد أس���هم قيام وزارة احلج والعم���رة بالتخصيص املبكر ملخيمات حجاج 
اخلارج ملؤسس���ات الطواف���ة، في ما حتقق من جناح���ات، حيث باتت كل 
مؤسس���ة على معرفة مبواقعها املخصصة لها مبك���رًا لكي تقوم بتوزيعها 
على مكاتب اخلدمة امليدانية لتجهيزها منذ وقت مبكر من بدء أعمال موسم 
احلج، وفي اس���تعداداتها وجاهزيتها، األمر الذي يدلل على حرص الوزارة 
بااللتزام بجميع التعليمات واللوائح املتعلقة بإس���كان احلجاج باملش���اعر 
املقدس���ة، وقد ثمن رؤساء مؤسس���ات الطوافة هذه اخلطوة اإليجابية من 
وزارة احل���ج والعمرة، ووصفوها بأنها أس���همت ف���ي تقدمي أفضل وأرقى 
اخلدمات لضيوف بيت الله احلرام، معبرين عن ش���كرهم ملقام وزارة احلج 
والعم���رة على هذه املبادرة الرائدة واملباركة، والتي صبت في االس���تعداد 

األمثل لتلك املواقع والعمل على جتهيزها وتهيئتها بالصورة املطلوبة.
وبعد أن أكمل جميع احلجاج أداء مناس���ك احلج بيس���ر وسهولة، وإعالن 
جناح موس���م حج عام )1437ه�(، رفع رؤساء مجالس إدارات مؤسسات 
أرباب الطوائف، التهاني للقيادة على جناح املوس���م، والذي حتقق بفضل 
الله س���بحانه وتعالى، ثم باخلطط احملكمة بإش���راف مباش���ر من صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احل���ج العليا، ومتابعة صاحب 
الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم احلرمني 
الش���ريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احل���ج املركزية، وصاحب 

 خطط تشغيلية 
جتسدت االستعدادات الكبرى واجلاهزية العالية، في التبكير بإعداد خطط 
املؤسس���ات التشغيلية التي حوت برامج عمل فعالة والكثير من املستجدات 
اخلدمية، واتس���مت باملرونة والقابلية للتعديل والتحوير ملواكبة املستجدات، 
وقامت على اس���تقطاب س���واعد ش���ابة من املوظفني الدائمني واملوسميني 
لتنفيذها على أرض الواقع وفي ميادين العمل املختلفة، واتصفت باالهتمام 
بجوانب التدري���ب والتأهيل لرفع معدالت أداء هذه الكوادر، وذلك بإحلاقها 
ب���دورات تدريبي���ة وتأهيلية في بعض اجله���ات – احلكومي���ة واألهلية – 
املتخصص���ة، ومبركز تدريب العاملني في احلج والعمرة التابع لوزارة احلج 
والعمرة، وتأمني الكثير من األجهزة واملعدات واآلليات اجلديدة، والتوس���ع 
ف���ي تطبيق برامج التقنية، في ظل اجلهود الكبيرة واملش���روعات الضخمة، 
التي قدمتها حكومة خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز 

حفظه الله، واملعنية بخدمة حجاج البيت العتيق ورعايتهم. 
وقد أولت جميع املؤسس���ات االس���تمرار والتوسع في اس���تخدام التقنية 
احلديثة اهتمامًا كبيرًا، وحرصت على تطبيق جميع الوس���ائل عبر النظام 
واملسار اإللكتروني الذي دفع بعجلة التطوير في جميع املؤسسات، وأسهم 
ف���ي حفظ حقوق مختل���ف األطراف - وخاصة حق���وق احلجاج - وتوثيق 
مختلف التعاقدات، س���واًء املتعلقة بالس���كن أو النقل واإلعاشة، من أجل 
راحة وسالمة احلجاج، وذلك باالستمرار في تنفيذ املسار اإللكتروني الذي 

أعدت “مؤسسة حجاج إيران” خطة 
تشغيلية لخدمة أكثر من 60 ألف حاج 
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الس���مو امللكي األمير فيصل بن س���لمان بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة 
املن���ورة رئيس جلنة احلج باملنطقة، ومبتابع���ة دقيقة من معالي وزير احلج 
والعم���رة الدكتور محم���د صالح بن طاهر بننت، جلميع خطط مؤسس���ات 

أرباب الطوائف وأعمالها.
ومب���ا أن اخلدمات التي تقدم حلج���اج بيت الله احلرام، من جميع اجلهات 
احلكومي���ة واألهلية، ت���ؤدى من خالل منظوم���ة عمل متكامل���ة ومترابطة 
احللق���ات، وتتضافر فيه���ا جهود اجلميع من أجل حتقي���ق أهدافها، فلقد 
كان ملؤسس���ات أرباب الطوائف أدوار كبيرة وملموسة في موسم حج عام 
)1437ه�(، نس���تعرض في املس���احة التالية جهود كل مؤسسة منها، وما 

قامت بتنفيذه على أرض الواقع..

أداء "مكتب الوكالء" 
أكث���ر من 200 جنس���ية وفدت من نحو 180 بل���دًا، و500 مدينة من مدن 
العالم ألداء شعائر حج عام )1437ه�(، قام مكتب الوكالء املوحد بخدمتهم، 
والترحي���ب بهم، وس���ط منظومة متكاملة من اخلدمات التي اش���تركت في 
تقدميها اجلهات املعنية بش���ؤون احلج، وذلك عب���ر 16 منفذًا جويًا وبريًا 
وبحري���ًا، حيث يعد منفذ مطار املل���ك عبدالعزيز الدولي بجدة - ممثاًل في 
مجمع صاالت احلج والعمرة – من أكبر هذه املنافذ وأهمها، حيث استقبل 
وودع أكث���ر من 75% من إجمالي ع���دد حجاج اخلارج، حيث بلغت أعداد 
ما اس���تقبل أكثر من 850 ألف حاج في موسم حج العام املنصرم، وذلك 
انطالق���ًا من أن أعمال املكتب ترتبط ارتباط���ًا وثيقًا باحلجاج في قدومهم 
ومغادرتهم، وألهمية وحساس���ية تلك املنافذ باعتبارها من املرافق احليوية، 
األمر الذي يس���تلزم أهمية وضرورة سرعة االنتهاء من إجراءات احلجاج، 
وق���د حتقق ذلك – ولل���ه املنة والفضل – بتجنيد طاق���ات املكتب وكوادره 
البشرية ونشرها مع بداية إطالق خطته التشغيلية، والتي قام بتنفيذها في 
ميادي���ن العمل املختلفة أكثر م���ن 5000 موظف وعامل، متثلوا في 3500 
موظف س���عودي مؤهل، و2700 عامل نشط، حيث يعتبر الوكالء وأبناؤهم 
الركيزة األساس���ية التي يرتكز عليها املكتب في استقبال حجاج بيت الله 
احلرام وخدمتهم، لذا.. فيحرص كل احلرص على جذب واستقطاب الوكالء 
وأبنائه���م للعمل في هذا املجال، وإس���ناد الوظائف القيادية واإلش���رافية 

واإلدارية في مختلف فروع املكتب وقطاعاته لهم.
كم���ا جهز املكتب أكثر م���ن 410 عربات نقل عفش كبيرة وصغيرة، و160 
مزلقانًا )س���اللم انس���يابية(، لتنفيذ عمليات حتميل ورفع األمتعة، إضافة 
إل���ى إش���راك أكثر من 58 قاط���رة كهربائية لنقل أمتعة احلجاج، وس���ط 
اس���تعدادات كبيرة وجاهزية تامة ألن تتجاوز حمولة أمتعتهم ال�100 ألف 
طن، وذلك بوصف أن املكتب هو أول اجلهات التي تس���تقبل حجاج البيت 
العتيق في مس���تهل رحلتهم اإلميانية املباركة إلى األراضي املقدسة، كما 

أنه آخر اجلهات التي تودعهم عائدين إلى بالدهم، وقد مّن الله عليهم بأداء 
الفريضة بكل راحة واطمئنان.. هذا بجانب مشاركة املكتب في هذا املوسم 
ف���ي البرنامج الترحيبي بحجاج بيت الله احل���رام بالتعاون مع فرع وزارة 
احل���ج والعمرة مبحافظ���ة جدة، حيث قام أفراده باملس���اهمة في الترحيب 
بهم وتوزيع الهدايا عليهم وإعطائهم االنطباع احلس���ن عن اململكة، وعكس 

العناية التي توليها قيادتها بضيوف الرحمن.
ومن أهم مس���تجدات املكتب اخلدمية التي قام بتنفيذها على أرض الواقع 
في موسم احلج املاضي، تبس���يط اإلجراءات وتوحيدها وتوثيقها، وتدريب 
العاملني عليها لرفع معدالت األداء وإجنازها مبا يكفل سرعة توجه احلجاج 
م���ن منافذ القدوم اجلوية والبرية والبحرية إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
وإعادة هيكلة قس���م اإلجراءات والتحصيل. وزيادة املوارد البشرية الالزمة 
لس���رعة إنهاء وإجناز إج���راءات احلجاج في أقل وقت ممكن وبكل يس���ر 
وس���هولة. وتزويد ميناء جدة اإلسالمي وبعض فروع املكتب باملنافذ البرية 
بأجهزة احلاسب اآللي لتأمني س���رعة إدراج بيانات احلجاج القادمني عن 
طريقها، ونقلها إلى وزارة احلج والعمرة وإلى مؤسس���ات أرباب الطوائف 
أواًل بأول لتمكينها من االس���تعداد املسبق خلدمتهم. وإنشاء إدارة جديدة 
لتسهيل إنهاء إجراءات احلجاج القادمني من دول مجلس التعاون اخلليجي 
من مواطنيه���ا واملقيمني فيها. وزي���ادة القوى البش���رية العاملة واملعدات 

“الوكالء الموحد” قام بخدمة نحو 200 
جنسية وفدت من أكثر من 180 بلدًا و500 

مدينة ألداء شعائر الحج

43 مكتبًا و450 مطوفًا تم تجنيدهم 
لخدمة نحو 180 ألف حاج وفدوا من أربع 

قارات في “مؤسسة حجاج تركيا”
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واآللي���ات الالزمة لإلس���راع بإنهاء إج���راءات احلجاج وحتقي���ق راحتهم 
وانس���يابية حركتهم. وإنشاء موقع للمكتب على الشبكة العاملية "اإلنترنت"، 
لتعريف حجاج بيت الله احلرام على خدمات املكتب وتزويدهم باإلرشادات 
التي تكف���ل أداءهم الفريضة والعودة إلى أوطانهم ب���كل راحة واطمئنان، 

وتدشني املوقع اإللكتروني اخلاص بالتقدمي لوظائف املكتب. 

مؤسسة حجاج "تركيا"
وفي أروقة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا 
وأستراليا، فقد قامت مجموعات اخلدمات امليدانية التابعة للمؤسسة البالغ 
عددها 43 مكتبًا، باس���تقبال حجاج املؤسسة الذين بلغ عددهم في العام 
املاض���ي نح���و 180 ألف حاج، وف���دوا من أربع قارات هي: )أس���تراليا، 
وأمري���كا، وأوروبا وآس���يا(، وس���ط منظوم���ة من اخلدم���ات واإلمكانات 
والطاقات البش���رية البالغة أكثر من 450 مطوفًا، منهم 378 مطوفًا عملوا 
ف���ي مجموعات اخلدم���ة امليدانية، والبقية في مقر املؤسس���ة الرئيس، مع 
حرص املؤسسة التام على االس���تفادة من الكفاءات السعودية الشابة في 
مختل���ف املجاالت، حيث وفرت لهم وظائ���ف في جميع القطاعات، مع قيام 
مجلس إدارة املؤسس���ة بتطويع التقنية وتأمني البرامج احلاسوبية املتطورة 

لسرعة إنهاء إجراءات احلجاج وتقدمي أفضل اخلدمات لهم.
ومن منطلق حرص املؤسس���ة على توفي���ر أفضل وأرقى اخلدمات للحجاج 
وتوفير املكان املناس���ب لهم، وفي خطوة تنس���جم م���ع تطلعات وتوجيهات 
القيادة الرش���يدة – رعاها الله – وبالتعاون والتنس���يق مع القائمني على 
خدم���ات احلجاج األت���راك الذين بلغ عددهم في ح���ج العام املاضي أكثر 
من 72 ألف حاج، قامت املؤسس���ة بتش���ييد خيام أوروبية متطورة مقاومة 
للحرارة على مساحة تبلغ 120 ألف متر مربع، بتكلفة وصلت إلى أكثر من 
40 مليون ريال - لتضاف إلى مثيالتها من اخليام التي س���بق وأن شيدت 
في السابق جلزء من حجاج أمريكا وأوروبا - ليصبح إجمالي عدد احلجاج 
الذين اس���تفادوا من هذه اخليام األوروبية خالل موسم حج العام 1437ه� 
82 أل���ف حاج. وه���ذه اخليام ذات ثالث طبقات، تتمثل ف���ي القبة العلوية 
والس���واتر اجلانبية وجميعها ذات جودة عالية وتعمل كعوازل للحرارة، كما 
عكفت املؤسس���ة على تقليص مس���احة التبريد داخل اخليام إلى 32 مترًا 

مربعًا بداًل من 48 مترًا مربعًا.
ومن أبرز مستجدات املؤسسة التي طبقتها، االستمرار في تطبيق "احلوكمة 
اآللية"، وذلك بعد أن مت التعاقد مع ش���ركة استشارية متخصصة، اطلعت 
على أعم���ال وصالحيات جميع موظفي املؤسس���ة، وقامت بتحويل أعمال 
كل موظف وصالحياته بش���كل إلكتروني، وربط جميع أقسام املؤسسة مع 

بعضها لضمان اجلودة وسرعة وإجناز العمل.
كما واصلت املؤسس���ة تطبي���ق برنام���ج: "التطوي���ف املركزي"، لتطويف 
احلجاج، وكذلك تطبيق برامج اس���تقبال احلجاج والترحيب بهم وخدمتهم، 

وأيض���ًا تطبيق برنامج اجلودة واس���تطالع آراء احلج���اج عن اخلدمات، 
حيث مت وضع اس���تبيان خاص في موقع املؤسس���ة، بث���الث لغات هي: 

)اإلجنليزية، والفرنسية، والتركية(.
كما وقعت املؤسس���ة اتفاقية: "مش���روع النظام التقن���ي ملتابعة ومراقبة 
حاف���الت النقل الت���رددي"، والتي يق���وم بتنفيذها معه���د خادم احلرمني 
الش���ريفني ألبح���اث احلج والعمرة. ه���ذا باإلضافة إلى توقي���ع اتفاقية: 
"اإلشراف على مشروع أمتتة أعمال املؤسسة"، مع بيت خبرة تابع جلامعة 
أم القرى، بهدف إحداث نقلة نوعية في اخلدمات، واالنتقال إلى املؤسسة 
اإللكتروني���ة، لك���ي تكون رائدة في هذا املجال، م���ع احلرص الكبير على 
تنظي���م دورات تدريبية متخصصة ومكثفة طوال العام جلميع العاملني في 
املؤسسة وفي مجموعات اخلدمة امليدانية، لرفع كفاءاتهم وتطوير قدراتهم، 
ومنه���ا دورات مكثفة في اللغات التركية واإلجنليزية والفرنس���ية، ليصبح 
معظم املطوفني – ولله احلمد - يجيدون هاتني اللغتني. وكذلك عقد ورشة 
عم���ل بطاقة األداء املتوازن املطلوبة لتقييم أهداف برنامج مجلس اإلدارة 
مبقر املؤسس���ة، وذلك مبشاركة مؤسسة مطوفي حجاج إيران. باإلضافة 
إل���ى تنظيم ورش عمل حتث العاملني عل���ى التواصل البناء مع احلجاج، 
وزيارتهم في مقرات س���كنهم لتفقد احتياجاتهم، بجانب العمل على غرس 

حب هذه املهنة في األبناء منذ الصغر والتأكيد على شرفها ومكانتها.

مؤسسة حجاج "إيران"
أعدت املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج إيران خطة تش���غيلية خلدمة أكثر 
م���ن 60 ألف ح���اج يتم في الع���ادة وصولهم من جمهوري���ة إيران ألداء 
مناس���ك احلج في كل ع���ام بصفة عامة، وبصفة خاصة في موس���م حج 
عام )1437ه�(، وذلك لتأكيد مدى جاهزية املؤسس���ة الستقبال احلجاج 
التابعني لها وخدمتهم في مختلف املواقع، وفي جميع املراحل، هذا بجانب 
ما وفرته املؤسس���ة من إمكانات كبيرة وجتهيزات عالية، إضافة إلى زيادة 
فاعلية برامج عمل خطة املؤسسة التشغيلية، واستعداداتها، واستعدادات 
مجموع���ات اخلدمة امليداني���ة بها، والتي بلغ عدده���ا )57( مكتب خدمة 
ميدانية، ومركز للحجاج الفرادى، مع تأكيدات مجلس إدارتها على كامل 
جاهزيتها الس���تقبال وخدمة احلجاج التابع���ني لها، مبا أعدته من خطط 
وبرامج، ومبا حش���دته من طاقات بش���رية وإمكان���ات مادية وتقنية وآلية 
خلدم���ة وراحة احلجاج الذين تتش���رف بخدمتهم خالل مختلف مواس���م 
احلج، خاصة وأن جميع موظفيها يعملون ضمن منظومة مع اجلهات ذات 
العالقة بش���ؤون احلج وخدمة احلجاج، فجن���دت جهودها وخدماتها كافة 
الستقبالهم في هذا املوسم، وقامت بتوفير جميع اخلدمات التي يحتاجها 
حجاج بيت الله احلرام، وأكملت استعداداتها لتقدمي أفضل هذه اخلدمات 
لهم من أجل تأديتهم مناس���كهم بطمأنينة وفي أجواء مفعمة بالروحانية، 
ومبا ينس���جم ويتواكب مع حجم الرعاية واالهتمام الذي تقدمه حكومتنا 

الرشيدة - حفظها الله – جلميع وفود الرحمن. 
ومن أهم مستجدات املؤسسة اخلدمية واستعداداتها املبكرة ملوسم احلج، 
تنفي���ذ خطة لعمليات نظافة املواقع بعد تغذية احلجاج وتناولهم لوجباتهم، 
وذلك بتخصيص عدد من العمال واملشرفني واملراقبني، باإلضافة إلى عدد 
م���ن األجهزة واملعدات واآلليات للقيام بإزال���ة جميع املخلفات. كما نفذت 
املؤسس���ة خطة أخرى لتحقيق أعلى معدالت النظافة واحلفاظ على البيئة 
بع���د عمليات احلالقة، وذلك بتخصيص أماك���ن خاصة بها في املخيمات 

“الزمازمة الموحد” يسقي جميع الحجاج 
القادمين من الخارج بماء زمزم المبارك 

في موسم حج )1437هـ(
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مكتب "الزمازمة الموحد"
قام مكتب الزمازمة املوحد في موس���م حج عام )1437ه�(، بس���قيا جميع 
حجاج بيت الله احلرام القادمني من خارج اململكة مباء زمزم املبارك، وذلك 
من���ذ وصولهم إل���ى مكة املكرمة، وأثناء إقامتهم به���ا، وحتى مغادرتهم لها 
بعد اس���تكمال مناسك حجهم، وتقدميها بطرق حديثة ومبتكرة، نقاًل وتعبئة 
وتوزيعًا آليًا، وفي عبوات بالستيكية وعبوات اسطوانية صحية محكمة، وفق 
أفضل ما توصلت إليه التقنية اآللية احلديثة، دون أن متسها األيدي البشرية، 
حيث دش���ن املكتب مركزًا آليًا جديدًا لتعبئة ماء زمزم، يواكب أفضل وآخر 
املس���تجدات والتطورات العاملية في هذا املج���ال، وذلك بهدف تطوير آليات 
س���قيا ماء زمزم املبارك حلجاج بيت الله احلرام. وقد شرعت كوادر املكتب 
املؤهلة واملدربة في مطلع ش���هر ذي القعدة املنصرم، في تنفيذ برامج عمل 
خطته التش���غيلية التي س���بق وأن ُاعتمدت مبكرًا من قبل معالي وزير احلج 
والعمرة، والتي ضمت ثالثة برامج عمل مت تنفيذها على ثالث مراحل، وبدأت 
م���ع طالئع قدوم ضي���وف الرحمن، وانتهت مبغادرة آخ���ر حاج إلى بالده 
بعد انتهاء موس���م احلج، وذلك بتنفيذ برنامج العمل الرئيس األول اخلاص 
مبراكز االس���تقبال والتوجيه، وذلك باستقبال احلجاج في مراكز االستقبال 

مبشعر "منى"، وعدد من أدوات النظافة ومعداتها اخلاصة، وتخصيص عدد 
م���ن العمالة جلمع املخلفات والتخلص منها بطرق س���ليمة. هذا إلى جانب 
توس���ع املؤسسة في إضاءة كل املواقع التابعة لها في مشعر )عرفات(، مع 
تأمني كميات كبيرة من املف���ارش وثالجات املياه اجلديدة للحجاج. إضافة 

إلى تفوق املؤسسة وريادتها في تنفيذ )النقل الترددي(.
ونظرًا لعدم قدوم احلجاج اإليرانيني من جمهورية إيران ألداء مناس���ك حج 
هذا العام )1437ه�(، استقبلت املؤسسة عددًا من احلجاج اإليرانيني الذين 
قدموا من بعض ال���دول األوروبية والدول األخرى، والذين تقدموا للحصول 
على تأشيرات حج، وسجلوا بالشركات السياحية املنتشرة في دول أوروبا، 
بجان���ب افتتاح عدد من مكات���ب اخلدمة امليدانية في مك���ة املكرمة لتقدمي 
اخلدم���ات للحجاج اإليراني���ني املقيمني خارج إيران، س���واء املقيمني بدول 
أوروب���ا أو أميركا أو غيرهما من مناطق العالم. م���ع تأكيدات وزارة احلج 
والعمرة - قبل بدء املوسم - بأن اململكة ال متانع في إصدار تأشيرات حج 
للراغب���ني بتأدية الفريضة، من اإليرانيني املقيمني بدول أوروبا، وأن الوزارة 
س���تتخذ كل الترتيبات الالزمة حيال ذلك، حيث تقوم شركات السياحة بدول 
أوروبا باحلصول على تأش���يرات احل���ج أو العمرة وفق األنظمة املعمول بها 

في تلك الدول.
وف���ي هذا الصدد.. فإن اتفاقًا قد مت بني مؤسس���ات الطوافة، متت مبوجبه 
االس���تفادة من خدمات منس���وبي املؤسس���ة، وذلك بتعيني هؤالء املطوفني 
واملطوف���ات وأبناء املطوفات في ف���رع وزارة احلج مبكة املكرمة، وفي بعض 
مؤسسات الطوافة األخرى، حيث يقدر عدد املطوفني وأبنائهم وأبناء املطوفات 
العامل���ني على خدمة احلج���اج اإليرانيني بنحو 120- 144 فردًا إلى جانب 
مجموع���ة كبيرة من املوظفني والعمالة، وأن عدد من يش���ارك في العمل من 
املطوفني وأبنائهم وأبناء املطوفات في قطاعات االس���تقبال واملتابعة وجتهيز 

املخيمات بعرفات ومنى يصل إلى نحو 500 شخص.

“حجاج الدول العربية” تشرك المطوفين 
والمطوفات في رسم الخطط 

المستقبلية التطويرية من خالل فرق 
عمل متخصصة 
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والتوجيه وتقدمي ماء زمزم املبرد في عبوة س���عة )330( لترًا، سلمت في يد 
كل ح���اج وهو داخل ملكة املكرمة، ليتم توزيع أكثر من )21( مليون لتر من 
ماء زم���زم حلجاج بيت الله احلرام حلظة وصولهم إلى مكة املكرمة. وكذلك 
تنفي���ذ برنامج العمل الرئيس الثاني، واخلاص مبجموعات اخلدمة امليدانية 
ومركز التعبئة اآللية خلدمة احلجاج في مقرات سكنهم مبختلف أحياء مكة 
املكرمة، وذلك بإيصال العبوات س���عة )20( لترًا، بصفة يومية ومنذ وصول 
احل���اج وحتى مغادرته. وأيضًا برنامج العمل الثالث اخلاص مبركز مراقبة 
تفويج احلجاج في طريق مكة املكرمة – املدينة املنورة السريع، وطريق مكة 
املكرمة – جدة السريع، حيث مت توديع كل حاج بعبوة بالستيكية سعة 330 
لت���رًا هدية تقدم له وهو مغادر. ولتحقيق ذلك جند املكتب عدد 7 مجموعات 
خدم���ة ميدانية، ونحو 1000 كادر وموظف مبختل���ف الوظائف من القوى 
العاملة، للمش���اركة في أعمال املوسم امليدانية واإلدارية، كما استخدم نحو 

120 سيارة نقل، وعدد من الرافعات الشوكية.
ومن أهم مس���تجدات املكتب اخلدمية، يقف مرك���ز التعبئة اآلليَّة اجلديد، 
لتعبئة ماء زمزم املبارك لس���قَيا ضيوف الرحمن، والذي بدأ اإلنتاَج الفعليَّ 
في موس���م حج ع���ام )1436ه�(، على رأس هذه املس���تجدات، وذلك بعد 
ُق الهدَف األس���َمى واملنش���وَد خلدمِة  اس���تكمال جميع مراحله، ومَبا يحقِّ
ضي���وِف الرحمِن علَى أكم���ِل وجه. ومنها كذلك االكتف���اء بتصنيع عبوات 
ماء زمزم البالستيكية سعة )330( ملل فقط. وتطوير آلية سندات استالم 
وتسليم عبوات ماء زمزم سعة )20( لترًا، مبركز التعبئة اآللية من الطريقة 
اليدوية إلى الطريقة اآللية. وتطوير آلية استخدام املسار اإللكتروني، حيث 
مت تزويد مجموعات اخلدمة امليدانية بش���كل يومي بتاريخ وصول ومغادرة 

احلجاج التابعني للمجموعة وأعدادهم ومقرات إقامتهم. 
ومن املس���تجدات أيضًا قيام املكتب بدراسة الستمرار السقاية على مدار 
العام ملوس���مي احلج والعمرة. وقد قام املكتب في وقت س���ابق، بتدش���ني 
أعمال���ه في املبنى اجلديد واخلاص مبركز مراقب���ة تفويج احلجاج بطريق 
مك���ة املكرمة – جدة الس���ريع، والذي مت تنفيذه وف���ق أحدث املواصفات 
والتجهيزات التقنية واآللية، والذي أسهم – مبا يضمه من مرافق ومنشآت 
حديثة – في حتقيق انس���يابية عالية في التفويج، خاصة وأنه يضم مكاتب 
ملؤسسات الطوافة الست، إضافة إلى مقر خاص مبكتب الزمازمة، ومكاتب 

ومقرات لكثير من اجلهات ذات العالقة.

مؤسسة "جنوب آسيا"
كثي���ر من املس���تجدات واخلدم���ات اجلديدة حفلت به���ا برامج عمل خطة 
املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا التشغيلية، وكذلك على 
العدي���د م���ن البرامج واخلدمات اجلدي���دة التي تتوافق مع رؤية ورس���الة 
املؤسسة التطويرية، وتنسجم مع رؤية اململكة 2030 وتنطلق من توجيهات 

وتطلعات القيادة الرش���يدة - رعاها الله - الرامية إلى توفير اخلدمات 
وتس���خير اإلمكانات أمام حجاج بيت الله احل���رام؛ ليتمّكنوا من أداء 
الركن اخلامس من أركان اإلس���الم بكل يس���ر وس���هولة وأمن وأمان، 
والتي أعدتها املؤسسة لتحقيق راحة حجاجها الذين تشرفت بخدمتهم، 
والذي���ن بلغ عددهم أكث���ر من 420 ألف حاج قدم���وا من دول جنوب 
آس���يا، قدموا في موس���م حج عام 1437ه�، ميثلون احلجاج القادمني 
حتت مظلة مكاتب ش���ؤون احلج الرسمية، أو عبر الشركات والوكاالت 
الس���ياحية الذين متت خدمتهم عبر 118 مكت���ب خدمة ميدانية، عمل 
بها نحو )900( مواطن سعودي، من ذوي اخلبرة والكفاءة من مطوفي 
املؤسس���ة وأبنائهم، ومن وكالء املس���اهمات. وه���ذه املكاتب حاصلة 
جميعها على ش���هادة اآلي���زو: )2008 – 9001( ومؤهلة وفق معايير 
)هاسب( لسالمة وجودة الغذاء، والتي انتشرت في أحياء مكة املكرمة، 
وعملت على تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات للحجاج، وذلك منذ وصولهم 
إل���ى مكة املكرمة وحت���ى مغادرتهم، من خالل جتني���د كامل الطاقات 
اآللية والبشرية والتقنية والفنية، ومدعمني بالعديد من األجهزة واملعدات 
واآلليات، والتي منها 472 س���يارة، و590 دراجة نارية، و236 حاسبًا 
آليًا، و140 جهازًا الس���لكيًا وثابتًا، و118 س���يارة جولف. مع جتنيد 
العديد من املوظفني املؤهلني - علميًا وعمليًا – لتقدمي كل التس���هيالت 
له���ؤالء احلجاج، هذا بجانب توفير الكثير من اإلمكانات التقنية واآللية 

خلدمتهم وراحتهم. 
وم���ن أبرز مس���تجدات هذه اخلطة التش���غيلية، وض���ع آلية حديثة 
ومتطورة باستخدام احلاس���ب اآللي لتسجيل منظمي قدوم احلجاج 
وممثليهم من أجل تنظيم وحرية وش���فافية عملية اختيارهم لشريحة 
اخلدمات اإلضافية التي تتناسب مع حجاجهم، وكذلك مكاتب اخلدمة 
امليداني���ة التي يرغبون أن تتولى تق���دمي اخلدمات لهم وفق رغباتهم. 
إلى جانب جتهيز مركز املعلومات بأحدث وس���ائل األمن والس���المة، 
وبش���بكة معلومات متقدمة؛ لربط جميع اجلهات املعنية باملركز، وذلك 
من خالل التعاقد مع ش���ركة متخصصة في هذا املجال. عالوة على 
إعداد برنامج حاس���وبي متطور لتس���هيل عملية تس���جيل املطوفني 
وأبنائه���م، ووكالء املطوفات الراغبني في العمل خالل موس���م احلج 
ألول مرة، وأمتمت عمليات التسجيل بالكامل آليًا دون احلاجة لروتني 
التقدمي اليدوي واس���تخدام األوراق. وكذلك إعداد برنامج حاسوبي 
لتأم���ني بطاقات تعريف احلجاج ذات مواصف���ات تقنية عالية، ودون 
حتديد تاريخ موس���م ح���ج محدد، وذلك بهدف االس���تفادة منها في 
مواس���م متعددة. وتوفير صالة للمرضى املتحسنني في منى وعرفات 
ومتابعتهم من قبل فريق من املطوفني واملطوفات بإشراف كوادر طبية 
ومتريضية. إلى جانب تش���جيع املطوف���ات وبنات املطوفني لالنخراط 
ف���ي العمل اخلدمي بصورة تتناس���ب مع مكانته���ن ودورهن الفعال 
من خ���الل تكوين جلان نس���ائية تطوعية في كل مكت���ب من مكاتب 
اخلدمات امليدانية للقيام بتوعية وإرش���اد وتوجيه احلاجات وزيارتهن 
والوقوف على احتياجاتهن وتقدمي العون واملس���اعدة لهن، عالوة على 
قيام بعض مكاتب اخلدمة بإنش���اء عيادات طبي���ة في مقارها مبكة 
املكرمة واملش���اعر املقدس���ة وتوفير عربات خاصة )الرفادة املتنقلة( 
لتق���دمي الوجبات اخلفيفة والعصائر واملي���اه الباردة للحجاج. وكذلك 

رؤية “مؤسسة جنوب آسيا” ورسالتها 
التطويرية تنسجم مع رؤية المملكة 2030 

وتنطلق من توجيهات وتطلعات القيادة
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س���اعات، وإجناز حزم اخلدمات في املسار اإللكتروني بنسبة 100%. كما 
أن جلنة التفويج ملنشأة اجلمرات قد خصصت مرشدًا لكل 250 حاجًا، مع 
اإللزام بالتوقيت واألعداد واملسارات احملددة من ِقبل وزارة احلج والعمرة، 
إضافة إلى أن فرق األمن والسالمة نفذت ثالث جوالت ميدانية يوميًا حول 
مس���اكن احلجاج مبكة املكرمة، وثالث جوالت وقائية حول مساكن احلجاج 

بعرفات، ومثلها حول مخيمات احلجاج مبشعر منى.
ولعل من أهم مس���تجدات املؤسسة اخلدمية، توفير 10 آالف وحدة تكييف 
متطورة تعمل بتقنيات عالية، لتخدم نحو 91 ألف حاج مبخيماتها مبش���عر 
عرفات، وذلك بعد أن أثبتت مالءمتها للظروف املناخية والطقس احلار الذي 
ش���هدته املشاعر املقدس���ة، ومتيزها بتوفير األجواء الباردة للحجاج داخل 
مخيماتهم، وتخصيص مكيف واحد لكل خيمة تتس���ع لعش���رة أشخاص. 
ومن املس���تجدات اخلدمية أيضًا إعداد املؤسس���ة خطة متكاملة للطوارئ 
وجتنيد أفضل الكوادر للقيام بأدوارها على الوجه املطلوب، إلى جانب عقد 
العديد من ورش العمل املتخصصة مبش���اركة املس���ؤولني مبكاتب شؤون 
حج���اج الدول اإلفريقية غير العربية، وكذلك مس���ؤولي الش���ركات املنظمة 
لقدوم احلجاج، للعمل سويًا في مجاالت توعية احلجاج للوقاية من املخاطر 
خالل أدائهم مناس���ك احلج. ومنها أيضًا، ولإلسهام بدور فاعل في العديد 
من املهام املناطة بها للحد من املخاطر وجتنب وقوعها والتخفيف من آثارها 
بفع���ل اخلطط والبرامج الوقائية والتوعوية الفاعلة في موس���م احلج، نفذت 
املؤسسة - ومبشاركة عدد من اجلهات ذات العالقة - وسائل وطرق حديثة 
وعصرية لتطبيقات رس���ائل توعية احلجاج عبر بعض الوسائل املعاصرة، 
ومنها مواقع التواصل االجتماعي، وشبكة "اإلنترنت"، ورسائل اجلوال، كما 

تفعيل أعمال اللجنة املركزية التي ُأنشئت بدءًا من عام 1436ه�، من أجل 
إنهاء جميع احلاالت التي تستدعي املعاجلة الفورية، بالتنسيق مع مكاتب 

شؤون احلجاج وفرق اإلشراف واملتابعة. 

"إفريقيا غير العربية"
منذ انتهاء أعمال موس���م حج عام 1436ه�، بدأت املؤسسة األهلية ملطوفي 
حجاج الدول اإلفريقية غير العربية اس���تعداداتها التقنية والبشرية واآللية 
ملوس���م حج عام 1437ه�، وذلك بخطة تش���غيلية طموح���ة، ضمنت تقدمي 
أفض���ل اخلدمات لنح���و )175( ألف حاج، مثل���وا )46( دولة إفريقية غير 
عربي���ة، جندت لهم املؤسس���ة نحو )5( آالف فرد لإلش���راف على خدمتهم 
م���ن خالل )38( مجموعة خدم���ات ميدانية، إضافة إل���ى اللجان العاملة، 
ليتم استقبالهم وتوزيعهم حسب جنسياتهم ووالياتهم، ووفقًا للبرامج املعدة 
مسبقًا من قبل وزارة احلج والعمرة، وتوجيههم مباشرة إلى مساكنهم مبكة 

املكرمة أو املدينة املنورة.
وركزت هذه اخلطة التش���غيلية على إس���تراتيجية قياس أداء جميع اللجان 
العاملة عبر بطاقة األداء املتوازن، وحرصت على توزيع املهام وحتديد فرق 
العمل واإلش���راف منذ وقت مبكر، حيث اشتملت على 171 مراقبًا ميدانيًا، 
و39 مشرفًا، و33 مراقب أمن وسالمة، و91 مندوبًا للمستشفيات واحلجاج 

التائهني، و123 مرشدًا للحافالت.  
وكذلك إسناد متابعة مؤشرات أداء اخلطة التشغيلية للجان املتابعة واملساندة 
باملؤسسة في ذلك العام، وفي مقدمتها أمتتة التفويج للمساكن بنسبة %90، 
وتوزيع 600 ألف مطوية عن السالمة والصحة العامة والتفويج إلى منشأة 
اجلم���رات على احلجاج، إضافة إل���ى القيام بأكثر م���ن 80 زيارة متابعة 
ورص���د ملجموعات اخلدم���ة امليدانية خالل 5 أيام، بجان���ب زيارات يومية 
لرصد املالحظات على املس���اكن بعد سكن احلجاج بها وأخرى ملخيماتهم 
في مشعري عرفة ومنى، وتقدمي 120 لقاء توعويًا في املخيمات مبنى بواقع 

ثالثة لقاءات لكل مجموعة.
ومن أبرز مؤش���ر أداء جلنة اإلس���كان وش���ؤون مكاتب احلج في املوس���م 
املاض���ي، معاجلة القصور ف���ي اخلدمات من الضم���ان املالي خالل ثالث 

“مؤسسة األدالء” تطلق أعمالها 
الميدانية المحكمة لـ)56( مرفقًا من 

خالل )8( لجان و)3( مراكز استقبال
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قامت بتصميم رس���ائل توعوية بلغة اإلشارة للصم والبكم، واالعتماد على 
عنصر الصورة التوضيحية واملشاهد التلفزيونية ملن ال يجيدون القراءة.

"جنوب شرق آسيا"
تتش���رف املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا بخدمة نحو 
250 ألف ح���اج، مع تخصيص 77 مجموعة خدم���ة ميدانية، عمل بها نحو 
850 ش���خصًا من أبناء الوطن. وقد حفلت خطتها التشغيلية التي نفذتها في 
موس���م احلج املاضي، بكثير من املستجدات، حوت 8 خدمات تقنية جديدة - 
بعضها حديثة ولم تستخدم من قبل - وبعضها اآلخر استخدم مسبقًا وجرى 

تطويره في ذلك العام، مبا يتوافق مع أهداف الوزارة في خدمة احلجاج.
ومن أهم املس���تجدات اخلدمي���ة، حتديث خدمات التكيي���ف في مخيمات 
املؤسس���ة، حيث مت تغيير كامل املكيفات، إضافة إلى اس���تحداث مراوح 
مزودة بالرذاذ، قدرتها الكهربائية أقل اس���تهالكًا من املكيفات املائية، وكل 
مجموع���ة منها تق���در طاقتها بحوالي 200 أمبير، وتوزيعها في املش���اعر 
املقدس���ة مع تأم���ني مولدات يتم تغذيته���ا باملواد البترولي���ة، لزيادة القوة 

الكهربائية، مع حتضير مواقع مجهزة في حالة الطوارئ مبشعر عرفة.
وطبقت املؤسس���ة خط���وة إلكترونية حديثة في موس���م حج العام املاضي، 
متثلت في أس���ورة إلكترونية ذكية للحجاج، من أهم مميزاتها أنها مرتبطة 
باسم احلاج ورقم جوازه، ومبواقع عبر الشبكة العنكبوتية ومزودة بخريطة 
إليصال احلاج للس���كن، وتعطي دالل���ة على أماكن وجود احلجاج في حال 
الفقدان أو الضياع، وتتميز بسهولة استخدامها عبر قراءة "الباركود"، وال 
ميكن انتزاعها بس���هولة، وال تتضرر باملياه. هذا باإلضافة إلى العديد من 
البرامج التقنية التي تنفرد بها املؤسسة، كاملتابعة، واملراقبة عبر الكاميرات، 
والنظ���ام التقني املعني بتتبع احلاف���الت من خالل الهواتف الذكية وحتديد 
مواقعها عند التعطل. ونظام "جنم" املس���تخدم من قبل املؤسس���ة ومكاتب 
اخلدم���ة امليدانية للتأكد من جاهزية املخيمات ومتابعة عمليات النقل، وربط 
هذا البرامج التقني بصورة مباش���رة مع اجلهات املعنية ذات العالقة، ومع 
النظام اإللكتروني املوحد لوزارة احلج والعمرة: "املس���ار اإللكتروني" ومع 
مجموع���ات اخلدمة امليدانية. بجانب تطبيقات الهاتف اجلوال التي طورتها 
املؤسس���ة وتوسعت فيها، وشبكة الرقابة احلديثة التي تستخدمها املؤسسة 
للتأكد من حس���ن س���ير اخلدمات املقدمة لضي���وف الرحمن في املخيمات 
والطرق باملش���اعر املقدسة. وأيضًا تطبيق برنامج: )تنمية األعمال(، الذي 
يختص بدراس���ة وحتليل اخلدمات التي تقدمها املؤسس���ة، والتعرف على 
معاملها ومتغيراته���ا والعوامل املؤثرة فيها، وكيفية تعامل املؤسس���ة معها 
بالصورة األمثل، وما يناس���بها من مش���اريع. وكذل���ك برنامج: )التخطيط 
والتطوير(، الذي يعنى بالعمل على تطوير وحتديث ووضع الدراسات جلميع 

أعمال املؤسسة اإلدارية واملالية والتشغيلية، وتأسيس قواعد وإجراءات 
مكتوبة وموثقة جلميع األعمال واألنش���طة مب���ا يتوافق ومعايير وثقافة 
اجلودة، والتي يلزم نش���رها وتعميق مفهومها لدى العاملني باملؤسس���ة 

واجلهات اخلارجية.   
هذا بجانب تفعيل أعمال اللجنة النس���ائية باملؤسس���ة، وتنظيم العديد 
م���ن اللق���اءات وورش العمل وال���دورات التدريبية، والت���ي من أبرزها 
تقدمي ش���رح عن خطة التفويج وأدوار مؤسسات الطوافة فيها. وتنظيم 
ورشتي عمل تدريبيتني للمتقدمني من املطوفني وأبناء الطائفة في العمل 
مبه���ام عضو مكتب ميداني، باإلضافة إلى ورش عمل تدريبية بعنوان: 
"إجراءات النقل في املراحل املختلفة"، اس���تهدفت األعضاء املسؤولني 
ع���ن النقل في مكات���ب اخلدمة امليدانية. وأخرى بعن���وان: "من املطار 
إلى املطار"، استهدفت األعضاء املسؤولني عن االستقبال واحلجوزات. 
كم���ا أقامت جلنة املراقبة واملتابعة باملؤسس���ة دورة: "التميز في خدمة 
العمالء"، والتي اس���تهدفت جميع العامل���ني في مجال خدمة احلجاج، 
حيث تطرقت الدورة إلى س���بل الرق���ي بخدمة احلجاج وتقدمي األفضل 
دومًا لهم، وكيفية التعامل مع جميع الشرائح.. وتنفرد املؤسسة بتقدمي 
خدمة اإلعاش���ة حلجاجها في املش���اعر املقدس���ة، وق���د قامت مؤخرًا 

بتطوير عمليات التغذية.

نجاحات قياسية لـ "األدالء"
استعدادات املؤسسة األهلية لألدالء بدأت منذ انتهاء أعمال موسم حج 
عام )1436ه�(، حيث قامت مبراجع���ة األداء وحصر أهم اإليجابيات 
لتعزيزها واملالحظات ملعاجلتها وتالفيها، كما عقدت املؤسس���ة سلسلة 
اجتماعات مع رؤس���اء مكاتب شؤون احلجاج من مختلف دول العالم، 
وس���جلت جميع مالحظاتهم، ليتم ترجمة كل ذلك في خطة تشغيلية قام 
بتنفيذها أكثر من 2600 موظف موسمي، باإلضافة للموظفني الدائمني 

باملؤسسة، فضاًل عن موظفي الشركات املتعاقدة مع املؤسسة.
وفي موس���م حج العام )1437ه�(، أطلقت املؤسسة األعمال امليدانية ل�)56( 
مرفقًا تابعًا للمؤسس���ة، والتي متثلت في )17( مكتب خدمة ميدانيًا، و)16( 
مكتبًا مساندًا، و)12( إدارة، باإلضافة إلى )8( جلان، و)3( مراكز استقبال، 
هي مركز االس���تقبال بطريق الهجرة، ومركز استقبال احلجاج مبطار األمير 
محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز اس���تقبال حجاج البر بطريق اجلامعات، 
م���ع جتهيز )32( موقع خدمة، والتأك���د من توفير بيئة عمل جاذبة للموظفني، 
وش���ملت هذه التجهيزات )104( سيارات، وأكثر من )150( نقطة "إنترنت"، 
و)220( ش���ريحة "إنترنت" واتصال، باإلضافة إلى )220( جهاز الس���لكي، 

وعدد )90( محطة ثابتة.
ومن أبرز مس���تجدات خطة املؤسس���ة لعام 1437ه�، اعتماد منهجية 
علمية جديدة إلعداد اخلطط اإلس���تراتيجية. وإعادة هندس���ة إجراءات 
العمل مبركز استقبال مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. وكذلك 
إعادة هندس���ة إجراءات العمل مبركزي استقبال الهجرة والبر. ودمج 
عمليات مكتب التفويج مع عملي���ات املراكز، باإلضافة لتطوير األنظمة 
التطبيقية، وإعادة هندس���ة إجراءات العم���ل اخلاصة بحزم اخلدمات 
املقدمة لضيوف الرحمن، لتنسجم هذه اإلجراءات مع مستجدات املسار 
اإللكتروني حلجاج اخلارج، واستكمال التكامل التقني مع وزارة احلج 
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تشرفت “مؤسسة جنوب شرق آسيا” 
بخدمة 250 ألف حاج بواسطة 77 

مجموعة عمل بها 850 شخصًا



ذوي االحتياجات اخلاصة. واالس���تمرار ف���ي إتاحة الفرصة ألبناء املطوفات 
وأزواجهن للعمل في موس���م احلج كموظفني وتقدمي طلباتهم آليًا.. وإش���راك 
املطوف���ني واملطوفات في رس���م اخلطط املس���تقبلية التطويرية من خالل فرق 
عم���ل متخصص���ة في مج���االت مختلفة. واالنتهاء من مش���روع املؤسس���ة 
اإلداري واالس���تثماري برج الع���رب )1(. وكذلك االنتهاء من بناء مش���روع 
املؤسس���ة الفندقي برج العرب )2( وترس���يته على مس���تثمر. وتطوير آليات 
عمل إدارة إس���كان مكة املكرمة بالعق���د اإللكتروني. وتصميم برنامج خاص 
مبتابعة مس���اكن احلجاج قبل وصول احلجاج. وتطوي���ر أداء وتفاعل إدارة 
العالقات العامة والتوعية واإلرشاد. وتطوير مقار مجموعات اخلدمة امليدانية 
مبا يعكس الوجه املش���رف خلدمة احلاج. واالستمرار في عملية تطوير برامج 
احلاسب اآللي والربط مع اجلهات ذات العالقة وتبادل املعلومات مبا يتناسب 
مع املس���ار اإللكتروني. وتطوير برامج اخلدمات اإلضافية والتوسع في حث 
مكاتب شؤون احلج للدخول في هذا املجال. واالنتهاء من دراسة قياس رضا 
العمالء واجلودة في العمل للمنافسة، وجاري تنفيذها، مع قيام كوادر مكاتب 
اخلدمات امليدانية بعمليات تطويف احلجاج طواف القدوم، وكذلك تنفيذ خطط 
التفويج في املش���اعر املقدس���ة مع قيامهم بالتأكيد عل���ى احلجاج ببقاء مبا 
نسبته 50% لليوم الثالث عشر من شهر ذي احلجة، وفق توجيهات وزارة احلج 
والعمرة اخلاصة بخطط التفويج لعام 1437ه�، من أجل سالمتهم وراحتهم. 
وكذل���ك توعيتهم في مقرات س���كنهم وعبر وس���ائل التواصل االجتماعي عن 
الطرق الس���ليمة التي يجب أن يس���لكها ويتبعها احلاج خ���الل رحلة حجه. 
ومواصلة التوس���ع في تطبيق مشروع: )األساور اإللكترونية(، والتأكيد على 
جمي���ع مجموعات اخلدمة امليدانية بوضع املعلوم���ات اخلاصة بكل حاج في 
"الباركود" املوجود بهذه األس���اور، وإلزام كل حاج بارتدائها لضمان سهولة 
الوصول إليه في احلاالت الطارئة ال س���مح الله، علمًا بأن املؤسسة قد طبقت 
هذا املش���روع في موس���م حج عام 1434ه�  ألول م���رة كتجربة على بعض 
مجموع���ات اخلدمة امليدانية. كما مت عقد العديد من الدورات التدريبية وورش 
العم���ل وحلقات النقاش املفتوحة مع املطوفني، مت فيها التش���ديد على تكثيف 
اجلهود واالستمرار في تكريس اإليجابيات وتعزيزها وتفعيلها، واحلرص على 

تالفي بعض املالحظات التي مت رصدها في املوسم املاضي.

والعمرة بهذا الشأن. كما مت فصل مكتب خدمة حجاج الدول اإلفريقية غير 
العربي���ة إلى مكتبني، وذلك بهدف تفتيت ال���ذروة وجتويد اخلدمات املقدمة 
للحجاج الكرام، واستحداث مكتب الدعم واملساندة ملكاتب اخلدمة امليدانية 
لعمليات التودي���ع وتوجيه احلافالت لتالفي أي قصور في اخلدمات املقدمة 
للحجاج. هذا باإلضافة إلى تغيير ش���عار املؤسس���ة وموقعها اإللكتروني، 
والذي يأتي في إطار الهوية اجلديدة للمؤسسة، ودشنهما معالي وزير احلج 
والعمرة قبل بدء أعمال املوس���م، وذلك في إطار س���عى املؤسس���ة لالرتقاء 
باخلدمات التي يقدمه���ا "األدالء" لضيوف الرحمن حجاج بيت الله احلرام 
وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهوية اجلديدة ترتكز 
على س���تة محاور رئيس���ة وهي: )التناغم مع رؤي���ة اململكة 2030، وجودة 
وتطوير اخلدمات، والش���راكات اإلس���تراتيجية مع اجله���ات ذات العالقة 
بخدم���ات احلجاج، وتنمية قدرات ومهارات فريق العمل، وتعزيز العالقة مع 
املس���اهمني، والشراكات االس���تثمارية مع القطاع اخلاص(، وقد مت وضع 
إس���تراتيجيات وآليات تنفيذ لكل مح���ور، وفق برنامج زمني محدد. كما مت 
- ألول مرة - اعتماد زي موحد جلميع العاملني باملؤسس���ة، وذلك لتسهيل 

تعرف احلجاج الكرام على منسوبي املؤسسة وطلب اخلدمة منهم. 
وقبل بدء أعمال املوس���م، وضمن اس���تعداداتها املبك���رة، وبهدف تطوير 
وحتس���ني األداء وتقدمي أرقى وأفضل اخلدمات لقاصدي مسجد املصطفى 
صلى الله عليه وسلم، وفي إطار احلرص على تنسيق جهود مختلف اجلهات 
ذات العالقة باس���تقبال احلجاج، نظمت املؤسس���ة العديد من ورش العمل 
واللقاءات والدورات التدريبية، ومنها ورش���ة عمل بعنوان: "مناقش���ة آليات 

العمل في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي".

مؤسسة "الدول العربية"
استقبلت املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية في موسم حج عام 
1437ه�، أكثر من 280 ألف حاج، قدموا من 19 دولة عربية، قام بخدمتهم 
121 مكت���ب خدم���ة ميدانيًا، عمل بها نح���و 1500 مطوف، وتوظيف نحو 
4000 موظف موسمي خالل فترة احلج، مع وجود 4 قطاعات، وهي قطاع 
حجاج مصر، وقطاع حجاج شمال إفريقيا، وقطاع حجاج شمال اجلزيرة، 

وقطاع حجاج ساحل البحر األحمر، باإلضافة إلى وحدة عرب اخلليج.
وفي ظل االس���تعدادات املبكرة حلج عام 1437ه����، حرص مجلس إدارة 
املؤسس���ة على عقد لقاءات مفتوحة ومباش���رة مع رؤس���اء مكاتب اخلدمة 
امليداني���ة، لبحث ومناقش���ة املوضوع���ات التي تتعلق باخلطط التش���غيلية 
امليداني���ة، وذلك بعد أن مت تهيئة جميع مكات���ب اخلدمة امليدانية وتزويدها 
بأحدث التقنيات، من أجل الرقي باخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام 
وفق توجيهات وتطلعات حكومة خادم احلرمني الش���ريفني أيدها الله، وذلك 

مبا يتوازى مع اخلدمات املقدمة.
ومن أبرز مس���تجدات املؤسس���ة اخلدمي���ة، تطوير آلية تش���كيل مجموعات 
اخلدم���ة امليدانية عن طريق التواصل اإللكتروني عن بعد، وعمل برنامج جديد 
لتش���كيل هذه املجموعات وعمليات الترش���يح للعمل املوسمي، يحقق تطلعات 
املؤسس���ة، ويتماش���ى مع توجيهات وزارة احلج والعمرة، واألنظمة واللوائح 
املع���دة لذلك. وكذلك االس���تمرار في تطوير موقع املؤسس���ة اإللكتروني على 
"اإلنترن���ت". وتطوير برامج التواص���ل مع املطوفني واملطوف���ات: )اجتماعيًا 
وإلكترونيًا وتأهيليًا(. واالس���تمرار في دعم املطوفني واملطوفات وأبنائهم من 
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تنظيم

قبل بداية أعمال كل موسم حج، تلتقي كثير من القطاعات المعنية 
بعمليات تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى منشأة الجمرات، وعن طريق 

قطار المشاعر المقدسة – وعلى رأسها مؤسسات أرباب الطوائف – مع 
الجهات المعنية وذات العالقة بهذه العملية، وذلك لبحث آلياتها، 

واستعراض استعداداتها لها كجهات معنية بخدمة ضيوف الرحمن، 
ولالستفادة من إيجابيات العام السابق لتعزيزها وتكريسها، وتقديم 

حلول جديدة، ومنها إعادة جدولة خروج الحجاج من المخيمات بالمشاعر 
حسب الطاقة االستيعابية للشوارع والطرق المؤدية لمنشأة الجمرات، 

والمسجد الحرام..

مكة المكرمة: الرفادة

آلية التفويج” تعتبر إحدى 
المعطيات المهمة 

والضرورية لتحقيق الهدف 
وتسهيل جميع مراحل هذه 

العملية المحورية

قامت كوادر مجموعات الخدمة الميدانية بتنفيذها على أرض الواقع

خطة محكمة لتفويج الحجاج بالمشاعر 
المقدسة.. )الجمرات - قطار المشاعر(
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من أبرز مهام مؤسسات الطوافة وواجباتها 

ضبط خروج األفواج في المواعيد المحددة 

وبكامل تجهيزات الفوج

وانطالقًا من مس���ؤولية وزارة احلج والعمرة املباش���رة عن ذلك واستنادًا 
لألمر الس���امي الكرمي رقم )179(، وتاري���خ 1429/6/29ه�، واملتضمن 
إناطة هذه املسؤولية بوزارة احلج والعمرة واجلهات العاملة حتت مظلتها، 
فقد س���خرت كل إمكاناتها لهذه املس���ؤولية العظيمة والكبيرة، إلى جانب 
توفير اخلدمات األخرى املناطة بها، وقد أدركت الدور الذي يؤديه التفويج 
في التأثير املباش���ر على كل مراحل احلج، وجناحات الدولة في ذلك، فتم 
وضع خططها العامة والتشغيلية لتحقيق ذلك، والعمل على اعتماد مراحل 
التفوي���ج إلى اثنتي عش���رة مرحل���ة، تتضمن كل مرحل���ة آلية عمل وخطة 
تشغيلية متكاملة يوفر لها املعطيات والقدرات التي حتقق جناحها، تكاماًل 
م���ع اجلهات األخ���رى من أجهزة الدولة املعنية بخدم���ة وأمن احلجيج في 

جميع مدن ومراحل احلج. 
وس���تكون هذه اخلط���ة ملرحلة التفويج ملنش���أة اجلمرات وكذل���ك التفويج 
حملط���ات القط���ار، وحتقيقًا لهذه الرؤية فقد قامت الوزارة بإنش���اء وحدة 
متكاملة للتفويج للتخطيط واإلشراف واملتابعة جلميع تلك املراحل مبسمى 

"وحدة التفويج".

أواًل: خطة التفويج باملشاعر املقدسة
فيما يختص بخطة التفويج باملش���اعر املقدسة، وهي خطة التفويج ملرحلة 
إفاضة احلجيج من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة: فتبدأ هذه املرحلة من 
الساعة السادس���ة من يوم 9 ذي احلجة، وتستمر حتى قبل فجر يوم 10 
ذي احلجة، وتنقس���م إلى: )Plan A(، وتختص باملخيمات املجدولة، من 
مخيم احلجاج إلى محطات القطار. و)Plan B(، وتختص باملخيمات 

للتباحث وتب���ادل الرأي للوصول إلى رؤى مش���تركة تنظر بعني البصيرة 
م���ن مختلف الزواي���ا واألبعاد لتحقيق التكامل املنش���ود ملصلحة ضيوف 
الرحمن، مع األخذ باالعتبار أهمية العمل س���ويًا وبروح الفريق الواحد � 
كل ف���ي مجال اختصاصه � ملزيد من التبصير والتنوير مبا يجب األخذ به 
واعتماده، ومبا ميكن تطبيقه على أرض الواقع بكل انس���يابية، ليتس���نى 
حلجاج بيت الله احلرام أداء نسك رمي اجلمرات بيسر وسهولة ودون أدنى 
معوقات أو أخطار محتملة. ومن باب استشعار املسؤولية لتسخير جميع 
هذه املش���روعات الضخمة والتسهيالت الكبيرة لتحقيق النجاحات خلدمة 
ضي���وف الرحمن، وفق برنامج مقنن، وبإش���راف ومتابع���ة يقظة، وتوجيه 

هادئ وسديد، وتطبيق ميداني ُمحكم ومستنير.
لتحقيق هذه األهداف، وضم���ان تنفيذ هذه العملية التي تعد محورية في 
مناسك احلج، قامت كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة الست، بتخصيص 
برنامج عمل في خطتها التش���غيلية خاص بالتفويج، برئاسة عضو مجلس 
إدارة. كم���ا مت إع���داد خطة تنفيذي���ة محكمة لتفويج احلجاج باملش���اعر 
املقدس���ة.. )منشأة اجلمرات – قطار املشاعر(، ملوسم حج العام املاضي 

1437ه�، اشتملت على عدة موضوعات.
ه���ذا االهتمام الذي تبديه الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، 
واملؤسس���ات، بعملي���ات التفويج، يأتي تنفي���ذًا لتوجيه���ات حكومة خادم 
احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزي���ز أيده الل���ه، والتي تؤكد 
على احلرص على س���المة احلجاج وتقدمي كل التس���هيالت لهم، وهي التي 
تض���ع خدمة احلرمني الش���ريفني وخدم���ة ضيوف الرحمن في أعلى ُس���لّم 
اهتماماتها، وجعلتها من أهم أولوياتها وأهدافها، مما يس���هم في تس���هيل 
أدائهم للمناس���ك بيسر وسهولة.. فنظرًا حملدودية الزمان واملكان املرتبطني 
بأداء مناسك احلج، فقد أصبح لزامًا العمل على وضع آلية لتنظيم احلشود 
في جميع مراحل احلج، مبا في ذلك آلية التفويج التي تعتبر أحد املعطيات 
املهم���ة والضرورية لتحقيق الهدف وتس���هيل جميع مراحل تفويج احلجاج، 
باعتبار ذلك أس���لوبًا من أس���اليب تنظيم أداء مجموعات احلشود البشرية 
الكبيرة في حدود الطاقة االس���تيعابية للمراف���ق املهيأة خلدمتهم، بدءًا من 
مرحل���ة القدوم في املنافذ اجلوية والبحرية والبرية، ومراحل تنقلهم بني مدن 
احلج، وكذلك احلرم املكي الشريف واملشاعر املقدسة في مراحلها املختلفة. 
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مبش���عر مزدلفة. وتوقيت زمني، وهو فجر يوم 12/10 الساعة: )10:00( 
صباحًا، إلى الساعة )12:00( ظهرًا من ذات اليوم. ووسائط، وهي النقل 
باحلافالت، وبقطار املشاعر املقدسة. وُمشغلني، وهم: )مؤسسات الطوافة، 
وش���ركات ومؤسس���ات حجاج الداخل، والنقابة العامة للسيارات، وهيئة 
تطوير مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة(. وجهة معنية، وهي وكالة وزارة 
احلج والعمرة للنقل - فرع مكة املكرمة ����� وحدة التفويج. ووكالة الوزارة 
لش���ؤون احلج ����� ووكالة الوزارة للنقل ������ اجله���ات الرقابية بالوزارة - 
كجهة إش���رافية. وتبلغ نس���بة احلجاج املستهدفني 100%. وحتديد بعض 
املتطلبات، واجلهات املس���ؤولة عن توفيرها، والت���ي تتلخص في أن تقوم 
مؤسسات الطوافة، وش���ركات ومؤسسات حجاج الداخل، حتديد مواعيد 
انطالق احلجاج من مش���عر مزدلفة، وجتهيز مخيمات احلجاج مبش���عر 
من���ى. وأن يقوم فرع الوزارة مبكة املكرم���ة، بالتأكد من جاهزية مخيمات 
احلجاج مبش���عر من���ى. وعلى فريق العمل املش���ترك، مراقبة 

وضبط احلجاج املفوجني بالقطار من مشعر مزدلفة. 
ومتطلبات وحدة التفويج في هذه املرحلة هي إصدار 
وتوزي���ع جداول تفويج احلج���اج بالقطار، مع قيام 
فري���ق العمل املش���ترك ����� غرفة عملي���ات مراقبة 
التفوي���ج، بضبط ومراقبة مس���ارات احلجيج إلى 

منشأة اجلمرات.

الجداول الزمنية للتفويج 
وفيما يتعل���ق باملعايير واحمل���ددات التنظيمية لتصميم 

اجلداول الزمنية لتفويج احلجاج لرمي اجلمرات: 

أواًل: منظومة حركة احلشود ومسارات التفويج: 
1( االلت���زام باملخطط املعتمد ملنظومة حركة احلش���ود واحملدد ملس���ارات 
الذه���اب والعودة للحج���اج واجتاهات احلركة كأس���اس لبرامج التفويج، 
وكذلك س���عة تلك املس���ارات وارتباطها مبس���تويات منش���أة اجلمرات أو 

محطات القطار املختلفة. 
2( يخص���ص مس���ار ثابت للذه���اب )للجمرات/ احملطة( ومس���ار ثابت 

غي����ر املجدولة، م����ن مخيم احلجاج إلى احلافالت. م����ع األخذ بخطط: 
)النق����ل الت����رددي، والنقل الع����ام، والقطار(. ومواقع العمل والنس����ب 

املستهدفة هي:
• متابعة املنقولني بقطار املش����اعر ملرحلة اإلفاضة من عرفات بإشراف 

إدارة النقل، والرقابة على هذه الفئة يجب أن تشمل ما يلي:
• التأك���د من أن اجلداول املس���لمة للمؤسس���ات املعني���ة تربط احلجاج 

باحملطة الواقعة ضمن مخيمهم.
• التحقق من وجود الس���ياجات التي متنع دخول احلجاج غير النظاميني 

داخل منطقة املخيمات.
 .)RFID( مراقبة انتظام الدخول لبوابات احملطات وأنها تعمل بطريقة •
• التأك���د من انتظام حركة القط���ارات ووصولها في املواعيد احملددة لها 

دون تأخير.
• متابعة األوضاع داخ���ل محطات القطار، والتأكد من عدم 

وجود تكدس أو تدافع.
• التأكد من خروج األفواج من املخيمات في املواعيد 

احمل���ددة لهم في اجل���داول.. وذلك مع حتديد عدة 
متطلبات، ومنه���ا أن تقوم مؤسس���ات الطوافة، 
ومؤسس���ات وش���ركات حجاج الداخل، بتحديد 
مواعي���د انطالق احلج���اج من مش���عر عرفات، 
وجتهيز مواقع نزول احلجاج مبشعر مزدلفة. وأن 

يقوم فرع وزارة احلج والعمرة مبكة املكرمة، بالتأكد 
من جاهزية مواقع نزول احلجاج مبشعر مزدلفة، وكذلك 

مراقبة وضبط احلجاج املفوجني بالقطار من مشعر عرفات. 
وأن تقوم النقابة العامة للس���يارات، بتوفير احلافالت حس���ب املواعيد. 

وأن تق���وم وحدة التفويج، بإصدار وتوزيع جداول تفويج احلجاج بالقطار. 
وكذلك على هيئة تطوير مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة، توفير حافالت 
للحجاج املنقولني بالقطار وتبعد مخيماتهم أكثر من 500 متر عن احملطة. 
وعل���ى وزارة احلج والعم���رة، تزويد مرور مزدلفة بج���داول التفويج وعقد 
ورش عم���ل لهم. مع وضع خطة التفويج ملرحلة نفرة احلجيج من مش���عر 
مزدلفة إلى مش���عر منى، ومت حتديد نقطة االنطالق، وهي مواقع احلجاج 
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تشكيل 
فريق بمشاركة

 عدد من الجهات 
لإلشراف على دقة التنفيذ 

وقياس األداء وتوثيق 
اإلجراءات وتقييم المراحل 

أواًل بأول



للعودة )للمخيم/ احملطة( طوال أيام التشريق لكل مكتب خدمة ميداني أو 
مؤسسة أو شركة حجاج الداخل. 

3( حتدد الطاقة االس���تيعابية ملختلف أدوار الرجم بإجمالي )300( ألف 
حاج في الساعة. 

4( تخصيص )50%( من كل الطاقات االستيعابية ملسارات التفويج لرمي 
اجلمرات للحجاج مخالفي أنظمة احلج وحاالت الطوارئ واإلسعاف.

5( مراعاة الطاقات االستيعابية للقطار واحملطات في كافة مراحل التنقل 
بني املشاعر املقدسة.

ثانيًا: أوقات احلظر لرمي اجلمرات: 
1( االلت���زام بع���دم جدولة أي مجموعة من حجاج مؤسس���ات الطوافة أو 
مؤسس���ات وش���ركات حجاج الداخل لرمي اجلمرات خالل فترات احلظر 

املعتمدة وفقًا ملا يلي:
أ( الي���وم العاش���ر م���ن ذي احلجة: من الس���اعة )6.00( إلى الس���اعة 

 .)10.30(
ب( اليوم احلادي عشر من ذي احلجة: من الساعة )14.00( إلى الساعة 

 .)18.00(
ج( اليوم الثاني عش���ر من ذي احلجة: من الساعة )10.30( الى الساعة 

 .)14.00(
2( تعد جداول تفويج مجموعات احلجاج لرمي اجلمرات ابتداًء من الساعة 

)00:00( من يوم 12/10، وحتى الساعة )17:00( من يوم 12/13. 

ثالثًا: رغبات احلجاج 
1( مراع���اة اجل���داول لرغبات احلجاج في أوقات رم���ي اجلمرات والتنقل 
بالقط���ار املعتمدة من وزارة احلج والعمرة والعمل على حتقيقها في برامج 
التفوي���ج قدر اإلمكان، م���ع أهمية حتقيقها ملتطلبات الس���المة واألوقات 

واملسارات املناسبة.
2( حت����دد الفترة الزمنية لتوالي خروج األفواج: )الفترة الزمنية ما 
ب����ني خروج الفوج األول والف����وج التالي( مبدة وقدرها من 15 إلى 

30 دقيقة.

رابعــًا: مواقــع مخيمــات احلجــاج وبوابــات اخلــروج وأعداد 
األفواج 

1( اعتماد خرائط ومواقع ومس���احات املخيمات وتوزيعها على مجموعات 
اخلدم���ة امليدانية املعتمدة من وزارة احلج والعمرة املتضمنة أرقام مكاتب 
اخلدمة امليدانية ومؤسسات وشركات حجاج الداخل وأعداد حجاجها عند 

إعداد وإصدار اجلداول الزمنية للتفويج.
2( حتدي���د بوابة واحدة ثابتة طيلة فترة احلج لكل مكتب خدمة ميداني أو 

مؤسسة أو شركة حجاج داخل للخروج للتوجه للجمرات أو احملطة.
3( حتديد البوابة املخصصة خلروج املجموعة مع أعداد األفواج في املخيم 

وكثافات احلجاج )أال تكون بوابات فرعية(. 
4( اعتماد عدد الفوج الواحد ب� )250( حاجًا.

5( حصر األعداد الفعلية املتبقية واملتأخرة في منى لليوم الثالث عشر مع 
ضرورة حتديد أرقام مكاتب اخلدمة امليدانية ومؤسسات وشركات حجاج 

الداخل إلصدار جداول التفويج اخلاصة بهم ليوم 1 من ذي احلجة.

والبوابــة  واملســارات  الزمنيــة  اجلــداول  إصــدار  موعــد  خامســًا: 
اإللكترونية: 

يكون آخر موعد لتس���ليم اجلداول الزمنية لتفويج احلجاج سواء الراجلني 
منهم أو املس���تخدمني لقطار املشاعر املقدسة ملؤسسات الطوافة وشركات 

ومؤسسات حجاج الداخل هو 1437/10/15ه�.

سادسًا: اخلطط املســاندة إلعداد اجلداول الزمنية وتنفيذ برامج 
التفويج: 

1( خطط النقل بالقطار والنقل الترددي والنقل العام. 
2( البوابة اإللكترونية لوزارة احلج والعمرة املوحدة واملعممة على كل فئات 

احلجاج والقائمني على خدمتهم. 

تزويد مسؤولي التفويج في مؤسسات 
الطوافة ببرنامج إلكتروني للمراقبة عن طريق 

أجهزة “اآليباد” والهاتف الجوال

مرات   اج  لرمي  الج  ج  الحج  وي  ف  مشار ن 

مسارات الطرق 

حركات القطار

التخطيط واملتابعة 
ملراحل التفويج

بمنىاملواقعتوزيع
مؤسساتعلى

وشركاتالطوافة
الداخلحجاج

التفويججداول
الذهابمساراتوخرائط
والعودة
السكنبيانات

المنورةبالمدينة

ات   ب  اج  رع  الحج 

ع ن  ور  موعات  ن  ذمة  مج  ذ الح  ة  المت  ت  علياي 
يالمواف ع مي  ب 
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مراقبة التفويج 
كما تطرقت الالئحة التنفيذية لعملية: )مراقبة التفويج(، وذكرت أن الرقابة 
على تنفيذ تفويج احلجاج إلى منش���أة اجلمرات متث���ل عنصرًا مهمًا في 
تطبي���ق برامج التفويج، وأن الرقابة، تتم على جزءين، جزء رقابة الراجمني 
مش���يًا، وجزء لرقابة املشمولني بخدمات قطار املشاعر، وذلك وفقًا للعديد 
م���ن املهام واالختصاصات، والتي تتعلق مبه���ام فرق الرقابة على مرحلة 
تفويج رمي اجلمرات، ومهام فريق اجلاهزية.. ومت تصميم عدد من )مناذج 
الرقاب���ة(.. م���ع توزيع املهام على اجله���ات املعنية بالتفويج الى منش���أة 

اجلمرات.
وم���ن أبرز مهام وواجبات مؤسس���ات الطوافة التي حددتها هذه الالئحة: 
)ضبط خروج األفواج في املواعيد احملددة، وبكامل جتهيزات الفوج املشار 
إليها أعاله، من هذه الوثيقة )تعريف الفوج(، ووفقًا لألعداد املوجودة فعليًا 
ف���ي املخيم في الوق���ت احملدد للخروج، وإب���الغ وزارة احلج والعمرة عن 
حاالت تفلت احلجاج من املخيمات، أو رفضهم التقيد باملواعيد احملددة في 
حينه أواًل بأول، وفقًا ملا مت إيضاحه، مع التأكيد على ضرورة قيام مسؤول 
ضبط التفوي���ج مبجموعات احلجاج لرمي اجلمرات والفريق املصاحب له، 

واملتواجدون في املخيم، مبا يلي:
• تبلي���غ قادة مجموعات احلجاج وأعضاء التفويج مبكاتب ش���ؤون احلج 
ومجموع���ات اخلدمة ببرام���ج التفويج ومواعيدهم، مراقب���ة دائمة لتواجد 

احلجاج باألعداد املدونة في اجلداول.
• تبلي���غ مراقب برنامج مراقبة التفويج بأع���داد احلجاج والوضع الراهن 
داخ���ل املخي���م لتطبيق برنامج التفويج وحتديد أس���بابه، وإش���عار غرفة 

عمليات التفويج بذلك.

3( خطط حتليل املخاطر ومعايير األمان والسالمة وخطط الطوارئ. 
سابعًا: احلجاج غير النظاميني واملخالفني 

تقدير أعداد احلج���اج غير النظاميني وس���لوكياتهم ومدى تأثيرهم على 
برامج التفويج. 

ثامنًا: املتغيرات الطارئة: 
ميك���ن إيقاف التفويج في احلاالت الضروري���ة والطارئة ومتابعة التفويج 
بقرار من صاحب الصالحية )وزي���ر احلج والعمرة(، ومدير األمن العام 
وقائ���د قوات أمن احلج، بن���اء ملا يتطلبه املوقف بالتنس���يق مع اجلهات 
املعني���ة مع مترير املعلومة إلى مركز القيادة والس���يطرة ومركز العمليات 

األمنية املوحد.
2( إعداد سيناريوهات حركة احلشود في احلاالت الطارئة وحتويل املسارات 

واالستفادة منها عند صدور قرار بذلك من غرفة العمليات املشتركة.
3( حت���دد بوابة بديلة لكل مكتب خدمة ميداني أو مؤسس���ة أو ش���ركة 
حج���اج داخل للخروج عن���د التوجه للجمرات/ احملطة، تس���تخدم فقط 
ف���ي احلاالت الطارئة بعد صدور ق���رار وتوجيه بذلك من غرفة العمليات 

املشتركة.
4( يخصص مس���ار بديل للتوجه للجمرات أو احملطة والعودة للمخيم أو 
احملطة لكل مكتب خدمة ميداني أو مؤسس���ة أو ش���ركة حجاج الداخل، 
يس���تخدم فقط في احلاالت الطارئة وبعد ص���دور قرار وتوجيه بذلك من 

غرفة العمليات املشتركة.
5( مراع���اة إعادة جدولة املواعيد الزمني���ة ألفواج احلجاج )للجمرات أو 
احملطة( في حال صدور قرار وتوجيه من غرفة العلميات بإيقاف انطالق 

املجموعات من املخيمات حسب جداول التفويج.

مشيا باألقدام وبالقطارالتفويج إلى الجمرات

هيئة تطوير منطقة  مكة وحدة التفويجإدارة المشاعر
المكرمة

نظام التفويج مؤسسات الطوافة

ضبط ومراقبة التفويج

حركات القطار

جداول التفويج وخرائط مسارات 
الذهاب والعودة

رغبات الحجاج

توزيع مكاتب الخدمة على المخيمات

توزيع المخيمات على مؤسسات 
الطوافة وحجاج الداخل

التخطيط والمتابعة لمراحل 
مسارات الطرقالتفويج
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• ضبط خروج مجموعات احلجاج من املخيم حسب البرنامج والتعليمات 
ال����واردة في هذه الوثيقة، وفي حالة إص����رار احلجاج على اخلروج من 
املخيم في غير مواعيدهم، يت����م إبالغ رئيس فريق التفويج بوزارة احلج 
والعم����رة، وتتم االس����تعانة مبراقب فريق الرقابة ومن����دوب األمن العام 
إلقن����اع احلجاج بالتقي����د مبواعيدهم، ويتم تثبيت تل����ك احلالة من قبل 

مراقب التفويج.
• أن تقوم املؤسس���ات بإع���داد تقييم موثوق ألداء مكاتب ش���ؤون احلج 
والشركات السياحية من حيث جتاوبها مع برامج التفويج وتقيد حجاجها 
باملواعي���د احمل���ددة لهم لرمي اجلم���رات، وتزود ب���ه وزارة احلج والعمرة 
إلحاطة مراجعهم ف���ي دولهم، وكذلك اجلهات املختصة في اململكة العربية 

السعودية.
• تق���وم كل مؤسس���ة من مؤسس���ات الطواف���ة بتكوين فري���ق رقابي من 
منس���وبيها ملراقبة وتقييم أداء املؤسسة في تنفيذ برنامج التفويج، وتقدمي 

تقرير مستقل إلى وزارة احلج والعمرة بذلك.
• وضع توصيف ملهام العاملني في عملية تفويج احلجاج ملوس���م حج عام 
1437ه�، وضوابط اختيارهم، وهم: )أعضاء مجموعات اخلدمة امليدانية، 

واملراقبني، واملرشدين، ومساعدي املرشدين من مكاتب شؤون احلجاج(.
• أهمي���ة: )تدريب وتأهيل القائمني على خدم���ة احلجاج(، وحتديد بعض 

البرامج التدريبية وورش العمل املستهدفة ألعمال التفويج.

توعية الحجاج 
كما تناول���ت الالئحة التنفيذية عملية: )توعية احلجاج(، وأكدت أن الهدف 
من البث التوعوي، هو بناء مواد توعوية حتقق التواصل الفعال مع الفئات 
املس���تهدفة بجميع لغاتها، وتركز على أهمي���ة التقيد ببرامج التفويج التي 
تعدها وزارة احلج والعمرة في مرحلتي اجلمرات واحلرم املكي الش���ريف، 

وتشمل ما يلي:
• إب���راز املش���اريع العمالقة الت���ي تنفذها الدولة حتقيق���ًا لراحة ضيوف 
الرحمن، ومنها على س���بيل املث���ال ال احلصر مش���روعات زيادة الطاقة 
االس���تيعابية للحرمني واملشاعر املقدس���ة، ومنافذ الوصول ومدينتي مكة 

املكرمة واملدينة املنورة.
• ض���رورة التقيد بجداول تفويج احلجاج لرمي اجلمرات ملن يؤدون الرمي 

مشيًا على األقدام. 
• ض���رورة التقيد بجداول تفويج احلجاج لرمي اجلمرات ملن يؤدون الرمي 

بقطار املشاعر. 
• ضرورة التقيد بتعليمات تفويج احلجاج من املشاعر املقدسة إلى احلرم 
املكي الش���ريف عقب رمي اجلمرات خاصة يوم العاشر والثاني عشر من 

ذي احلجة. 
• بيان اآلثار الس���لبية التي تترتب على عدم التقيد ببرامج التفويج املشار 

إليها أعاله، وما ينتج عن ذلك من أخطار على سالمة ضيوف الرحمن.

عدد مجموعات المؤسسةم
الخدمة الميدانية

عدد 
المخيمات

عدد الحجاج

7996227543مؤسسة جنوب شرق آسيا1

5064183938مؤسسة افريقيا غير العربية2
122149250772مؤسسة الدول العربية3
42116306201الياأوروبا وأمريكا وأسترمؤسسة تركيا ومسلمي 4
000مؤسسة ايران5

123333434150مؤسسة جنوب أسيا6
200277184197شركات ومؤسسات حجاج الداخل 7

6161035١٥٨٦٨٠١المجموع الكلي

ها اج  ة  وا عداد حج  ي  داب  دمة  المي  موعات  الخ  ج 
م
ا عداد  ان  ب  ي  ب 

1

التركيز على أهمية التقيد ببرامج التفويج 
التي تعدها وزارة الحج والعمرة في 

مرحلتي الجمرات والحرم المكي
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ملتقيات

شّكلت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف حضورًا متميزًا والفتًا في فعاليات الدورة الحادية واألربعين لندوة 
الحج السنوية الكبرى لعام 1437هـ، والتي تنظمها وزارة الحج والعمرة بصفة سنوية، والتي أُقيمت بمكة المكرمة، 
واستمرت فعالياتها لمدة ثالثة أيام، خالل الفترة من 3 – 5 ذي الحجة 1437هـ، بعنوان: )الحج بين الماضي والحاضر(، 

وقد تمثلت مشاركات “الهيئة التنسيقية” في هذه الفعالية الثقافية الكبرى، في حضور رئيس وأعضاء مجلسها، رؤساء 
مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، ونوابهم، وأعضاء المجالس، ومنسوبي المؤسسات لحفل افتتاح الندوة، 

ولجلساتها العلمية، ومشاركاتهم بالحضور والمداخالت، والتعليقات، والنقاشات، وكذلك في حفل ختام أنشطتها. 
يندرج االهتمام بهذه الفعالية الثقافية والفكرية الكبرى، في باب حرص مجلس “الهيئة التنسيقية” على تشكيل حضور 

في مثل هذه المناسبات والفعاليات التي تحتضنها أم القرى، وبهدف تفعيل دورها وتأكيد سعيها الدؤوب لكي تعمل ـ 
وبكل فاعلية ـ ضمن منظومة مؤسسات المجتمع المدني، وفي خطوة تهدف إلى زيادة الحراك االجتماعي لمؤسسات 

أرباب الطوائف، وإيجاد التناغم الدائم والمستمر ما بينها وبين مؤسسات الدولة - الحكومية واألهلية – على حٍد سواء.

مكة المكرمة: الرفادة

مشاركات فعالة وحضور متميز
 لـ “الهيئة التنسيقية” في فعاليات ندوة 

الحج الكبرى 
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المطبوعات واإلصدارات
وق���د حرص���ت “الهيئ���ة التنس���يقية” على 
املشاركة في املعرض املصاحب لهذه الندوة، 
وتخصي���ص جن���اح في���ه لتوزيع نس���خ من 
مطبوعاته���ا وإصداراتها اإلعالمية اخلاصة، 
والتي ش���ملت: )املج���الت الفصليِّة، والكتب 
الوثائقية، واإلص���دارات التوعوية والتعريفية 
والبرش���ورات(،  واملطوي���ات،  واإلرش���ادية 
وغيره���ا فيما يتعلق مبج���ال اإلنتاج العلمي 
واإلصدارات املتخصصة. وذلك بتكليف فريق 
من موظفيها للقيام بهذه املهمة، والعمل على 
إيصال هذه املطبوعات القيمة للمشاركني في 
ه���ذه االحتفالية الثقافي���ة الكبرى من داخل 
اململكة ومن خارجها، وحلضورها، واملهتمني 

مبتابعة أنشطتها وفعالياتها. 
وقد وجدت هذه املطبوعات إشادة املشاركني 
في ه���ذه الندوة م���ن ضي���وف وزارة احلج 
والعم���رة، الذين حرصوا على اقتناء نس���خ 
منها، وحملها معه���م لبالدهم، كذكرى غالية 

من أم القرى، وكإهداءات قيمة من أهاليها.
وقد ش���كلت “الهيئ���ة التنس���يقية” حضورًا 
متميزًا والفت���ًا للنظر، بقيامه���ا بتوزيع هذه 
املطبوعات، والتي متثلت في توزيع نس���خ من 
كتاب الهيئ���ة التوثيقي: )ذاكرة املهنة(، الذي 
رأى النور في شهر شعبان من عام 1432ه�، 
املوافق ليوليو 2011م، كأول إصدار توثيقي 
م���ن نوعه للهيئة، ولُيعدُّ باك���ورة إنتاجها في 

هذا املجال، وس���جاًل توثيقي���ًا ورصدًا دقيقًا 
ملعلوم���ات تختزنها ذاك���رة نخبة من رجاالت 
مهن هذه الطوائف، وفئ���ة من رعيلها األول، 
الذي���ن عمل���وا ردح���ًا من الزمن ف���ي خدمة 
ضي���وف الرحمن في مختل���ف املهن، والذي 
بإص���داره خط���ا مجلس “الهيئ���ة” خطوات 
واس���عة نح���و توثيق كثي���ر م���ن املعلومات 
وتدوينه���ا، وحتويلها من معلوم���ات تختزنها 
ذاكرة بعض األش���خاص، إل���ى ماّدة مكتوبة 
ومدون���ة وموثقة ومحفوظة لألجي���ال القادمة 
من أبناء مهن أرباب الطوائف، حيث س���عت 
للقاء مجموع���ة من الرّواد األوائ���ل، وإجراء 
حوارات معهم، ونشرها في نشرتها الفصلية 
“الرف���ادة”، الت���ي بدأت ف���ي إصدارها في 
عام 1420ه����. ولتجميع هذه احلوارات التي 
ُنش���رت على مدى أربع سنوات، خالل الفترة 
م���ن عام 1427 – 1430ه�، ارتأت جتميعها 
وضمها في هذا الكتاب: )ذاكرة املهنة(، بعد 
أن مت حتديثها وإع���ادة صياغتها، وتزويدها 
ببعض املعلوم���ات واحلقائق واألرقام، والذي 
تنوي “الهيئة” إصدار أجزاء تالية منه، وذلك 

لزيادة التوثيق في هذا املجال. 
كما مت في هذه الفعالية توزيع نسخ من العدد 
)الرابع عش���ر( من مجلة “الهيئة” الفصلية: 
)الرفادة(، والذي صدر في شهر شعبان من 
عام 1437ه����، والتي تعد تطورًا لنش���رتها 
املوسمية )الرفادة(، حيث مت في شهر محرم 
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في خطوة ومبادرة تش���كر عليه���ا، والتي جاوزت هذه املوس���وعة حدودها 
االصطالحية الفقهية إلى أبعاد أخرى تاريخية وحضارية وثقافية، ش���ملت 
التعريف ببعض املؤسس���ات احلضارية املقدمة خلدمات احلج، كمؤسسات 
أرباب الطوائف، واملعاه���د العلمية املهتمة باحلج، كذلك التعريف باملواضع 
التاريخي���ة مبكة املكرمة واملدينة املنورة، من مس���اجد وجبال وطرق ومعالم 
أخرى، إضافة إلى مصطلحات مس���تحدثة في احلج بالزمن احلاضر، األمر 

الذي يجعلها مرنًة وقابلًة للتوسع والزيادة، مع مرور الوقت.
وقام بتأليف هذه املوس����وعة الدكتور قطب مصطفى س����انو”، الغاني اجلنسية، 
أستاذ أصول الفقه والفقه املقارن واملالية اإلسالمية باجلامعة اإلسالمَيّة العاملية 
في ماليزيا، وعضو مجمع الفقه اإلس����المي الدولي مبنظمة التعاون اإلس����المي 
بجدة، وضيف ندوة احلج الس����نوية الكبرى لعدة سنوات ماضية، والذي جاوزت 

مؤلفاته املطبوعة العشرين مؤلفًا متنوعًا في القضايا الفقهية املعاصرة.
وقد ارتأى مجلس “الهيئة التنس���يقية” تعميم استفادة حجاج البيت العتيق 
م���ن هذه املوس���وعة التي � على صغرها � قّدمت ش���رحًا وافي���ًا ألكثر من 
700 مصطلح���ًا من مصطلحات احل���ج والعمرة، متضمن���ًة حتقيقًا علميًا 
لألحكام الش���رعية املتعلقة بها، وقد قام املؤل���ف بتعريف تلك املصطلحات 
وبيانه���ا وفق منهجية مح���ددة قامت على صياغة التعريف���ات بلغة عصرية 
تس���ُهل على فهم القارئ. وذكر احِلَكم واألسرار الكامنة وراء بعض أحكام 
احلج والعمرة، واستخدام منهج شمولي يستوعب جميع املذاهب اإلسالمية، 
وال يلتزم مبذهب فقهي معنّي في مس���ائل احلج، م���ع ترجيح اآلراء الفقهية 
التي تتحقق من خاللها مقاصد الش���رع، خاصًة فيما يتعلّق بحْفظ الكلّيات 
اخلم���س. االعتماد على عدة مص���ادر ومراجع متقدم���ة ومتأخرة. وترتيب 
مصطلحات املوس���وعة بالتصنيف األلفبائ���ي. ووضع مصطلحات إجنليزية 

مقابل املصطلحات العربية.
كما ضم هذا اجلناح اخلاص بالهيئة التنس���يقية، الُكتِّيب التثقيفي: )رحلة 
احلج.. دليل مبسط يبني أهم أحكام املناسك، بأسلوب عصري ميسر(، من 
تأليف األستاذ أحمد بن خالد بن أمني العطاس، والذي أعدته “الهيئة” في 
موس���م حج عام 1435ه�، وقامت بطباعة آالف منه، وتوزيعها على ضيوف 
الرحمن من حجاج البيت العتيق، بهدف توضيح الطرق الشرعية الصحيحة 
ألداء مناس���ك احلج، وبع���ض األخطاء التي يقع فيه���ا بعض احلجاج، مع 
إيضاح بعض املسائل الفقهية املهمة. وجاء هذا الُكتيِّب التثقيفي في )55( 
صفحة من القطع املتوسط: )14 × 21( سم، وباللغتني العربية واإلجنليزية، 
منه���ا )28( صفحة باللغة العربية، و)27( صفح���ة باللغة اإلجنليزية. وبعد 

من عام )1431ه�(، حتويل هذه النش���رة املوسمية التي صدر العدد األول 
منها في شهر ذي احلجة من عام 1420ه�، وواصلت إصدارها حتى نهاية 
عام )1430ه�(، بواقع )8( أعداد أثناء موسم احلج، إلى مجلّة دورية باسم: 
)الرفادة( أيًضا، تصدر ف���ي )82( صفحة، وال تزال تواصل الصدور حتى 

الوقت الراهن. 
وتهدف “الهيئة التنس���يقية” م���ن إصدار هذه املجل���ة الفصلية، لتعضيد 
جه���ود الدولة في املج���ال اإلعالمي املتخصص واملوّج���ه، ولتأكيد حضور 
احل���ج وأهميته في اخلريطة الثقافية والفكرية في العالم اإلس���المي، ولفتح 
ناف���ذة جديدة إلطاللة صحافية الفتة للنظر، عبر مجلة تعنى بش���ؤون احلج 
بصفة عامة، وبأخبار أرباب الطوائف وفعالياتها بصفة خاصة، وفي خطوة 

تطويرية مهمة لنشرة )الرفادة( املوسمية. 
ه���ذا بجان���ب اهتمامه���ا بتوعية احلج���اج القادمني إلى الديار املقدس���ة، 
وتعريفه���م بكل ما يتعل���ق بأنظمة احلج وتعليماته، وم���ا يهم احلاج الوافد 
إل���ى بيت الله احلرام، كعالقته مبؤسس���ات أرباب الطوائف، وما تقدمه من 
خدم���ات متنوعة، ووس���ائل النقل، فضاًل عن عنايتها بنش���ر بعض الوثائق 
التاريخية، كما تس���عى إلى بلورة القيم الدينية الس���محة، وربط القراء في 
كل م���كان بالديار املقدس���ة، والتعريف باملش���روعات العمالقة التي نفذتها 
وتقوم حالّي���ًا بتنفيذها حكومة خادم احلرمني الش���ريفني في مكة املكرمة، 
واملدينة املنورة، واملش���اعر املقدس���ة خلدمة ضي���وف الرحمن من حجاج، 
ومعتمرين، وزوار، باإلضافة إلى توثيق اجلهود التي تبذلها كل مؤسس���ات 
أرباب الطوائف في خدمة حجاج بيت الله احلرام، وزوار مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وس���لم، وتبرز الطاقات والكوادر البش���رية التي تذخر بها، 

واإلمكانات املادية، والتقنية املتوافرة لديها.
ومن اإلصدارات التي ُعرضت على ضيوف الندوة وحضورها واملش���اركني 
فيه���ا ومت توزيعها عليهم، كتاب: “موس���وعة احلج والعم���رة”، الذي قامت 
الهيئ���ة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف بطباعته ع���ام 1423ه�، 

أشاد المشاركون في الندوة من ضيوف 
وزارة الحج والعمرة بالمطبوعات وحرصوا 

على اقتناء نسخ منها
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وذلك من خالل “الطيس” النحاسية التي تتألأل دومًا وأبدًا في كفوفهم اليمنى، 
واملزينة بالكتابات والنقوش اإلس���المية، ومن تلك ال���دوارق الفخارية األنيقة، 
التي كانت تتأبطها أياديهم اليسرى، والتي تفوح منها روائح املسك، واملزخرفة 
واململ���وءة مبياه زم���زم املثلجة واملبّخ���رة واملعطرة مباء الورد، وببشاش���تهم 
وابتس���اماتهم التي ال تفارق محياهم.. ليش���كل هؤالء “السقاة التقليديون” 
حضورًا مميزًا، ليلفتوا األنظار ويثيروا االنتباه، وهم يقفون عند مدخل القاعة 
ليس���تقبلوا القادمني إليها برش���فة من هذا املاء النفي���س، وليجوبوا ردهاتها، 
ليسقوا الضيوف واملش���اركني، وليجمعوا بني األصالة واملعاصرة.. وليربطوا 
بني املاضي واحلاضر، وليش���كلوا وجودًا بارزًا، وإس���هامًا الفتًا، أضفى على 
هذه املناس���بة رونقًا خاصًا، وأضاف إليها جوًا مفعمًا باحلميمية والروحانية، 

مقرونة باألصالة وبالتراث اإلسالمي واملكي األصيل.

فعاليات الندوة
جدير بالذكر أن ال���دورة احلادية واألربعني لندوة احلج الكبرى انعقدت في 
قاع���ة )الذكرى اخلالدة( مبكة املكرمة، وذل���ك أيام األحد واإلثنني والثالثاء، 
الثان���ي والثالث والرابع من ش���هر ذي احلجة من ع���ام 1437ه�، املوافق 
للرابع واخلامس والسادس من ش���هر سبتمبر 2016م حتت عنوان )احلج 
ب���ني املاضي واحلاضر.. التطورات والتنظيمات في احلج وأثرها في حتقيق 
مقاصد احلج الكبرى(، برعاية كرمية من معالي وزير احلج والعمرة الدكتور 
محم���د صالح بن طاهر بننت، الذي ألقى كلمة رحب في بدايتها باحلضور، 
مؤكدًا أن اململكة جندت كل إمكاناتها خلدمة حجاج بيت الله احلرام، مشيرًا 
إلى أن الندوة التي تنظمها الوزارة تعتبر تاريخية وقد مضي عليها أكثر من 
أربع���ة عقود، يجتمع فيها علماء املس���لمني من جميع أقطار العالم للتباحث 
والت���دارس والتواصل، موضحًا أن الندوة في ه���ذا العام تتناول احلديث 

تعري���ف احلجاج على اإلح���رام وكيفيته وما يتعلق به، قدم املؤلف ش���رحًا 
وافيًا ومبس���طًا لرحلة العمر املقدس���ة، خطوة خط���وة، وبني أعمال احلج، 
من أركان، وواجبات، وس���ن ومستحبات، وأقس���امها، مع توضيح بعض 
املس���ائل، وقد طبعت الهيئ���ة منه نحو )5000( نس���خة، وقامت بتوزيعها 
لتوعية احلجاج وإرش���ادهم، وكذلك عل���ى حضور ندوة احلج الكبرى.. هذا 
باإلضافة إلى قيام “الهيئة التنسيقية” بتصميم العديد من لوحات العرض 
الكبي���رة من بن���رات وروالت، واخلاص���ة بتوعية ضيوف الرحمن س���لوكيًا 
وصحيًا وطبيًا، وتقدمي كثير من النصائح واإلرشادات إليهم، بجانب تقدمي 
بعض اإلرشادات اخلاصة بالتفويج ملنشأة اجلمرات احلديثة، ووضعها في 

مكان بارز في مدخل قاعة احملاضرات. 

السقاة التقليديون 
ومن األدوار املهمة التي أدتها مؤسسات أرباب الطوائف في هذه التظاهرة 
الثقافي���ة الكبرى، حض���ور مكتب الزمازمة املوحد املمي���ز والواضح في هذه 
املناس���بة، والذي متثل في قيام س���قاته، وبزيهم التراثي الزاهي، وبأسلوبهم 
املمي���ز.. وطريقتهم التقليدية احملببة، بتقدمي جرعات م���ن ماء زمزم املبارك، 
للمشاركني، وللضيوف واحلضور، في مقر إقامة فعاليات الندوة مبكة املكرمة، 

شكلت )الرفادة( إطاللة صحافية الفتة 
للنظر عبر العناية بشؤون الحج بصفة عامة 

وبأخبار “أرباب الطوائف”

35  العدد اخلامس عشر محرم 1438هـ  



مقاصد احلج الكبرى(، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور شوقي عالم مفتي 
الديار املصرية.

احملاضــرة الثالثة: )تفعيل قواع����د احلاجة والضرورة في احلج(، ألقاها 
معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد املطلق، عضو هيئة كبار العلماء 

باململكة العربية السعودية املستشار بالديوان امللكي.
احملاضرة الرابعة: )عمارة املسجد احلرام وتوسعاته... الكعبة وكسوتها، 
املط����اف، املس����عى، املقام( ب����ني املاضي واحلاضر، وأث����ره في حتقيق 
مقاص����د احلج الكبرى، ألقاها معالي الش����يخ الدكت����ور عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز السديس إمام وخطيب املسجد احلرام الرئيس العام لشؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي.
احملاضرة اخلامســة: )كلمة توجيهية لس����ماحة مفتي عام اململكة الشيخ 
عبدالعزي����ز آل الش����يخ(، ألقاها نيابًة عنه معالي الش����يخ الدكتور 
عبدالل����ه بن محمد املطلق عضو هيئة كبار العلماء باململكة 

العربية السعودية املستشار بالديوان امللكي.
احملاضرة السادسة: )صور التواصل االجتماعي بني 
احلج����اج في احلج بني املاض����ي واحلاضر وأثره 
في حتقيق مقاصد احلج الكبرى(، ألقاها معالي 
الش����يخ الدكتور عبدالوهاب أبوس����ليمان عضو 

هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية.
وق����د انتظمْت أعمال الندوة في س����بع جلس����ات 
علمية تناولْت مختل����ف املوضوعات والقضايا التي 
شكلت محاور الندوة، شارك في إثرائها مبداخالتهم 
وتعليقاتهم عدٌد من أصحاب الفضيلة واملعالي والسعادة 
من رجال الفكر واإلع����الم واألكادمييني الذين تفضلوا بحضور 

هذه اجللسات. 
وقد وقفت اللجنة العلمية للندوة على بحوث احملاضرين وتوصياتهم فيها، 
كما رصدت خالل اجللسات العلمية للندوة مقترحات الضيوف املشاركني 
م����ن خالل املداخالت والتعليقات، ثم عقدت عقب انتهاء جلس����ات الندوة 

اجتماعها اخلتامي الذي خرجت فيه بنتائج وتوصيات، منها:
• تؤكد الندوة على أّن التشريع اإلسالمي رغم ثباته؛ اتسم أيضًا مبرونٍة 
مُتكنه من مواكبة الواقع، واالستجابة للمتغيرات واملستجدات، والنظر في 

عن االعتدال والوس����طية وجهود اململكة العربية السعودية في خدمة 
ضيوف الرحمن وما توفره لهم من خدمات وإعمار احلرمني الشريفني، 
والندوة متيزت ه����ذا العام بحضور علماء من مختلف التخصصات، 
في الطب والعلوم الش����رعية والعلوم االجتماعية واإلعالم، مؤكدًا ان 
الندوة س����تكون منصة للتواصل بني علماء املس����لمني، ليس فقط فى 
موس����م احلج، ولكن الستخدام التقنية الستمرار هذا التواصل طوال 
العام ليستفيد املسلمون وليتعرفوا على اجلهود التي تهيأها وجتندها 
حكومة خادم احلرمني الشريفني خلدمة ضيوف الرحمن من احلجاج 

واملعتمرين والزوار ملسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما ألقى األمني العام لندوة احلج الكبرى الدكتور هشام بن عبدالله 
العباس كلمة رحب فيها بضيوف الندوة وشكرهم على تفضلهم إلثراء 

أعمال ندوة احلج لتكون ملتقى لعلماء األمة اإلسالمية ومفكريها، 
حيث يجتمعون مبا يشكل منظومة معززة بالعلم واملعرفة.

فيم����ا ألقى مفتى الديار املصرية الش����يخ ش����وقي 
س����الم عالم كلم����ة الضيوف، ق����دم خاللها وافر 
الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكًا 
وحكومة وشعبًا على ما بذلته وتبذله من جهود 
مش����كورة مأجورة في خدمة ضيوف الرحمن، 
الذي����ن ج����اءوا من كل حدب وص����وب، وكذلك 
في تنظيم الن����دوة املباركة التي أصبحت منارة 

لالعتدال..

محاضرات وجلسات
وقد َنّظمْت الندوة املباركة في برنامجها ستَّ محاضرات، تفضل 

بإلقائها نخبٌة من العلماِء، فأثروا بطرحهم املتميز موضوع الندوة. وهذه 
احملاضرات هي:

احملاضــرة األولــى: )األم����ن في احلج بني املاض����ي واحلاضر وأثره في 
حتقي����ق مقاصد احلج الكبرى(، ألقاها فضيلة الش����يخ الدكتور صالح 
بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب املس����جد احلرام املستشار بالديوان 

امللكي، عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية.
احملاضــرة الثانيــة: )فق����ه احلج في العصر احلاض����ر وأثره في حتقيق 
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إيصال 
مطبوعات 

“الهيئة” للمشاركين 
في هذه االحتفالية الثقافية 

الكبرى من داخل المملكة 
ومن خارجها



املآالت، ومراعاة احلاجات والضرورات، على نحو ييس����ُر للحجاج أداء 
نس����كهم، ويكفل سالمتهم، ويدرأ احلرج عنهم، وهو أمٌر مقرٌر عند عامة 

الفقهاء من جميع املذاهب، ومراعاته اليوم باتت أكثر لزومًا وضرورة.
• توص����ي الندوة املجامع العلمية والهيئات الش����رعية بإنش����اء وحدات 
متخصص����ة لرصد مس����تجدات احل����ج والعمرة، ليتس����نى بحثها بأناٍة 

وبصيرٍة، مبا يكفل تقريَر أحكاٍم حُتقق مقاصد الشرع احلنيف.
• تؤكد الندوة أّن إيالء العناية ب�ش����أن إمارة احلج من ش����أنه أن يسعى 
ف����ي حتقيق املصالح والغايات من هذه الفريضة، وقد حظي أمُر اإلمارة 
ف����ي احلج باهتماٍم بال����ٍغ منذ القِدم وحتى عصرنا ه����ذا الذي تقوم فيه 
حكومة اململكة العربية الس����عودية عبر وزاراته����ا املختلفة بتنظيم أمور 
، ابتداًء من قدوم احلجاج من بلدانهم، ومرورًا باحلفاظ على أمنهم  احلجِّ

وسالمتهم وتيسير تنقالتهم، وانتهاًء بعودتهم لبلدانهم ساملني.
• توض����ح الندوة ب����أّن آلية رمي اجلم����رات كانت من أهم 

مش����كالت احلج عبر العصور، وتثمن الندوة األبحاث 
والدراس����ات العلمية املعمقة الت����ي أجرتها اململكة، 
والتي مهدت لتش����ييد الصرِح الهندس����ي العظيم 
)منش����أة اجلم����رات(، بش����كل فنيٍّ رائ����ع راعى 
التقني����ات والش����روط العلمية والعملي����ة واألمنية 
والبيئي����ة املناس����بة لعدد احلج����اج املتزايد، مما 
أس����هم في راحة احلجاج وس����المتهم أثناء القيام 

بهذه الش����عيرة، حتقيقًا ملقصد حف����ظ النفس الذي 
جاءت الشريعة مبراعاته.

• تؤكد الندوة على أّن دين اإلس���الم في تشريعه شعيرة الهدي 
واألضاح���ي قد حقق نقلًة قيمية وحضارية كبيرة، فبعد أن كانت إراقة 

دماء األنعام في اجلاهلية مظهرًا للش���رك واخلرافة وإهدار األموال وإحياء 
قيم الكبر والسمعة؛ أصبحت في ظل شريعة اإلسالم وسيلًة لتعميق توحيد 
الله وترس���يخ الِقيم األصيلِة ِمن ِذكره سبحانه وش���كره، وحتقيق التكافل 
االجتماعي بني املس���لمني، وقد اندثرْت جملٌة من هذه القيم في حقٍب سالفٍة 
كانت فيها اللحوم تهدر وتترك للتلف والفساد، فجاء مشروع اململكة العربية 
الس���عودية لإلفادة من الهدي واألضاحي، فأس���هم في إحياء ما اندثر من 

هذه القيم وحتقيق مقاصد الشريعة من هذه الشعيرة.

37  العدد اخلامس عشر محرم 1438هـ  

• تؤك����د الندوة على ضرورة توعية احلجاج باألحكام الش����رعية واألمور 
التنظيمية الشاملة املتعلقة باحلج، ولن يتم هذا إال بتضافر جهود العلماء 
وكافة املس����ؤولني عن تنظيم ش����ؤون احلج مبا يضمن األداء الس����ليم 
واملمارس����ة احلقة لهذه الفريضة لتالفي املظاهر الس����لبية املتكررة من 

افتراٍش وتزاحٍم وتدافٍع ونحوها.
• تش����يد الن����دوة بالتجربة املاليزية في توعية احلج����اج قبل قدومهم إلى 
احلرمني الشريفني، مما يس����هم في تأديتهم للفريضة بنظاٍم وانضباط، 
والندوة إذ تشيد بهذه التجربة فهي ترى فيها مثااًل حريًا أن ُيحتذى في 

بقية بلدان احلجاج.
• ُتثم����ن الندوة اجلهود الكبي����رة التي تتالت في العهد الس����عودي، منذ 
عهد امللك املؤس����س يرحمه الله، وحتى اليوم، لتمكني الطوافة وتطويرها، 
وإصدار املراس����يم واللوائ����ح املختلفة املنظم����ة ملهنة الطوافة 
واالرتق����اء بها، مما كف����ل خدمة احلجاج وإرش����ادهم 

ورعايتهم.
• تؤكد الندوة أّن النظام االقتصادي اإلس����المي 
أسهم في زيادة حجِم التبادل التجاري في احلج، 
وذلك حني ش����رع التجارة في احلج – ضروريًة 
كان����ت أو حاجيًة أو حتس����ينية - وه����ذا ُيبِرز 
بوضوح أّن دنيا املسلمني ال تنفصل عن دينهم. 
وتهيب الندوة باملسلمني أن يراعوا مصالح احلج 
جميعًا، ومنها املصال����ح االقتصادية، بحيث تنال 

نصيبها من االهتمام والتطوير.
• يتقدم الباحثون واحملاضرون في الندوة واملش���اركون 
فيها بوافر الش���كر وعظيم التقدي���ر واالمتنان إلى وزارة احلج 
والعمرة، على حس���ن الوفادة والرعاية ودق���ة التنظيم، وعلى اجلهود 
الكبيرة املبذولة إلجناح هذه الندوة املباركة، التي متثل امتدادًا لصور 
ين على  التواص���ل العلمي والثقافي بني احلجيج عب���ر العصور، مؤكدِّ
ض���رورة ترجمة أبحاث ندوة احلج الكبرى هذه ونتائجها إلى مختلف 
اللغات، ونش���رها عبر وس���ائل التواصل احلديثة، ليعم نفعها � بإذن 
الل���ه � أهَل العلم والباحثني، وطالب املعرفة واملثقفني، وعموم احلجاج 

وضيوف الرحمن.

جاوزت 
“موسوعة 

الحج والعمرة” حدودها 
االصطالحية الفقهية إلى 

أبعاد أخرى تاريخية وحضارية 
وثقافية
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الملف

برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضور وكالء الوزارة، وبالتنسيق مع 
وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، وضمن سلسلة ملتقياتها السنوية التي درجت على إقامتها منذ عام 

1423هـ، والتي بلغت في مجملها )9( ملتقيات، نظمت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف 
الملتقى السنوي )العاشر( ألعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف: )المطوفون، األدالء، الوكالء، 

الزمازمة(، وذلك بعنوان )التجارب الناجحة لمؤسسات أرباب الطوائف(، بتاريخ 1437/10/23هـ الموافق 28 يوليو 
2016م بمكة المكرمة.

مكة المكرمة: الرفادة

في ملتقى رعاه “بنتن”.. وشارك فيه رؤساء مجالس إدارات المؤسسات

“الهيئة التنسيقية” تستعرض التجارب 
والخبرات الناجحة لمؤسسات أرباب الطوائف
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بنتن:
التجارب جهد يشرف مؤسسات 

أرباب الطوائف ويشرف وزارة الحج 
والعمرة

االرتقاء بخدمات ضيوف الرحمن وجعل أداء املناسك رحلة سهلة وميسرة.
وفي ه���ذا امللتقى، ألقى معالي وزير احلج والعم���رة الدكتور محمد صالح 
بن طاهر بننت كلمة ضافية، قّدم في مس���تهلها شكره جلميع املشاركني في 
عرض التجارب، مستحس���نًا ما مت عرضه، ووجه معاليه الهيئة التنس���يقية 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف بضرورة تعميم مث���ل هذه التجارب والعمل بها 
حت���ت مظلتها، وذلك بهدف توحيد اجلهود املبذولة من املؤسس���ات لتحقيق 
تطلعات خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز  أيده الله، 

بتقدمي أرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام.
وعبر عن س���روره بوجوده في هذا امللتقى ال���ذي يتحدث عن صلب ما يتم 
تقدميه للحجاج الكرام، راجيًا من الله التوفيق لتقدمي أفضل اخلدمات لهم، 
كما وجه بأهمية أن يكون التركيز األس���اس عل���ى تقدمي أقصى اخلدمات 

لضيوف الرحمن. 
كما ثّمن معاليه ما مت تقدميه من موضوعات، وما مت استعراضه من أوراق 
عمل في امللتقى في هذا العام بصفة خاصة، وما مت عرضه في الس���نوات 
الس���ابقة لهذا امللتقى، قائاًل في هذا الصدد "إنه جهد يش���رف مؤسسات 
أرب���اب الطوائف ويش���رف وزارة احلج والعمرة". وأك���د معاليه على أهمية 
تطبي���ق مثل هذه التجارب الناجحة في جميع املؤسس���ات، من خالل مظلة 
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، ووضع مثل هذه التجارب في 
إطاره���ا الصحيح وإبرازها للجميع مبا يعكس اجله���ود املبذولة من خالل 

الدراسات املتعمقة التي تساعد في الوصول التخاذ القرار الصحيح.

فعاليات الملتقى 
وق���د بدأت فعاليات امللتقى بتالوة آيات م���ن الذكر احلكيم، عقب ذلك ألقى 
رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف الدكتور طالل بن صالح 
قطب، كلمة ترحيبية، تقدم فيها بالش���كر اجلزيل - باس���مه وباسم زمالئه 
أعضاء مجلس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف – ملعالي وزير 

 ناقشت الدورة )العاشرة( من ملتقى التجارب الناجحة، عدد )8( أوراق 
عمل وجتربة متميزة وناجحة في مواس���م احلج املختلفة، أوضحت جانب 
متيز كل مؤسس���ة أو مكتب، وأبرزت حرص الهيئة التنسيقية على تبادل 
اخلبرات والتجارب، وعلى استفادة كل مؤسسة ومكتب من جوانب متيز 
اجله���ات األخرى، لكي تعم الفائدة، حيث مت ع���رض التجارب الناجحة 
ومنهجيات تطوير اخلدمات املقدمة من قبل مؤسس���ات أرباب الطوائف 
التس���ع لضيوف الرحمن، مبا في ذل���ك مراقبة اجلودة وتطويرها والرفع 

من مستواها.

االرتقاء بالخدمات 
وقد ناقش امللتقى حزمة من املوضوعات ذات العالقة بأعمال احلج وما يتم 
تقدميه فيه من خدمات وتسهيالت حلجاج اخلارج, وليتم التوصل ملُخرجات 
ونتائج وتوصيات مهمة، تس���هم في االرتقاء باخلدمات التي تتش���رف هذه 
املؤسس���ات بتقدميه���ا لضيوف الرحمن حجاج اخل���ارج، وتعمل على رفع 
معدالت األداء، وذلك من خالل إثراء مختلف اجلوانب العلمية والعملية التي 
تصب في مصلحة احلجاج من خ���الل تقدمي خدمة راقية وأداء متقن يبرز 
جهود جميع مؤسسات أرباب الطوائف، وتؤكد حرصها على التطوير عامًا 
بعد عام، وعلى مواكبة روح العصر ومتغيراته، مع اهتمامها الكبير بتقدمي 
خدمات راقية حلجاج البيت العتيق، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة 
– أيدها الله – بحشد الطاقات وتسخير اإلمكانات خلدمة ضيوف الرحمن 
ورعايتهم، ومبا يواكب رؤية اململكة 2030، وحتقيق تطلعات املسؤولني في 
وزارة احلج والعمرة، التي تعمل هذه املؤسس���ات بإشرافها وحتت مظلتها، 
والت���ي تبذل جهودًا كبيرة مع جميع هذه القطاعات اخلدمية الرائدة, بهدف 
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- الصابون السائل وأثره في اإلصحاح البيئي.
- حفظ حقائب احلجاج والكراسي املتحركة.

- اإلشراف اإللكتروني على مساكن احلجاج.
- أخذ بصمة احلاج في أكثر من قطاع خدمي.
- اخلطأ الصفري.. استراتيجية تقليل األخطاء.

- منظومة التموين والتجهيز في التغذية اجلماعية.
- العمل اجلماعي وزوايا اإلبصار.

- العقد اإللكتروني لإلسكان. 
- توزيع ماء زمزم على احلجاج املنومني باملستشفيات مبكة املكرمة.

- اجله����ود املبذول����ة في خدمة حج����اج بيت الله احل����رام واملراحل التي 
وصلت إليها. 

• امللتقى السنوي السابع بعنوان )جتارب مهنية ناجحة( عام 1433ه�.. 
ومت خالله استعراض التجارب التالية:

- مغادرة بال ورق.
- البرنامج احلاسوبي لتسجيل ومتابعة املساكن.
- إقامة وحدة متنقلة للحاسب اآللي واجلوازات.

- تصميم وتنفيذ مجسم جلسر اجلمرات للتوعية.
• امللتقى الس����نوي الثامن بعنوان )األفكار واخلب����رات املهنية الناجحة 
وأثره����ا في تطوير اخلدم����ات( عام 1434ه�.. ومت خالله اس����تعراض 

املواضيع التالية:
- اجلمعيات العمومية بني الواقع واملأمول.

- متابعة مكاتب اخلدمة امليدانية مبشعر منى إلكترونيًا.
- اجلودة الشاملة وتقييم أعمال املؤسسة آليًا.

- قياس رضا العمالء.
• امللتقى الس����نوي التاس����ع بعنوان )األفكار واخلبرات املهنية الناجحة 
وأثره����ا ف����ي تطوير اخلدمات( ع����ام 1435ه�، ومت خالله اس����تعراض 

احلج والعمرة على تفضله برعاية وحضور امللتقى، كما ش���كر وكالء الوزارة 
وقيادييها وجميع احلضور على تفضلهم باملشاركة في هذا اللقاء. وجاء في 
كلمته: “ش���ّرفني زمالئي رؤس���اء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف 
أعضاء الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف أن أقف أمامكم ألرحب 
بكم في ملتقانا السنوي العاشر الذي مت تنسيقه مع وكالة الوزارة للتخطيط 
والتطوير حتت عنوان: )التجارب الناجحة لدى مؤسسات أرباب الطوائف(.
وأوضح أنه قد سبق للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف عقد تسعة 

ملتقيات، وهي:
• امللتقى السنوي األول بعنوان )رؤى مستقبلية( عام 1423ه�.

• امللتقى الس����نوي الثان����ي بعنوان )مع����ًا.. نحو عالق����ة تكاملية( عام 
1424ه�.

• امللتقى السنوي الثالث بعنوان )التطوير القادم( عام 1425ه�.
• امللتقى الس����نوي الرابع بعنوان )التحكيم.. رؤي����ة نحو األفضل( عام 

1426ه�.
• امللتقى الس����نوي اخلامس بعنوان )انتخابات مجالس إدارة مؤسسات 

أرباب الطوائف.. الثقافة والواقع( عام 1427ه�.
ثم توقف امللتقى ملدة 4 س����نوات ليعود بعدها أكثر نشاطًا وفاعلية وذلك 
في: • امللتقى الس����نوي السادس بعنوان )اس����تعراض التجارب املهنية 

الناجحة( عام 1432ه�.. ومت خالله استعراض ما يلي: 
.G.I.S إجنازات وخبرات املؤسسات في مجال نظم املعلومات اجلغرافية -

 نتائج وتوصيات لها أثر كبير في إثراء 
الجوانب العلمية والعملية التي تصب 

في مصلحة الحجاج الكرام
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مش����روع نظام جغرافيا املعلومات )جنم( الذي قدمته املؤسسة األهلية 
ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا في مرحلته األولى.

ونعقد في هذا اليوم امللتقى السنوي العاشر بعنوان )التجارب الناجحة 
لدى مؤسس����ات أرباب الطوائف(، مس����تعرضني عددًا من التجارب من 
بعض املؤسس����ات وفقًا ملا سيتم عرضه.. وقد كان لهذه امللتقيات والتي 
تس����تهدف الزمالء أعضاء مجالس اإلدارة مبؤسس����ات أرباب الطوائف 
ويش����ارك فيها نخبة م����ن املهتمني واملختصني من أبن����اء املهنة، تطرح 
فيه����ا جملة م����ن القضايا واملوضوعات ذات الصل����ة بأعمال احلج ويتم 
اس����تعراضها ومناقش����تها واخلروج بنتائج وتوصي����ات كان لها األثر 
الطيب خالل األعوام املاضية في إثراء مختلف اجلوانب العلمية والعملية 
التي تصب في مصلحة احلجاج الك����رام بخدمة راقية وأداء متقن يبرز 
اجله����ود املبذولة من قبل أرب����اب الطوائف في خدمتهم حتت إش����راف 

وزارة احلج والعمرة.
وأكد في ختام كلمته أنه س���يكون له���ذا امللتقى األثر اإليجابي والفعال في 
نف���وس العاملني في خدمة ضيوف الرحمن، ليثمر جودة وإتقانًا في األداء، 
س���ائاًل املولى عز وجل العون للجميع لتقدمي أرق���ى وأجود اخلدمات، وأن 

يجعل هذا املوسم موسمًا مباركًا ناجحًا.

العروض المرئية 
تال ذلك تقدمي العروض املرئية وأوراق العمل، والتي بدأت باستعراض ثالث 
جتارب للمؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، من تقدمي 

املطوف األستاذ وليد بن محمد الرشيدي عضو مجلس اإلدارة، وهي:
• املراقبة اجلوية لعملية إنشاء املخيمات من خالل طائرات تصوير.

• نظام جنم اإللكتروني.
• نظ���ام نافذ، وهو اس���تخدام كاميرات املراقبة ملتابعة س���ير اخلدمات في 

مجموعات اخلدمة امليدانية.
عقب ذلك ش���اهد معالي وزير احلج والعم���رة واحلضور عرضني لتجربتني  

للمؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا، هما:
• جتهيز املواقع املسلمة للمؤسسة مبشعر مزدلفة، وتوفير جميع املستلزمات 
حلجاج قطار املشاعر املقدسة، تقدمي املطوف املهندس هشام بن عبدالرحمن 

شلي، نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة.
• تأهي���ل مكات���ب اخلدمة امليدانية وفق معايير )هاس���ب( لس���المة وجودة 
الغذاء، من تقدمي املطوف األستاذ ماجد بن عبدالعزيز دانش، عضو مجلس 

إدارة املؤسسة.
ثم اس���تعراض جتربة املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حجاج ال���دول العربية، 
بعن���وان: )برنامج “اآليزو” في خدمة العم���الء وجتربة أمتتة النظام(، من 
تقدمي املطوف الدكتور عبدالعزيز بن رش���اد سروجي، عضو مجلس إدارة 

املؤسسة.
ليش���اهد احلضور اس���تعراضًا لتجربة املؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة 
املنورة، والتي كانت بعنوان: )برنامج التفويج املس���بق(، من تقدمي األستاذ 

عصام بن عبدالعزيز دمياطي، نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة.

عق���ب ذلك قام عض���و مجلس اإلدارة ومدير إدارة احلاس���ب اآللي مبكتب 
الزمازمة املوحد الزمزمي األس���تاذ رضا بن محم���د بوصي بتقدمي عرض 
بعنوان: )اس���تخدام التقنية في توزيع عبوات ماء زمزم(، تناول احلديث عن 
تفاصيل التجرب���ة وأهدافها ونتائجها. ليليه اس���تعراض لتجربتني خاصة 
باملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج إيران، تقدمي املطوف املهندس طلعت بن 

صالح قطب، عضو مجلس إدارة املؤسسة، وهما:
• نظافة مواقع احلجاج في مشعر منى، بعد تقدمي اإلعاشة.

• جتهيز أماكن للحالقة بوسائل متنع انتشار األوبئة.
ليت���م بعدها، وفي خت���ام هذه العروض وأوراق العمل، اس���تعراض جتربة 
املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، والتي كانت 
من تقدمي املطوف املهندس بندر فهد خياط، عضو مجلس إدارة املؤسس���ة: 
)حتليل باريتو “80/20”، على إدارات وأقس���ام املؤسس���ة، بهدف رصد 

األخطاء املؤثرة على العمليات الداخلية ورفع كفاءة وإنتاجية املوظف(.
واختتمت فعاليات امللتقى، بطرح كثير من األسئلة واالستفسارات، بنقاش 
ه����ادف ومداخالت مفيدة، برئاس����ة معالي وزير احل����ج والعمرة الدكتور 
محمد صالح بن طاهر بننت، وشارك فيه جميع احلضور، بهدف اخللوص 
ملُخرجات وتوصيات، تس����هم في تكريس هذه التجارب وتقنينها وتعزيزها 
وتنفيذها في مواس����م احلج على أرض الواقع وفي مختلف ميادين العمل، 
به����دف االرتقاء باخلدمات التي تتش����ّرف هذه الكيانات اخلدمية التس����ع 
بتقدميه����ا لضي����وف الرحمن )حجاج اخلارج( الذين تتش����رف بخدمتهم، 

وتقدمي كل التسهيالت لهم.  

)8( عروض وأوراق عمل لمؤسسات 
أرباب الطوائف أبرزت أكثر من )12( تجربة 

متميزة ورائدة
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الملف

دأبت المؤسسة األهلية لمطوِّفي حّجاج دول جنوب شرق آسيا ـ من نشأتها منذ أكثر من )3( عقود ـ على األخذ بأساليب 

التطوير والتحديث عامًا بعد عام، وذلك بهدف تقديم أرقى الخدمات لمن تتشرّف المؤسسة بخدمتهم من حجاج جنوب شرق 

القارة الصفراء، الذين يفدون في كل موسم حج من أكثر من )14( دولة من دول جنوب شرق آسيا، في مقدمتها: )إندونيسيا، 

وماليزيا، وتايالند، والصين، والفلبين، وسنغافورة، وبروناي(، والذين يزيد عددهم على )303( آالف حاج. كما تأخذ المؤسسة 

بكل أسباب التقنية، ويحرص مجلس إدارتها على توفيرها لعدد )108( مجموعات خدمة ميدانية، وكوادر بشرية موسمية تتألف 

من أكثر من )1800( فرد. وإلبراز جانب من هذه التجارب الكبيرة والخبرات العريضة، شاركت المؤسسة في الملتقى السنوي 

العاشر ألعضاء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف، والذي نظمته الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بتاريخ 

1437/10/23هـ الموافق 28 يوليو 2016م بمكة المكرمة، بثالث تجارب هي: )المراقبة الجوية لعملية إنشاء المخيمات من خالل 

طائرات تصوير. ونظام نجم اإللكتروني. ونظام نافذ، والذي يتلخص في استخدام كاميرات المراقبة لمتابعة سير الخدمات 

في مجموعات الخدمة الميدانية(، من تقديم المطوف األستاذ وليد بن محمد الرشيدي، عضو مجلس إدارة المؤسسة.

مكة المكرمة: الرفادة

للمؤسسة األهلية لمطِوفي حجاج جنوب شرق آسيا

)3( تجارب ناجحة لالرتقاء بالخدمات

البالغاتنظام مراحل عمل 

مسئول القطاع

عرض وطباعة البالغات

مقدم الخدمة

إرسال

معالجة المشكلة

المشكلةحلعناإلبالغ

الشخص المبلّغ

المشكلةحلعناإلبالغ
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متابعة الخدمات بطائرات بدون طيار 
لتوفير مراقبة جوية لمناطق الحج

نظام التصعيد والنفرة يهدف إلى معرفة 
األعداد الفعلية للحجاج التي تم نقلها 

ضمن كل مرحلة من مراحل الحج

نس���بة التزام احلجاج بجدول تفويج اجلمرات مقارنة باملجموعات التي 
لم يطبق بها النظام. ومتابعة ورصد ارتفاع مس���توى أداء املجموعات 

في تقدمي اخلدمات، والتي من أهمها النظافة(.
ثم اس���تعرض املتحدث أح���د تطبيقات نظم املعلوم���ات اجلغرافية ال� 
)GIS(، والتي اش���تملت على عدة عناص���ر، وهي: )املوزع التلقائي. 
ونظام فح���ص املخيمات. نظ���ام البالغات. وأخيرًا نظ���ام التصعيد 
والنفرة(. وحتدث تفصياًل عن: )نظام املوزع التلقائي(، وقال إنه عبارة 
عن تطبيق مت بناؤه ليقوم مبس���اعدة املهندس���ني املسؤولني عن القيام 
بعملي���ة توزيع اخلي���ام على املجموعات، وذلك بن���اء على مجموعة من 

املعطيات املدخلة، كمعامل التسكني، وسقف املجموعة من احلجاج(.
وع���ّرف )نظام فحص املخيمات(، وق���ال إنه يتم من خالل هذا النظام 

األهداف والُمخرجات
بدأ املطوف األستاذ وليد الرشيدي، عرض جتارب املؤسسة، باحلديث 
حول أهداف مش���روع: )متابعة اخلدمات املقدم���ة للحجاج بطائرات 

بدون طيار(، والتي خلصها في: 
• توفير مراقبة جوية ملناطق احلج.

• التغطية الواسعة لبعض املناطق، وذلك كمشعري “منى، وعرفة”.
• إعطاء صورة عامة عن سير عملية النقل.

• إعطاء صورة عامة عن مراحل إنشاء املخيمات.
• تقدمي املعونة للمراقبة واملتابعة.

• التوثيق.
وذكر أن من أهم املخ�رج�ات:

• اس���تدراك احلاالت املتوقعة التي قد ينتج عنها تعطل حركة الس���ير 
قبل حدوثها.

• مراقبة حدود الترددية لتدارك أي تس���رب من احلجاج غير التابعني 
للمجموعات.

• مراقبة أداء الفرق امليدانية.
• مراقبة مداخل ومخارج الترددية لتسهيل حركة احلافالت.

• مراقبة أعطال احلافالت وحتديد مواقعها بدقة.
• متابعة عملية إنشاء املخيمات.

• التأك���د من الت���زام مجموع���ات اخلدمات امليدانية بح���دود املواقع 
املسلمة لهم.

متابعة الخدمات 
عق���ب ذلك انتقل للحديث حول: )مش���روع متابع���ة اخلدمات املقدمة 
مبش���عر منى(، وأش���ار إلى أن الهدف من هذه املتابعة يهدف لتأمني 
صحة وس���المة احلجاج التابعني للمؤسسة، من خالل رصد ومراقبة 
املخيمات بواس���طة كاميرات مراقبة موزعة مبخيم���ات ونقاط معينة، 
وذلك ملتابعة حركة النقل. كما ذكر عدة أهداف لهذا املشروع، منها:

• التأكد من تقدمي اخلدمات للحجاج في الوقت احملدد.
• عمليات التوثيق، والتي تش���مل: )الدخول إلى املخيم واخلروج منه، 

وكذلك مراقبة ما يجري داخل املطابخ من أعمال(.
• الرصد: )رصد دخول حجاج غير تابعني للمؤسس���ة، وكذلك رصد 
حركة األفواج املتجهة إلى منشأة اجلمرات في غير وقتها احملدد لها، 

طبقًا جلداول وبرامج التفويج املعتمدة(.
•  متابعة تفويج احلجاج للجمرات، ورصد مدى االلتزام بجداول التفويج.

• التأكد من سالمة احلجاج.
• التوثيق.

• متابعة عملية النفرة.

أهم المخرجات 
كما أوضح أهم املخرجات، وه���ي: )متابعة التزام مجموعات اخلدمة 
امليدانية باجلداول الزمنية اخلاصة باخلدمات املقدمة. وقياس ارتفاع 
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مك���ة – عرف���ات. منى – عرفات. عرفات – مزدلف���ة. عرفات – منى. 
مزدلفة – منى. منى – مكة نفرة أولى. منى – مكة نفرة ثانية(.

وفي نهاية العرض املرئي، عرف املتحدث: )مراحل عمل نظام التصعيد 
والنفرة(، وذلك باس���تعراض رس���ومات وأشكال هندس���ية، شملت: 
)رئي���س املجموعة. والتقاري���ر للمرحلة، وللحافل���ة، وتقارير إجمالية. 
ثم إسناد األدوار. واملنسقني. واملرس���لني. واملستقبلني. واملرشدين(. 
كم���ا أوضح مراح���ل عمل نظام التصعيد والنف���رة، الذي بعد أن يتم 
اإلرس���ال، واالس���تقبال، تتم العمليات في اإلدارة، وتشمل: )تقارير 
املس���ارات، وتقارير املجموعات، وإحصاءات إجمالية(. ليس���تعرض 
املتحدث: )مش���روع تتبع احلافالت(، مس���تعينًا بص���ورة عن طريق 

األقمار االصطناعية.

اإلبداع واالبتكار 
واختتم املطوف عضو مجلس إدارة املؤسس���ة ورقة عمله بالتأكيد على 
أن اإلبداع واالبتكار س���متان بارزتان من س���مات مجلس إدارة هذه 
املؤسس���ة، لذا فقد حرص���ت كل احلرص عل���ى تطبيق مثل هذه 
التجارب الناجحة وتطويرها، بجانب تطبيق نظام اجلودة، 
وإنش���اء وحدة للتطوير والدراس���ات واالس���تثمار، 
بهدف تطوير العمل في اإلدارة اإللكترونية ومركز 
املعلومات، وتطوير مركز وأنظمة احلاسب اآللي 
املطبقة في مختلف مجاالت عمل املؤسسة مبا 
يضمن تفعي���ل املؤسس���ة اإللكترونية، حيث 
قامت املؤسس���ة � وعبر موقعه���ا اإللكتروني 
على الشبكة العنكبوتية “اإلنترنت” � بتطبيق 
املؤسس���ة اإللكترونية، ليت���م تزويد مجموعات 
اخلدم���ة امليدانية بجميع التعامي���م واخلطابات 
بص���ورة إلكترونية تقنية، والتخلّ���ي عن التعامالت 
الورقية، مّما أس���هم في س���هولة وس���رعة نقل وتبادل 
املعلومات بني املؤسس���ة ومجموعات اخلدمة امليدانية. كما مت 
م���ن خالل هذه البواب���ة اإللكترونية كذلك، تعيني وتش���كيل مجموعات 

اخلدمة امليدانية.
وأشار إلى أنه قد سبق للمؤسسة وأن قامت بتفعيل القبول اإللكتروني 
الفوري للمش���اركة في أعمال احلج، وتطبيق معايير اختيار الرؤساء، 
والن���واب، واألعض���اء، وأن جميع هذه اجلهود الكبي���رة بهدف الرقي 
باخلدمات املقّدمة لضيوف بيت الله احلرام، والعمل على تذليل املعوقات.

ون���وه بأن كل هذه اجلهود بهدف االرتقاء بآليات عمل هذه املؤسس���ة 
الرائدة، التي يبلغ عدد العاملني من املساهمني وأبنائهم في مجموعات 
اخلدمة امليدانية اخلاصة به���ا، وفي قطاعاتها املختلفة نحو )1700( 
ف���رد تقريًبا، بينما يبلغ عدد العاملني م���ن غير أبناء الطائفة أكثر من 
)900( ف���رد، والتي يتم تقدمي اخلدم���ات املناطة بحجاجها من خالل 
أربع���ة مجالس تنفيذية ه���ي: )املجلس التنفيذي حلجاج إندونيس���يا 
والف���رادى، واملجلس التنفيذي حلجاج الش���ركات وبروناي، واملجلس 
التنفيذي حلج���اج ماليزيا، واملجلس التنفيذي حلجاج الصني والفلبني 

وتايالند وسنغافورة(.

فحص جميع اخليام في مشعر منى.
كما يتم من خالله تعريف شخص فاحص لكل مجموعة خدمة ميدانية 
ليق���وم بعملية فحص للخيام التابعة للمجموعة، وإش���عار الش���خص 

املسؤول عن جميع املالحظات ليتم معاجلتها.
ثم عرض على احلاضرين أش���كااًل ورس���ومات ضم���ت عدة عناصر 
خاصة بنظام فحص املخيمات، منها: )الفاحص – تسجيل الدخول - 
حتديد موقع اخليمة على اخلريطة - التزود ببيانات املش���كلة - عرض 
وطباعة املشكالت – مسؤول القطاع – إرسال - مقاولي وزارة املالية 

- معاجلة املشكلة - التأكد من حل املشكلة وتعديل احلالة(.
كما استعرض أمنوذجًا لتفاصيل أحد التقارير، وهو كالتالي:

•  رقم التقرير: 3
•  رقم املرحلة: 2

•  رقم اخليمة: 20585
•  املبلغ اإلجمالي: 55 ريااًل سعوديا

•  اسم املستخدم:
•  اسم الفاحص:

•  التاريخ: 2015/8/25
•  احلالة: تفاصيل التقرير
•  إظهار معلومات إضافية

•  البالغات والتصعيد والنفرة
وق���ال إن: )نظام البالغات(، يقوم بتس���جيل 
وحتوي���ل البالغ���ات املختلف���ة إل���ى اجلهات 
املسؤولة التخاذ إجراء نحوها. وأن من أنواع 
البالغات: بالغات النقل، والتي تتعلق بأعطال 

وإرش���اد حافالت، وهروب. وبالغات الصيانة. 
وبالغات الصحة، والتي تختص بطلب إسعاف، 

وباملتحس���نني، وكذل���ك بنق���ل الوفي���ات. وبالغات 
الشؤون العامة، والتي تختص ببالغات التائهني.

وقام بش���رح مراحل عمل نظ���ام البالغات، وال���ذي يبدأ من 
الش���خص املبلغ، ثم تسجيل الدخول عن طريق اسم املستخدم وكلمة 
الس���ر، ثم حتديد نوع البالغ، إن كان متعلقًا بالنقل، أو بالصحة، أو 

بالصيانة. ثم التزويد ببيانات البالغ، وأخيرًا إضافة البالغ.
عق���ب ذلك قدم رس���مًا توضيحيًا ملراحل عمل نظ���ام البالغات، وذلك 
منذ انطالقته من الش���خص املبلغ، ليش���مل اإلبالغ عن حل املشكلة، 
ومعاجلة املش���كلة، ومقدم اخلدمة، ثم إرس���ال، ثم مس���ؤول القطاع، 

لينتهي بعرض وطباعة البالغات.
ت���ال ذلك احلديث حول: )نظام التصعيد والنفرة(، الذي أش���ار عضو 
مجلس إدارة املؤسس���ة إلى أن���ه يهدف إلى معرفة األع���داد الفعلية 
للحج���اج الت���ي مت نقلها ضم���ن كل مرحلة من مراح���ل احلج، وعلى 
مس���توى كل مجموعة م���ن مجموعات اخلدمة امليداني���ة، خالل الزمن 
احلقيق���ي، باإلضافة إلى إمكانية احلصول عل���ى معلومات إحصائية 

عامة، مثل عدد احلجاج الكلي وعدد املجموعات الكلي.
وعن مراحل عمل نظام التصعيد والنفرة، أكد أنه قد مت تعريف ثماني 
مراح���ل مختلفة ضمن نظام التصعيد والنف���رة، وهي: )مكة – منى. 

تأمين 
صحة وسالمة 

الحجاج التابعين 
للمؤسسة من خالل 

رصد ومراقبة المخيمات 
بكاميرات مراقبة
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الملف

بهدف تقديم خدمات راقية ومتميزة لحجاجها الذين تقوم بخدمتهم، اتجهت المؤسسة األهلية لمطوفي 
حجاج دول جنوب آسيا إلى تطوير الخدمات التي تقدمها لحجاجها، حيث قامت بتطبيق مبادرتين، تمثلت 

األولى في تأهيل استراحات الحجاج بمشعر مزدلفة، فيما تناولت األخرى تطبيق نظام هاسب على مكاتب 
الخدمة الميدانية، وتم تقديم المبادرتين في ملتقى التجارب الناجحة الذي نظمته الهيئة التنسيقية 

لمؤسسات أرباب الطوائف في مكة المكرمة، قدمها كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة األستاذ ماجد دانش 
و المهندس هشام بن عبدالرحمن شلي نائب رئيس مجلس اإلدارة.

مكة المكرمة: الرفادة

طبقتهما مؤسسة جنوب آسيا

تأهيل استراحات للحجاج بمشعر مزدلفة وتطبيق 
)نظام هاسب( على مكاتب الخدمة الميدانية
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تهيئة وتجهيز مقار استراحات للحجاج في 
مزدلفة بتجهيزات الخدمة األساسية

أداء الش���عيرة لهذه الليلة )ليلة عيد األضحى مبش���عر مزدلفة( بأمن وسالمة 
وراح���ة وطمأنينة، مزودة باملاء البارد واملكان النظيف واملالئم ووجبات الطعام 

اجلافة.
ومل���ا حققته من فوائد كثيرة، أوصت مؤسس���ة مطوفي حجاج جنوب آس���يا 
بتعمي���م التجربة وتنفيذها على مس���توى جميع مؤسس���ات الطوافة للحجاج 
املستهدفني بالقطار وغيرهم، وذلك من أجل متكني ضيوف الرحمن من املبيت 
في مش���عر مزدلفة في أجواء إميانية مريحة، من أجل تفرغهم ألداء مناسكهم 
بكل يس���ر وس���هولة وراحة واطمئنان، حتقيقًا لقوله تعالى: )فإذا أفضتم من 
عرف���ات فاذكروا الله عند املش���عر احلرام واذكروه كم���ا هداكم وإن كنتم من 

قبله ملن الضالني(..

تطبيق )نظام هاسب(
كم���ا قدمت مؤسس���ة مطوفي جنوب آس���يا عرضًا آخر ف���ي ملتقى التجارب 
الناجحة متثل في تطبيق )نظام هاسب( على مكاتب اخلدمة امليدانية ومتعهدي 
الغذاء وتأهيلهم، وذلك في موسم حج عام 1434- 1436ه�، وقد جاءت فكرة 
تطبي���ق هذا النظام بناء على االحتياج الفعلي إلحداث نقلة نوعية تطويرية في 
مجال إعداد وتق���دمي الغذاء، وابتكار نظام تأهي���ل املتعهدين لضمان حقوق 
احلجاج ومكاتب اخلدمة امليدانية مبا يتوافق مع إمكانيات املتعهدين. وقد كان 
الوضع قبل تطبيق نظام هاسب على مكاتب اخلدمة امليدانية ومتعهدي الغذاء 
غير جيد وال يس���اعد في تقدمي خدم���ات بصورة جيدة، وميكن تصور الوضع 

قبل التطبيق في اآلتي:
• عدم التزام املطابخ بجودة وسالمة الغذاء والعشوائية في آلية إعداد وتقدمي الغذاء.

•  فشل بعض املطابخ في االلتزام لتعاقدها بأكثر من طاقتها االستيعابية.
• نقص األيدي العاملة في املكاتب واملطابخ.

أما ما مت حتقيقه على أرض الواقع بعد تطبيق )نظام هاسب( فيمكن تلخيصه 
في اآلتي:

• التعاقد مع مكتب استش���اري متخصص في س���المة وجودة الغذاء لتطبيق 
نظام )هاسب(.

• عمل برنامج حاسوبي حلصر املتعهدين ومدى إمكانياتهم.
• حتسني وضع املطابخ في املشاعر املقدسة.

• تأهيل مكاتب اخلدمة امليدانية ملتابعة متعهدي التغذية.
• تأهيل متعهدي اإلعاشة لتطبيق نظام اجلودة )هاسب(.

ما هو نظام هاسب؟
يركز )نظام هاسب( على حتديد النقاط احلرجة لسالمة األغذية.

يح���د من منو وتلوث اجلراثيم للغذاء أو من بق���اء اجلراثيم حية خالل مراحل 
اإلنتاج حتى وصولها للمستهلك.

يستخدم من قبل منظمة ناسا إلنتاج وجبات تغذية رواد الفضاء.
إلزام متعهدي التغذية باشتراطات اإلصحاح البيئي.

ما هو برنامج التأهيل؟
هو حتديد اش���تراطات في مطابخ مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة وإلزامهم 

بتوفير هذه االشتراطات في تلك املواقع ومتابعتها.
حتديد الطاقة االستيعابية لكل متعهد تغذية حسب جتهيزاته واأليدي العاملة لديه.

تجربة مبتكرة
انطالقًا من حرص املؤسس���ة على راحة ضي���وف الرحمن، ونظرًا ملا رصدته 
في الس���نوات املاضية من معاناة وتعب وإره���اق بعض احلجاج التابعني لها 
واملس���تهدفني بخدمة القطار في مش���عر مزدلفة، لنقص العديد من اخلدمات، 
وم���ا يتطلبه ذل���ك من توفير جمي���ع اخلدمات التي يحتاج���ون إليها واملتمثلة 
في )الفرش - مياه الش���رب - وس���ائل الس���المة - أدوات النظافة - لوحات 
إرش���ادية(، قامت املؤسسة بتهيئة وجتهيز مقار استراحات للحجاج املنقولني 
بالقط���ار في مزدلفة بتجهيزات اخلدمة األساس���ية وبش���كل مركز عن طريق 
إجراء مناقصة بني متعهدي إنش���اء املخيمات، ومت جتهيز االستراحات لعدد 

إجمالي يقرب من ال� )200000( حاج..
وشملت اخلدمات التي وفرتها املؤسسة في مشعر مزدلفة في: 

• تنظيف املواقع.        • التسوية الترابية. 
• فرش األرض بالزل.  • فرش األرض باجلص )حصى رمي اجلمرات(.

• توفير مياه الشرب الباردة )800000( عبوة ماء شرب.
• توفير وسائل السالمة )طفايات حريق(. 

• توفير أدوات النظافة. • توفير اللوحات اإلرشادية.
• عمل مقر مركزي للمؤسسة لإلشراف على عملية التفويج.

• توفير وجبات جافة للحجاج.
ومت تقسيم العمل في هذه املبادرة الطموحة إلى ثالث مراحل:

املرحلة األولى: تنظيف املواقع املخصصة وتسويتها بالتراب والبحص.
املرحلة الثانية: فرش املواقع بالزل وجتهيزها ب� )ترامس مياه للشرب - أدوات السالمة(.

املرحلة الثالثة: وصول احلجاج إلى تلك املواقع.

نتائج التجرية
وترتب على تطبيق هذه املب���ادرة عدة نتائج ميكن تلخيصها في اآلتي: تفويج 
احلجاج بيس���ر وس���هولة من االس���تراحات املخصصة لهم إلى القطار، ويتم 
بتوفير مساحات كبيرة وكافية ومهيأة الستقبال ضيوف الرحمن ومتكينهم من 
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• رسم توضيحي للنقاط احلرجة في سالمة وجودة الغذاء.
وكخطوة تطويرية فقد سعت املؤسسة لدعم بعض املكاتب امليدانية التي لديها 
خبرة وباع طويل في تقدمي خدمة اإلعاش���ة في الس���ابق، حيث مت التنس���يق 
م���ع اإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة املقدس���ة، حيث يقوم املكتب 
باستخراج سجل جتاري إلعداد أغذية مطهية أو غير مطهية. ومن ثم يستخرج 
له تصريح تصنيف في املش���اعر املقدسة. ويقوم بتوفير جميع املتطلبات ويقوم 

بدور املتعهد بالكامل. وقد استفاد من هذه اخلدمة 9 مكاتب ميدانية.

تصميم برنامج وجبات للطوارئ
ومت توفير وجبات خاصة مس���بقة الطهي في مواقع املؤسس���ة مبشعر عرفات 
ومن���ى تقدم للحجاج في ح���ال عدم تقدمي املتعهد للوجب���ات أو تأخره، وذلك 
بإع���داد برنامج متكامل في مش���عر عرفات لتوفي���ر )15.000( وجبة بديلة 
مسبقة الطهي، وفي مشعر منى لتوفير )10.000( وجبة بديلة مسبقة الطهي.
ومت تدريب العاملني على طريقة جتهيز هذه الوجبات بوضعها بأكياس التغليف 
اخلاص���ة به���ا في ماء مغلي ملدة 5 دقائق ثم نقلها ف���ي حافظات حرارية إلى 
مخيم���ات احلجاج، وتقدمي كل عبوة مع صحن ألومنيوم وملعقة لكل حاج، ومت 
إرشاد احلجاج على فتح وتفريق محتويات هذه العبوات ومن ثم أكلها مباشرة. 
كما قام فريق من احلاضرين بتذوق هذه الوجبات وتبني قبولهم للنكهة والطعم، 
وكان لتطبيق هذا البرنامج أثر إيجابي في توفير بديل س���ريع ومناس���ب يليق 

بضيوف الرحمن في هذه األيام احلرجة.

توصيات التجربة
• تعميم التجربة وتنفيذها.

• تشجيع املطوفني على إعداد وتقدمي وجبات اإلعاشة بأنفسهم في املشاعر.
• عم���ل لقاءات وورش عمل للتدارس واخلروج بآلية موحدة وبناء نظام متكامل 

جلودة وسالمة الغذاء.
• عمل دراسة شاملة للتطوير وحتسني خدمة التغذية واإلعاشة.

عم���ل دورات تدريبية ملتعهدي التغذية ومكاتب اخلدم���ة امليدانية وفق معايير 
نظام )هاسب(.

اشتراطات عامة 
وقد وضعت املؤسسة عدة شروط لتأهيل متعهدي تقدمي اخلدمات، متثلت في:

• توفير سجل جتاري.

• توفير رخصة احملل.
• توفير صورة من هوية صاحب احملل.

• توفير كروكي يوضح موقع الش���ركة/ املؤسس���ة، مدعم���ًا بالصور وأرقام 
االتصال والفاكس واإلمييل.

• ص���ورة فوتوغرافية لواحة املطب���خ موضحًا فيه ص���ورة احمللني املجاورين 
للمطبخ.

• تعهد من صاحب النشاط بالتزامه بكل تعليمات الوزارة واملؤسسة.
• بيان بأس���ماء العمالة وصور )اإلقامة النظامية - الشهادات الصحية - أو 

الرخصة املهنية كال حسب نشاطه( سارية الصالحية.
أما االشتراطات العامة لتأهيل متعهدي تقدمي اخلدمات فتمثلت في اآلتي:

• تقدمي بيان مبحتويات املطبخ )آليات أدوات، معدات، أثاث.. الخ(.
• صورة من تأهيل صحة البيئة بأمانة العاصمة املقدسة ل�)متعهدي اإلعاشة(.
• إلزام املتعه���د املتعاقد مع كل مكتب خدمة ميدانية بتوفير العدد الكافي من 

العمالة لكل 3500 حاج، يتم تأمني طباخني ومساعد طباخ وستة عمال(.
• يجب أن تكون جميع العمالة حتت كفالة املتعهد أو إحضار نس���خة من عقد 
إعارة من الكفيل األساسي أو شركات إعارة العمالة موثقة من وزارة الداخلية 

أو مكتب العمل.
• تق���دمي بيان بأع���داد العمالة والطباخني لديه مبا يغط���ي عقوده إضافة إلى 

)10%( احتياط.
• وقوف جلنة من املؤسس���ة )جهة متخصصة في س���المة الغذاء ومندوب من 

املؤسسة( على املوقع وإعطاء تقرير عن طاقته االستيعابية.

دورات تدريبية
ولتفعيل هذا البرنامج قامت املؤسسة بعقد دورات تدريبية متثلت في اآلتي:

• دورة ملكاتب اخلدمة امليدانية لتعريفهم بنظام سالمة وجودة الغذاء.
• دورة املشرفني الصحيني/ للمكاتب.

• دورة ملتعهدي التغذية لتعريفهم بنظام سالمة وجودة الغذاء.
• دورة مكاتب اخلدمة.  

• دورة للمتعهدين.
• دورة املشرفيني الصحيني.

• برنامج حاسوبي حلصر املتعهدين.
• تصميم مطابخ مبشعر عرفات.

• إعداد وجتهيز الوجبات مبطابخ مشعر عرفات.
• إعداد وجتهيز الوجبات مبطابخ مشعر منى.

• اإلش���راف امليداني واملتابعة إلنتاج وجبات االستقبال في مكة املكرمة على 
املكاتب واملتعهدين لتطبيق برنامج هاسب.

• اإلش���راف امليداني واملتابعة في املشاعر املقدس���ة على املكاتب واملتعهدين 
لتطبيق برنامج هاسب.

تمكين ضيوف الرحمن من المبيت في 
مشعر مزدلفة في أجواء إيمانية مريحة

ملوسم حج عام
هـ1436
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الملف

تمثلت مشاركة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في الملتقى السنوي )العاشر( ألعضاء 
مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف: )التجارب والخبرات الناجحة لدى مؤسسات أرباب الطوائف( لموسم 

حج 1437هـ، المنعقد يوم الخميس الموافق 1437/10/23هـ، بتجربة مشروع تطبيق نظام خدمة العمالء 
والحصول على الشهادة العالمية )“اآليزو” 10001(، )التميز في خدمة العمالء( وأتمتة النظام 1437هـ، قدمها 

المطوف األستاذ محمد بن حسن معاجيني نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة. والذي يستهدف بشكل عام 
تطوير نظام شامل لخدمة جميع شرائح عمالء المؤسسة، وبشكل يتوافق مع متطلبات المواصفة العالمية 

لنظام خدمة العمالء، والحصول على هذه الشهادة العالمية بحيث يضمن لها ذلك تطوير الخدمات 
األساسية واإلضافية التي تقدم لعمالئها من حجاج وشركات حج ووكاالت ومكاتب شؤون حج ومطوفين، 

ومن منطلق أن تطبيق وإنشاء نظام خدمة العمالء وتطويره، يعد من الخطوات والقفزات النوعية في 
المؤسسة لما سيحدثه من قفزات بكل المعايير، ولما سيكون له من فوائد وانعكاسات إيجابية على العمالء.

مكة المكرمة: الرفادة

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية 

التميز في خدمة العمالء.. وأتمتة النظام
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تطوير األعمال والخدمات لجعل الحاج 
مساهمًا في قرارات التطوير 

الحصول على شهادتي “اآليزو” 9001 
و10001 مدمجة كأول مؤسسة تحصل 

عليها في الشرق األوسط

بناء اإلجراءات التصحيحية والوقائية 
التي تعنى بوضع الخطط العالجية 

والوقائية للمشكالت قبل وقوعها

• تصميم استبيانات قياس االحتياجات ورضا عمالء املؤسسة.
• إدخال البيانات املتوافرة لدى املؤسسة حول خدمات العمالء.

• قياس عينات ألكثر من 26000 من آراء العمالء آليًا.
احلصول على شهادة )“اآليزو” 10001( في مجال خدمة ورضا العمالء.

• تطوير برنامج حاسوبي خاص بخدمات ومعلومات العمالء.

الحاج والمطوف
ب���دأ احملاضر عرضه املرئ���ي بتوضيح أب���رز أوجه تطوير ه���ذا النظام 
اخلاص بخدمة العمالء وتطويره، وبيان أهميته على احلاج من جهة، وعلى 
املط���وف من جهة أخرى، قائاًل: "يعتبر احلاج هو العميل األس���اس الذي 
تعمل املؤسس���ة ألجله، وبالتالي فإن نيل رضاه كعميل يعتبر من أس���مى 
أهداف املؤسس���ة، رغبًة في كسب رضا الله سبحانه وتعالى، ونيل شرف 
ه���ذه املهنة الش���ريفة، ومن األمور التي تنعكس إيجاب���ًا على األعمال ما 
يلي: )التطوير املس���تمر للخدمات املقدمة. ويعتبر مقياس ومؤش���ر قياس 
أداء: )KPIs( إلدارة خدمة العمالء في املؤسس���ة. والوقوف مع مشكالت 
احلجاج والش���كاوى املقدمة منهم أواًل بأول، وبالتالي العمل على تالفيها 
وتطوير األعم���ال واخلدمات مما يجعل احلاج مس���اهمًا في قرار تطوير 
اخلدمة املقدمة إليه حس���ب الرؤية التي يتطلبه���ا تطوير النظام. وتطوير 
نظام خدمة العمالء من ش���أنه تقدمي أفضل اخلدمات إلى احلجاج وبأقل 
تكلفة تكون على احلاج وبأعلى جودة ممكنة من اخلدمات املقدمة. وحتسني 
مستوى اخلدمات األساس���ية واإلضافية املقدمة للحاج. وابتكار خدمات 
جديدة تتماش���ى مع رؤية احلج���اج وتطلعاتهم. وتدوي���ن وتوثيق وحتليل 
الشكاوى، من النقاط التي يعمل النظام على حتليلها وربطها حسب نظام 
خدم���ة العمالء، وبالتال���ي احلصول على جدولة علمية بحتة في مس���توى 

حتليل اخلدمات املقدمة للحجاج وتطويرها على أكمل وجه"(.
وأض���اف نائب رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة: "أما فيم���ا يتعلق بأهميته 
للمطوف، فاملطوف )املس���اهم( يعتبر من أهم العمالء الذين يجب التركيز 
عليهم، وما يقدمه له نظام خدمة العمالء من الفوائد الشيء الكثير، ومنها: 
)وضع املؤسسة على مصاف الشركات واملؤسسات الكبرى والعاملية التي 
تقوم بتقدمي خدم���ات جلهات أخرى. ويخدم املطوفني في تطوير اخلدمات 
املقدمة لهم من قبل املؤسسة مثل: سرعة إبالغهم مبستجدات األمور، مبا 
يساهم في تطوير وحتسني املردود الفعلي للخدمات والبالغات واملستحقات 
املالي���ة وآلية توزيعها. وتطبيق نظام خدم���ة العمالء يعنى باالهتمام بجزء 
كبي���ر باخلدمات اإلضافية املقدمة للحجاج وتطويرها، وتدوين مالحظاتهم 
ومشكالتهم ومعاجلتها مستقباًل، مما سيحقق املردود املالي والربح اجليد 
للمؤسس���ة واملطوفني وفق الوصف املأمول من النظام. وتس���هيل مراجعة 
املطوفني القتراحاته���م وتوثيقها لتطوير األعمال والرجوع إليها في الوقت 
املطل���وب وبأقل جهد. وبناء اإلجراءات التصحيحي���ة والوقائية التي تعني 
وضع اخلطط العالجية والوقائية للمش���كالت قب���ل وقوعها، والذي يعتبر 
م���ن أول أولويات العمل بنظام خدمة العمالء، مما يس���هل العمل واجلهد 
وبالتال���ي الردود اإليجابية للمطوفني. وبناء النظام وتش���كيل فريق خاص 
للعمل بهذا النظام ومتابعته ب���كل حذافيره، والذي يعتبر من األمور التي 

تعطي الصورة الراقية للمؤسسة وبالتالي للمطوفني الذين متثلهم(.
ث���م قدم املطوف محمد معاجيني ملخصًا ملا مت حتقيقه من إس���تراتيجية 

املشروع، والذي عدده في:
• تطوير نظام شامل خلدمة العمالء داخل املؤسسة.

• وضع الهيكلية املالئمة لقس���م خدمة العمالء في املؤسسة، من سياسات 
وإستراتيجيات وإجراءات عمل ومؤشرات لقياس األداء.

• اختيار وتدريب مجموعة من املوظفني لقسم خدمة العمالء.
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النتائج والمكونات
عقب ذلك تناول نائب رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة، النتائج املتحققة من 

املشروع، والتي حصرها في:
• احلصول على الش���هادتني العامليتني “اآليزو” 9001 و10001 مدمجة 

كأول مؤسسة في الشرق األوسط.
• إنش���اء وتطوير مركز االتصال املوح���د 920003503 للعمل على مدار 

الساعة خلدمة العمالء.
• وجود الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة إلدارة املشروع.
• حتديد خارطة الطريق للعمل بناء على حتليل املخرجات.

ليتط���رق للحديث ع���ن مكونات البرنام���ج، مبتدئًا باحلدي���ث عن مكونات 
البرنام���ج احلاس���وبي، الذي يضم نظ���ام عقود اخلدم���ات اإلضافية مع 
املنظمني، وذكر أنه يش���مل: )عروض أسعار باخلدمات اإلضافية للعمالء. 
وعق���ود اخلدم���ات اإلضافية مع العمالء. وإضاف���ات على عقود اخلدمات 
اإلضافية مع العمالء(. وكذلك نظام استقصاء رضا العمالء، والذي بدوره 
يشمل: )استقصاء رضا املكاتب. واستقصاء رضا الشركات. واستقصاء 
رض���ا املطوفني. وأخيرًا اس���تقصاء رضا احلج���اج(. وكذلك 
نظام متابعة شكاوى العمالء، ويشمل: )شكاوى املكاتب. 
وش���كاوى الشركات. وش���كاوى املطوفني. وشكاوى 

احلجاج(.
ثم اس���تعرض شاش���ة خاصة بتعري���ف الدول، 
وأوض���ح أنه يتم م���ن خاللها تعري���ف وترميز 
قائمة الدول العربية التي تتعاقد معها املؤسسة 
مع ربطها بجدول اجلنس���يات، والتي تضم من 
العناص���ر: )قائم���ة الدول، وكود الدولة، واس���م 
الدول���ة عربي، واس���م الدولة التيني، واجلنس���ية، 

والوصف، ومفتاح االتصال(.
وكذلك شاش���ة نظام اس���تقصاء رضا العمالء، وبني أنها 
شاش���ة خاصة بتعريف اجلنس���يات، وأنه يتم م���ن خاللها تعريف 
وترميز جنس���يات احلجاج التي يتم التعامل معها في املؤسسة، ومن أهم 
عناصرها: )اجلنسيات، وكود اجلنسية، واالسم عربي، واالسم إجنليزي(.
كما استعرض أيضًا شاش���ة نظام متابعة شكاوى العمالء، والتي عرفها 
بأنها شاشة خاصة بتعريف اجلنسيات، وأنه يتم من خاللها تعريف وترميز 
جنس���يات احلجاج التي يت���م التعامل معها في املؤسس���ة. ليتناول عقب 
ذلك عمليات التحليل الس���تقصاء آراء العمالء حس���ب النظام احلاسوبي، 

موضحًا أن التحليل ينقسم إلى ثالثة أقسام رئيسية، وهي:
أواًل: التحليل حسب الدولة. 

ثانيًا: التحليل حسب مجموعة اخلدمة امليدانية.
ثالثًا: التحليل حسب اخلدمة املقدمة.

وفيم���ا يختص بالتحليل حس���ب الدولة، فعلى س���بيل املثال، ذكر أنه 
ميكن إصدار تقارير عن مس���توى الرضا لكل دولة على حدة، حس���ب 
اخلدمة املقدمة، أو مستوى الرضا العام لكل دولة عن جميع اخلدمات، 
مس���تخدمًا جداول وأش���كااًل، تتطرق ملوضوع مس���توى الرضا عن 

استقبال احلجاج  مبينًا:

• حتليل نتائج برامج قياس رضا العمالء ووضع التوصيات.
• إنشاء وتطوير مركز اتصال مجاني موحد خلدمة شرائح العمالء.

مراحل العمل 
عق���ب ذلك قدم ش���رحًا ملراحل عمل تنفيذ املش���روع، مس���تعينًا ببعض 
األش���كال والرسومات، والذي ش���مل عدة عناصر، منها: )مرحلة حتليل 
وتطوير األنظمة. ومرحلة التطوير والتطبيق والش���هادة. واملخرج الرئيس 
من هذه املراحل، وضع هيكلية لقس���م خدمة العمالء مع تصميم األنظمة 
الالزمة. واملخرج الرئيس هو حصول املؤسس���ة على ش���هادة )“اآليزو” 
10001(. ومرحل���ة التش���خيص والتحليل. ومرحلة التثقي���ف والتوعية. 
وتصميم الهيكلية لقس���م خدم���ة العمالء. ومرحلة تصمي���م نظام لتأدية 
خدم���ات العمالء. ومرحلة قياس رضا العم���الء. ومرحلة تطوير البرنامج 
احلاس���وبي. والتقدمي للحصول على شهادة )“اآليزو” 10001(. وأخيرًا 

مراجعة األنظمة والتحديث والتطوير، ومراجعة التطبيق والتطوير(. 
ث����م عرج للحديث ح����ول: )تطوير املش����روع(، وأوض����ح أن الهدف هو 

احلص����ول على ش����هادة التميز في خدم����ة العمالء واجلودة 
اإلداري����ة “اآلي����زو” )9001 + “اآلي����زو” 10001( 

مدمج����ة، كأول مؤسس����ة حتصل على الش����هادة 
املقترنة بالش����رق األوس����ط من الشركة املانحة: 

TUV بالنمسا.
ليتن���اول عق���ب ذلك تصنيف املش���روع ضمن 
مش���اريع اجل���ودة الش���املة TQM، معددًا 
تطوير الهيكلية التنظيمية لقسم خدمة العمالء، 
وعمليات األمتتة لألنظمة اخلاصة بخدمة عمالء 

املؤسس���ة، ووضع كل املعايير لتحسني اخلدمات 
األساس���ية واإلضافية للحجاج والشركات والوكاالت 

ومكاتب ش���ؤون احلج���اج، وقي���اس االحتياجات ورضا 
ش���رائح العمالء )املطوف���ني، البعثات، احلجاج(، والتي تش���مل 

العدي���د من العناصر، منه���ا تطوير العمليات، وج���ودة اخلدمات املقدمة 
للعمالء، وتطوير البنى التحتية، ورضا العمالء.

كما أوضح أهم مخرجات عملية االس���تقصاء، وأوضح أنه قد متت تغطية 
جميع مخرجات نظام تقصي رضا العمالء عن اخلدمات املقدمة في موسم 

حج 1436ه�، وأن أبرز املخرجات متثلت في:
أواًل: مالحظ���ات خارج نطاق عمل املؤسس���ة، مثل: )ضيق املس���احات 
املخصصة للحجاج في مشعر منى. وكذلك مالحظات تنظيمية في مشعر 
مزدلفة. ومالحظات على صاالت االس���تقبال في مط���ار امللك عبدالعزيز 
الدولي في جدة. ومالحظات على ارتفاع أس���عار املواصالت بني املشاعر 
املقدس���ة ومكة املكرمة(. وأوضح أن اإلجراء التصحيحي متثل في رفعها 

ملقام وزارة احلج والعمرة للتوجيه حيالها.
ثانيًا: مالحظات ضمن نطاق عمل املؤسس���ة مثل: )النظافة الداخلية في 
املشاعر املقدسة. ومرشدي احلافالت. واحلراسات األمنية(، وأن اإلجراء 
التصحيح���ي تلخص في إع���ادة تأهيل جميع املقاول���ني ومكاتب اخلدمة 

لتالفي املالحظات.

الحصول 
على جدولة 

علمية بحتة في مستوى 
تحليل الخدمات المقدمة 

للحجاج وتطويرها على 
أكمل وجه
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• 55% مستوى الرضا عن تطويف احلجاج – طواف القدوم.
• 73% مستوى الرضا عن سرعة االستقبال في مجموعة اخلدمة.

• 67% الرضا عن الترحيب من قبل مجموعة اخلدمة امليدانية.
• 85% الرضا عن آلية االستقبال من قبل مجموعة اخلدمة مبكة املكرمة.
• 79% مستوى الرضا عن حسن االستقبال من قبل املناديب في منافذ القدوم.
وفيما يختص بالتحليل حسب مجموعة اخلدمة امليدانية، فأوضح أنه ميكن 
إصدار تقارير لكل مجموعة خدمة ميدانية وحس���ب اخلدمة املقدمة. وقال 
عن: )التحليل حسب اخلدمة املقدمة(، إنه ميكن مقارنة نتائج الدول العربية 

عن كل خدمة.
واختتم نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول 
العربي���ة، عرضه املرئ���ي باحلديث حول أهم اإلجن���ازات التي حتققت 
خالل موس���م حج عام 1437ه�، وعن النظام احلاسوبي، وخلص أهم 

اإلجنازات في:
• اس���تمرارية دراسة مش���روع تطبيق اإلدارة اإلس���تراتيجية للتخطيط 

وتطوير األعمال، ضمن خطة أمتتة النظام املتبع في املؤسسة.
مرك���ز االتص���ال: )Call Center( وربطه إلكتروني���ًا بالنظام اخلاص 

بخدمة العمالء.
• تطوير جودة اخلدمات اإلضافية املقدمة حس���ب التعاقد مع حجاج بيت 

الله احلرام، بناء على املالحظات الناجتة من عملية االستقصاء. 
• التدري���ب، بتنظيم ما يزيد عل���ى )37( دورة تدريبية في مجاالت تطوير 

األعمال على أيدي مختصني في فنيات التعامل مع احلجاج.
ثم عّدد مراح���ل العمل، وقال إنها: )مرحلة التش���خيص والتحليل. 
ومرحلة وضع الهيكلية لقس���م خدمة العمالء. ومرحلة تصميم نظام 
لتأدية وتطبي���ق اخلدمات املقدمة للعمالء. ومرحل���ة تصميم برنامج 
حاس���وبي خاص خلدمة العم���الء(.. ليقدم في اخلتام حملة عامة عن 
النظام احلاسوبي، والتي أوضح فيها أن من أهم متطلبات املشروع، 
جتهي���ز بيئة تقييمات واضحة ذات مرونة وس���هولة في التعامل من 
قبل األشخاص الذين يقومون بالتقييم واألشخاص أو اجلهات التي 
يتم تقييمها، وأنه من ناحية أخرى س���يكون النظام س���هل التعامل، 
حيث يس���تطيع املس���تخدم اختيار النموذج املطلوب بناًء على إدارة 
أو مجموع���ة معينة والبدء بالتقيي���م من خالل الضغط على زر واحد 
فقط، كما أنه يس���تطيع تصفح التقييمات التي مت عملها، ويستطيع 
كذل���ك عمل تقييم���ات في أكثر من وقت للجهة نفس���ها، ومن ناحية 
أخرى يوفر النظام آلية احتس���اب احترافية سريعة وحلظية تساعد 
األش���خاص واجلهات التي مت تقييمها عل���ى متابعة النتائج والعمل 

على رفع مستوى األداء.

عقد )37( دورة تدريبية في مجاالت 
تطوير األعمال على أيدي مختصين 

في فنيات التعامل مع الحجاج

استمرارية دراسة مشروع تطبيق اإلدارة 
اإلستراتيجية للتخطيط وتطوير األعمال 

ضمن خطة أتمتة النظام المتبع 
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تعد المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا من أولى المؤسسات التي 
أدخلت أنظمة الحاسب اآللي وتطبيقاته، وجوانب تميزها تتمثل في خطواتها الواسعة التي خطتها نحو 

إلغاء التعامالت الورقية، وتنفيذ اإلدارة اإللكترونية في تبادل المعلومات وفي جميع معامالتها الداخلية 
والخارجية، لالرتقاء بمستوى األداء والخدمات المقدمة لحجاج بيت اهلل الحرام، ممن تتشرف المؤسسة 

بخدمتهم، وذلك باالستفادة القصوى من نظم وتقنية المعلومات، واستخدام أحدث وأرقى وسائل االتصاالت 
في جميع أعمالها وإداراتها ومهامها ومجموعاتها الخدمية الميدانية..

مكة المكرمة: الرفادة

مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 

مشروع أتمتة أعمال المؤسسة.. 
التقنية في خدمة الحجاج

الملف
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منظومة دقيقة من اإلدارة 
اإللكترونية وأتمتة جميع اإلجراءات 

اإلدارية والمالية ونظام الحج

لتقدمي اخلدمة املميزة حلجاج بيت الله احلرام، وقياس مدى الرضا عن 
اخلدم����ات املقدمة لهم، وذلك من خالل توفير خدمات إلكترونية متكاملة 
ومميزة جلميع أطراف العمل في احلج، سواًء كانوا املنظمني أو مزودي 

اخلدمة أو مجموعات اخلدمات امليدانية أو احلجاج.
• بوابة املساهمني والتسجيل املوسمي.
• خدمات املنظمني والعقود واإلسكان.

• خدمات االستقبال واملغادرة ومراحل النقل وكيفية توزيع احلافالت.
• خدمات البالغات والتصاريح والوقوعات.

• خدمات شؤون احلجاج.
• خدمات إخالء الطرف.

• خدمات املراقبة واملتابعة وتقييم األداء.

أتمتة األعمال اإلدارية والمالية
كما يش����مل نطاق العمل أمتتة العملي����ات اإلدارية واملالية والتكامل مع 

بالرغ����م من اإلجن����ازات التي حتققت خالل الس����نوات املاضية، إال أن 
مؤسس����ة مطوفي حجاج تركيا ومس����لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ما 
زالت تتطلع إل����ى االحترافية في تقدمي خدماتها بأحدث التقنيات وعبر 
عمل مؤسس����ي مميز، إميانًا منها بضرورة التطوير وأهمية اس����تخدام 

التقنية في كافة اإلجراءات اإلدارية واملالية والتنظيمية.
وقد قدمت املؤسس����ة في ملتقى التجارب الناجح����ة عرضًا مرئيًا حول 
مشروع أمتتة أعمال املؤسسة، قدمه املهندس عماد قاري عضو مجلس 
اإلدارة، لتش����كل بذلك منظومة دقيقة م����ن اإلدارة اإللكترونية الفّعالة، 
ويشمل املشروع، أمتتة جميع اإلجراءات اإلدارية واملالية ونظام احلج.

خطوات المشروع
• تقييم الوضع احلالي لتقنية املعلومات باملؤسسة.

• إعداد كراسة الشروط واملواصفات ملشروع األمتتة.
• فحص وتقييم العروض املقدمة للمش����روع واختيار العرض األنس����ب 

من قبل االستشاري.
• اإلشراف املباشر من قبل االستش����اري على الشركة املنفذة ومتابعة 

تنفيذ املشروع.
• اختبار واس����تالم املشروع والتأكد من مطابقاته للشروط واملواصفات 

خالل مرحلة التطوير.
• التأكد من سالمة أداء األنظمة املنفذة خالل املرحلة التجريبية.

• رفع تقرير كامل من االستشاري باكتمال وجاهزية مشروع األمتتة.

مدة المشروع
• فت����رة إجناز املش����روع ه����ي حوالي 38 ش����هرًا هجريًا ابت����داًء من 
1436/11/1ه� وحت����ى 1439/12/30ه�، وهي مفصلة في اجلدول 

الزمني املرافق.
• مت االنتهاء من إعداد كراس����ة الش����روط واملواصفات ملشروع األمتتة 

بتاريخ 1437/1/1ه�. 
• مت اإلعالن عن املناقصة ملشروع األمتتة عبر الصحف احمللية بتاريخ 

1437/1/8ه�.
• مت شراء الكراسة من قبل عدد من الشركات بتاريخ 1437/3/6ه�.

• تقدم����ت ث����الث ش����ركات متمي����زة بعروضه����ا للمؤسس����ة بتاري����خ 
1437/3/12ه�.

• مت تقييم هذه العروض بطريقة علمية ومنهجية عن طريق االستشاري 
وجاءت النتائج على النحو التالي:

نطاق املشروع:
• يش����مل نطاق العمل أمتتة جميع أعمال احلج س����عيًا من املؤسس����ة 

أتمتة جميع أعمال الحج لتقديم 
الخدمة المميزة لحجاج بيت اهلل 

الحرام
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• املرحل����ة الثالثة: التدريب )أجن����زت(، من رمضان 1437ه� إلى نهاية 
شوال 1437ه�.

• املرحلة الرابعة: التشغيل الفعلي )أجنزت(.
ومت إطالق النظام في شهر رمضان 1437ه� بالنسبة جلزئية املنظمني 
والعقود، ومت الربط مع ش����ركة سجل، ومت إدارة كل أعمال موسم حج 

1437ه� عن طريق النظام.

األنظمة المالية واإلدارية
يق����وم املتعه����د بالعمل على تطوي����ر املنظومة املالية 
واإلدارية باملؤسس����ة باعتم����اد أفضل املنهجيات 
العاملي����ة، س����واًء كان ذل����ك في أنش����طة إدارة 
املش����روع أو تنفيذ األعم����ال املوكلة إليه واتباع 
أحدث التقنيات في تطوير ونش����ر األنظمة، ويتم 

تنفيذ املشروع على أربع مراحل رئيسة:
املرحلة األولى: التحليل والتصميم )أجنزت(، من 
جمادى اآلخرة 1437ه����� إلى رمضان 1437ه�.. 
املخرج����ات: وثائ����ق مواصف����ات متطلب����ات األعمال 

.)SRS( والنظام )BRS(
املرحل����ة الثانية: التطوي����ر والتجربة )جاري العمل عليه(، من ش����وال 

1437ه� إلى جمادى اآلخرة 1438ه�.
املرحل����ة الثالثة: التدريب، من ربيع اآلخر 1438ه� إلى جمادى اآلخرة 

1438ه�.
املرحلة الرابعة: التش����غيل الفعلي، بطريقة تدريجية ابتداًء من ش����هر 

رمضان 1438ه�.

األنظمة الداخلية التابعة للمؤسس����ة، س����عيًا للرق����ي بخدمة املوظفني 
واإلدارات وحتقيق الرضا التام من خالل العمل اإللكتروني، ويش����مل 

ذلك توفير ونشر:
األنظمة اإلدارية:

• نظام املوارد البشرية.
• نظام االتصاالت اإلدارية.

• نظام املستودعات.
األنظمة املالية:
• النظام املالي.

• نظام شؤون املساهمني.
• نظام املشتريات.

نظام الحج
يق���وم املتعهد بالعمل عل���ى تطوير نظام احلج 
باملؤسسة باستخدام أفضل املنهجيات العاملية، 

س���واًء في أنشطة إدارة املش���روع أو في تنفيذ 
األعم���ال املوكل���ة إليه، واتباع أح���دث التقنيات في 

تطوير ونش���ر األنظمة.. وس���يتم تنفيذ املشروع على 4 
مراحل رئيسة:

• املرحل����ة األولى: التحليل والتصميم )أجن����زت(، ومن جمادى اآلخرة 
1437ه� إل����ى رجب 1437ه�.. املخرجات: وثائق مواصفات متطلبات 

.)SRS( والنظام )BRS( األعمال
• املرحلة الثاني����ة: التطوير والتجربة )أجنزت(، من رجب 1437ه� إلى 

شعبان 1437ه�.

اخلطة التنفيذية

املهمة
عام 1436هـ

12/3012/3012/30

عام 1439هـعام 1438هـعام 1437هـ

املستهدفاملستهدفاملستهدفاملستهدف

تقييم تقنية املعلومات
عمل كراسة مواصفات شاملة

إعالن املناقصة
اختيار العرض املناسب

توقيع العقد 
التسليم األولي للنظام
االنتهاء من التطبيق 

التجريبي للنظام
االنتهاء من التشغيل الفعلي 

للنظام والدعم الفني
االنتهاء من الدعم الفني 

الثاني

تقييم تقنية 
املعلومات 
باملؤسسة

تاريخ 
اإلجناز

تاريخ 
اإلجناز

تاريخ 
اإلجناز

تاريخ 
اإلجناز

عمل الكراسة

اعالن املناقصة

اختيار العرض املناسب

توقيع العقد
التسليم االولي 

للنظام
االنتهاء من التطبيق 

التجريبي للنظام

االنتهاء من 
التشغيل 

الفعلي 
لنظام الدعم 

الفني األول

االنتهاء من 
الدعم الفني 

الثاني

1/1

1/8
3/1

3/15
9/15

12/30

توفير 
خدمات 

إلكترونية متكاملة 
ومميزة لجميع أطراف 

العمل في الحج
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في إطار االستفادة من دروس مواسم الحج السابقة، واستثمار أفكار ورؤى التجارب الميدانية، تم الخلوص إلى 
مشروع التفويج المسبق الذي قدمته المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة خالل ملتقى التجارب الناجحة 
الذي نظمته الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف في مكة المكرمة، والذي عالج عدة جوانب ميدانية، 
مثل مشكلة تكدس الحافالت خالل أيام الذروة في محطة الهجرة، واختصار زمن المغادرة والقضاء على طول 

الفترة الزمنية التي كان يقضيها الحاج داخل الحافالت إلتمام إجراءات المغادرة، وتحقيقها لنقلة نوعية 
محفزة لشمولية الخدمة لجميع الحجاج الكرام، قدم هذه التجربة سعادة األستاذ فهد بن عبدالحميد شحاته 

عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة . 

المدينة المنورة: الرفادة

طبقته المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة

التفويج المسبق.. القضاء على ظـاهرة 
تكـدس الحجـاج في مراكز االستقبال

الملف
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• وص���ول حج���اج وانتظارهم بصاالت االس���تقبال ألوق���ات طويلة إلنهاء 
إجراءاتهم ومن ثم تفويجهم على وحداتهم السكنية.

• تأخر تفويج احلجاج بسبب عدم معرفة وحداتهم السكنية املفوجني عليها.
• تس���جيل مالحظات من اجلهات الرقابية على قطاعات املؤسس���ة بسبب 

تأخير تفويج احلجاج على مساكنهم.
وميكن من خالل برنامج التفويج املسبق معرفة أعداد احلجاج القادمني من 
خالل تسجيل بيانات التفويج املسبق من قبل مكاتب شؤون احلج واملنظمني 
عب���ر النظام اآللي للمؤسس���ة، حيث يتم تفعيل البرنام���ج من خالل البوابة 

املوحدة حلجاج اخلارج.
ويتطل���ب احلصول على حس���اب إلكتروني الس���تخدام األنظمة اإللكترونية 
اخلاصة باملؤسس���ة األهلية لألدالء بالنس���بة ملمثلي مكاتب شؤون احلجاج 
والش���ركات الس���ياحية م���ن خالل مجموعة م���ن اإلج���راءات والتي ميكن 

تلخيصها في اآلتي:
• احلضور إلى مقر املؤسس���ة من أجل التأكد من هوية املس���تلم للحساب 

ومطابقة األوراق الثبوتية.
• التوقيع على نس���خة من خطاب تسليم احلساب اإللكتروني والذي يحتوي 
على إقرار املس���تلم بإخالء املؤسس���ة األهلية لألدالء كامل مسؤوليتها عن 
سوء اس���تخدام وسرية املس���تخدم وكلمة املرور، وأي ضرر يصاحب ذلك 

وختمه باخلتم الرسمي.
• صورة من تفويض مكتب شؤون احلجاج.

أهداف رئيسية 
ولبرنامج التفويج املسبق أهداف عديدة، تتمثل في اآلتي:

• تق���دمي خدمات أفض���ل حلجاج بيت الله احلرام زوار مس���جد املصطفى 
صلى الله عليه وسلم، عن طريق استقبالهم آليًا في محطة الهجرة، وتقليص 
الزمن املتوق�ع لالس�تقبال إل�ى )5( دق�ائق للحافل�ة، باإلض�افة إل�ى تس�هيل 

جوان���ب كثيرة من جوانب التميز تضاف لرصيد املؤسس���ة األهلية لألدالء، 
تتمث���ل في قيامها بخدمة جميع احلجاج زوار مس���جد املصطفى صلى الله 
عليه وس���لم، من خالل مراكز اس���تقبال، ومكاتب خدم���ة ميدانية، ومراكز 
إرش���اد للحجاج التائه���ني، باإلضافة ملكاتب املس���اندة والدعم، واملجالس 
التنفيذية، واس���تحداث مراكز جديدة في املنطقة املركزية للمغادرة امليدانية 
النهائية، واس���تخدام أجهزة احلاسب اآللي احملمول )Lap Tops( إلنهاء 
إجراءات املغادرة في زمن قياس���ي، وتش���غيل الصالة التي أنشأتها وزارة 
احلج والعمرة مبحطة الهجرة، وإنش���اء وحدة إلدارة املواقف ملعاجلة تكدس 
وق���وف احلافالت باحملطة، وس���رعة إنه���اء اإلجراءات وتس���ريع إجراءات 
االس���تقبال واملغادرة من خالل خدمة املس���ارات السريعة، وتفعيل مشاركة 
مكاتب اخلدمة امليدانية في برنامج الطوارئ والس���المة، وربط جميع املواقع 
امليدانية التابعة للمؤسسة بتقنية )IP-VPN(، وتنفيذ األرشفة اإللكترونية 
مبختلف املواقع امليدانية، يضاف إلى ذلك مش���روع التفويج املس���بق الذي 

طبقته املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة.

تفويج مسبق
قدمت املؤسس���ة األهلية لألدالء في ملتقى التج���ارب الناجحة عرضًا مرئيًا 
ملش���روع برنامج التفويج املس���بق، وميكن قراءة الوضع السابق قبل تطبيق 

البرنامج في اآلتي:

تسـهيل اســتقبال الحجــاج فــي 
المطــار بتجهيـــز الكشـــوف قبـل 

خروجهم من صاالت المغادرة

11 

المسبق الفويجمتطلبات    

 المطلب الرابع

 المطلب الثاني

ول
األ

ب 
طل

لم
 ا

ث
ثال

 ال
ب

طل
لم

 ا

 المسبق التفويج بيانات إدخال يجب
 األمير مطار إلى القادمة للرحالت
 الدولي العزيز عبد بن محمد

 الحجاج وصول قبل المنورة بالمدينة
 . األقل على ساعة 48 بـــ

 المسبق التفويج بيانات إدخال يجب
 الملك مطار من القادمة للحافالت

 وصول قبل بجدة الدولي لعزيز عبدا
 . ساعة 12 بـــ الحافالت

 التفويج بيانات تسديد عدم حالة في
 سوف وصولها قبل الحافلة أو للرحلة

 مراقبة من مالحظة تسجيل يتم
 الحجاج شؤون مكتب على الجودة

 . آليا السياحية الشركة أو

 شؤون مكتب إشعار يتم سوف
  برسالة السياحية الشركة أو الحجاج

sms  التفويج بيانات إدخال بضرورة 
 عن تأخرهم حالة في المسبق

 . تسديدها

متطلبات التفويج المسبق
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عملي��ة اس�����تقبال احلج��اج ف��ي مط��ار األمي���ر محمد بن عبدالعزيز عن 
طريق جتهي���ز كش���وف االس���تقبال وك���روت احلج�اج واحل�افالت الناقل�ة 

له�م قب�ل خروجهم من صاالت املغادرة.
•  االس������تعداد الت������ام وت���أم���ني الك������وادر اإلضافي���ة الالزمة ملراكز 

االستقبال بنًاء على مؤشرات بيانات التفويج املسبق.
• القضاء على ظ�اهرة تك�دس احلج�اج في مراكز االستقبال أيام الذروة.

متطلبات التفويج
املطل���ب األول: يج���ب إدخال بيانات التفويج املس���بق للرحالت القادمة إلى 
مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة قبل وصول احلجاج 

ب�48 ساعة على األقل.
املطل���ب الثاني: يجب إدخال بيانات التفويج املس���بق للحافالت القادمة من 

مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل وصول احلافالت ب�12 ساعة.
املطلب الثالث: سوف يتم إشعار مكتب شؤون احلجاج أو الشركة السياحية 
برسالة sms بضرورة إدخال بيانات التفويج املسبق في حالة تأخرهم عن 

تسديدها.
املطلب الرابع: في حالة عدم تس���ديد بيانات التفويج للرحلة أو احلافلة قبل 
وصولها س���وف يتم تس���جيل مالحظة من مراقبة اجلودة على مكتب شؤون 

احلجاج أو الشركة السياحية آليًا.
جتدر اإلش���ارة إلى أن التفويج املسبق يشمل: الرحالت القادمة إلى مطار 
األمي���ر محمد ب���ن عبدالعزيز الدولي باملدينة املن���ورة، واحلافالت القادمة 
من مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة. وتتمثل آلية عمل التفويج املس���بق 
للرحالت القادم���ة إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزي���ز الدولي باملدينة 
املنورة، في تسجيل بيانات جميع الرحالت القادمة إلى مطار املدينة املنورة 
باستخدام شاشة الرحالت القادمة إلى املطار عن طريق: موظفي املؤسسة 
األهلي���ة لألدالء بن���اء على جداول رحالت الطيران وامل���زودة من قبل هيئة 
الطيران املدني ومفوضي مكاتب ش���ؤون احلجاج والش���ركات السياحية 
ف���ي حالة عدم وجود بيانات الرحلة املراد تس���ديد عقودها، ويجب إدخال 

احلقول التالية:
• الشركة الناقلة وهو ميثل رمز شركة الطيران.

• رقم الرحلة.
• تاريخ ووقت الرحلة.

• عدد احلجاج املتوقع في الرحلة.
• نوع الرحلة.

مع مالحظة: أنه ال ميكن تكرار بيانات رحلة مدخلة مس���بقًا. أما تس���جيل 
بيانات التفويج املسبق عن طريق شاشة تسديد العقود ملطار املدينة، فبداية 
يتم البحث عن الرحلة املراد تس���ديد عقودها من قبل مفوضي مكتب شؤون 
احلجاج والش���ركات السياحية من خالل شاشة تسديد العقود ملطار املدينة 
باس���تخدام محدد واحد من محددات البحث مثل: رقم الرحلة أو من خالل 
مجموعة محددات مثل: رقم الرحلة والش���ركة الناقل���ة والتاريخ، وفي حالة 
العثور على الرحلة يتم النقر على خيار التعديل لتس���جيل جنس���ية احلجاج 

وعددهم ورقم العقد اخلاص بهم.

وفي حالة عدم وجود الرحلة يتم االنتقال إلى اخلطوة األولى إلضافة بيانات 
الرحلة عن طريق شاشة الرحالت القادمة إلى مطار املدينة املنورة.

وتقتص���ر آلية العم���ل للتفويج املس���بق للحافالت القادمة م���ن مطار امللك 
عبدالعزيز بجدة على إدخال بيانات احلافالت املقلة للحجاج وأرقام عقودهم 
وأعدادهم حتى يتس���نى للمؤسسة تفويجهم آليًا في مراكز استقبال الهجرة 

باملدينة املنورة وخدمتهم بأسرع وقت ممكن.
وتتمثل آلية عمل التفويج املسبق للحافالت القادمة من مطار امللك عبدالعزيز 

بجدة في إدخال احلقول التالية: 
• الشركة الناقلة؛ وهو ميثل رمز شركة النقل البري.

• رقم احلافلة.
• رقم العقد.

• جنسية احلجاج.
•  عدد احلجاج.

مع مالحظة أنه يجب أال يكون عدد احلجاج في العقد أقل من عدد احلجاج 
املدخ���ل، وأال يكون ع���دد احلجاج املفوجني على ه���ذا العقد أكبر من عدد 

احلجاج في العقد.

االســـتعداد التـــام وتـــأمين 
الكـــوادر اإلضافية الالزمة لمراكز 

االستقبال بنًاء على مؤشرات 
بيانات التفويج المسبق

23 
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الملف

)استخدام التقنية في توزيع عبوات زمزم(، شّكلت عنوانًا رئيسًا للتجربة التي استعرضها مكتب الزمازمة الموحد، ضمن برنامج 
الملتقى السنوي العاشر ألعضاء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف، والذي ُعقد بعنوان: )التجارب والخبرات الناجحة لدى 

مؤسسات أرباب الطوائف، وأثرها في تطوير الخدمات(، بتاريخ 1437/10/23هـ الموافق 28 يوليو 2016م بمكة المكرمة، والتي قام 
بتقديمها الزمزمي األستاذ رضا بن محمد بوصي عضو مجلس إدارة المكتب، مدير إدارة الحاسب اآللي وإدارة متابعة خط اإلنتاج، 

والتي تعد إضافة حقيقية لما يذخر به المكتب من توسع في استخدامات التقنية في مختلف مجاالت الخدمة التي يتشرف 
بتقديمها لضيوف الرحمن، أال وهي سقيا حجاج البيت العتيق ماء زمزم المبارك، كما تعتبر إنجازًا آخر للمكتب، بعد اإلنجازات التي 

حققها في الماضي، ومنها حصوله على شهادة الجودة العالمية: )ISO 9001:2008(، في 2009/02/04م، وذلك بعد أن حصل على 
شهادة الجودة العالمية: )ISO 9001:2000(، في العام 1424هـ، الموافق لعام 2006م، كما تمكن في عام 1432هـ، من تنفيذ “ربط 
آلي” بينه وبين وزارة الحج والعمرة بنظام: )IP-VPN(، وتفعيل رصد التوزيع اليومي لماء زمزم على مساكن الحجاج، من خالل 

برنامج خصص لذلك، وذلك ألول مرة في تاريخ المكتب منذ إنشائه.

مكة المكرمة: الرفادة

من تجاربه وخبراته الناجحة التي استعرضها في الملتقى السنوي العاشر

مكتب الزمازمة الموحد يستخدم التقنية
 في توزيع عبوات زمزم 
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استخدام أفضل الحلول وتوظيفها 
لرفع معدالت األداء وخطط تطويرية 

مدروسة لتطوير السقاية وأعمال 
“المكتب”

استحداث شاشات إلدخال السندات 
عن طريق “الباركود” لتفادي 

التلفيات واألخطاء البشرية في 
اإلدخال

املجال، مش���يرًا إلى أنها خطط تطويرية مدروس���ة لتطوير الس���قاية وأعمال 
املكتب، بعضه���ا رأى النور ومت تطبيقه على أرض الواقع وفي ميادين العمل 
املختلفة، بواس���طة كوادر مجموعات املكتب امليدانية الس���بع، والتي تنتش���ر 
في كل موس���م حج في مختلف أحياء مكة املكرمة التي يقطن فيها احلجاج، 
وض���رب مثااًل على ذلك: ب� "بطاق���ة األداء املتوازن" لتقييم العمل، والتي تقوم 
على إس���تراتيجية قي���اس أداء جميع اللجان العامل���ة، وتقييم أهداف برامج 
عمل مجل���س اإلدارة، واملعتمدة من قبل معالي وزير احلج والعمرة، وأن ذلك 
يتدرج في اخلطط املستقبلية التنفيذية ملجلس إدارة املكتب للدورة االنتخابية 
الرابعة، ويأتي من منطلق أنه البد من اس���تخدام التقنيات احلديثة، من نظم 
اتص���االت متط���ورة، وأجهزة وبرامج حاس���ب آلي عالية التقنية، وش���بكات 
إنترنت، والبرامج املس���تحدثة ف���ي جميع مجاالت العمل، كم���ا أنه البد من 

مواكبة عصر ثورة املعلومات الذي نشهده في الوقت احلالي.

التقنيات الحديثة 
ومضى الزمزمي رضا بوصى في استعراض ورقة عمله، ليضيف قائاًل: "وفي 
إطار س���عى مكتب الزمازمة املوحد وحرصه على استخدام التقنيات احلديثة 
والنظم املبتكرة في جميع أعماله امليدانية، واإلدارية، والفنية، فقد حرص كل 
احلرص على توفير جميع هذه الوس���ائل العصرية املتطورة واإلمكانات التي 
متكن���ه من احملافظة عل���ى اجلودة العالية في مجال تقدمي خدمات الس���قيا، 
وكذل���ك تقدميها بط���رق آلية وتقنية كاملة، دون تدخل لأليدي البش���رية منعًا 
حل���دوث أي تل���وث خارجي – ال قدر الل���ه - كما يلتزم املكت���ب دائمًا بدعم 
وتطوي���ر جودة ما يقدمه من خدمات لضمان تق���دمي خدمات متميزة وبجودة 
عالية حلجاج بيت الله احلرام، واألمر الذي يجس���د هذه احلقائق على أرض 
الواقع، حصول املكتب على ش���هادات "اآليزو" العاملي���ة للجودة، والتي تؤكد 

حرص املكتب على تقدمي أفضل اخلدمات، وبأعلى املستويات من اجلودة.
ثم عرج املتحدث لتناول ما يضمه املكتب من كوادر وطاقات بش���رية، بقوله: 
"ميث���ل مكتب الزمازمة املوح���د فريقًا إداريًا ومهني���ًا محترفًا وميتلك خبرات 
ميداني���ة عريضة، وجتارب ثرة، وهو فريق دائم التوس���ع مكون من أكثر من 
)1000( فرد من إداريني واستشاريني في مختلف التخصصات، ومهندسني 
وفنيني إضافة إلى الكوادر العمالية املختلفة، وتعمل هذه املنظومة وفق خطط 
عمل رئيسة طوال العام، وموس���مية خالل فترة أعمال املوسم، وذلك لتضمن 
سهولة وسرعة تنفيذ اخلدمات التي يقدمها املكتب لضيوف الرحمن في إطار 
خطته التشغيلية التي يعدها في كل موسم حج مبا فيها من مستجدات تطبق 
ألول مرة بهدف تطوير وحتس���ني مس���تويات العمل وآليات���ه، لذا.. فيحرص 
مجلس إدارته كل احلرص على تطبيق أنظمة اجلودة العاملية اخلاصة بشهادة 
"اآليزو"، والتنس���يق مع اجلهة املانحة واجلهة املطبقة للنظام، والقيام بجميع 
أعمال اجلودة باملكتب حسب ما تنص عليه أنظمة اجلودة، والتنسيق مع جلنة 
التدريب لعقد دورات تدريبية للعاملني بش���كل ع���ام وألعضاء مجلس اإلدارة 
بش���كل خاص، وإنشاء قسم خاص لتلقي شكاوى احلجاج � وذلك بالتنسيق 
م���ع جل���ان املتابعة وفرق املراقب���ة امليدانية بوزارة احلج والعم���رة � ومتابعة 
تس���ديد هذه الشكاوى أواًل بأول، ومعرفة مدى رضاهم عن اخلدمات املقدمة 
لهم من املكتب، وسد أي قصور في اخلدمة بتسجيل شكواهم وحتويلها للجهة 

جوانب التميز
اس���تهل عضو مجل���س إدارة املكتب عرضه املرئي اخل���اص بتجارب املكتب 
وخبراته الناجحة وجوان���ب متيزه، بالتأكيد على أن هناك العديد من اخلطط 
التطويرية التقني���ة ألعمال املكتب بصفة عامة، ولعمليات التوزيع والس���قاية 
بصفة خاصة، وذلك باس���تخدام أفضل احللول املناس���بة وتوظيفها في هذا 
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إنتاجية تقدر ب� )2000( عبوة في الس���اعة الواحدة لكل خط إنتاج، ومنطقة 
تخزين وخدمات ومرافق، وقد مت تنفيذه وتصميمه وفق أعلى املواصفات الفنية 

واملعتمدة من مراكز أبحاث زمزم بهيئة املساحة اجليولوجية السعودية". 
ثم عدد أهم وأبرز أهداف مجلس إدارة املكتب، ورؤاه، وتصّوراته إلجناز هذا 

املشروع اخلاص مبركز التعبئة اآلليَّة وتشغيله، وخلصها في:
• االرتقاء مبواصفات التعبئة، وذلك بحصول املركز على جميع الش���هادات 
الدولية املعتمدة، مثل "الساس���و"، و"الهساب"، نظًرا ملطابقته جلميع شروط 
ومتطلبات اجلودة واملواصفات احملليَّة والعامليَّة، والتخطيط الستيعاب طاقة 
ر س���نوّيًا  اج، والتي ُتقدَّ املرك���ز اإلنتاجيَّة الزيادة الس���نويَّة في أعداد احلجَّ

بنحو %10. 
• الرقي بآليَّات عمل س���قيا طائفة الزمازمة، وذل���ك بتعبئة ماء زمزم املبارك 

بأحدث التقنيات العصرية؛ لتواكب أحدث التطّورات في هذا املجال. 
���د(، ليمثِّل نقلة حضارية  إنش���اء: )مركز التعبئ���ة اآلليَّة ملكتب الزمازمة املوحَّ
كبرى، كأفضل مركز تعبئة مياه في اململكة العربية السعودية واملنطقة � بعون 
الل���ه تعالى � وتقدمي ماء زمزم املبارك للحجيج، واملعتمرين بأفضل الوس���ائل 

واألساليب.

المراحل التاريخية 
وأضاف عضو مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحدة "ومن باب عناية مجلس 
إدارة املكت���ب، بإبراز املراح���ل التاريخية التي مرت عليه���ا تعبئة ماء زمزم، 
وعكس التطورات التي حدثت فيها، فقد مت إنشاء معرض بجوار هذا املصنع 
– وف���ي موقع منفصل متامًا عن خطوط اإلنتاج - مع القيام بتزويده بالصور 
واللوح���ات واملجس���مات التاريخية، والتي يعود تاري���خ بعضها إلى أكثر من 
)700( عام، وذلك لتمكني الزوار من االطالع على مراحل تعبئة ماء زمزم في 

املاضي واحلاضر".

املختص���ة، وإعداد التقارير الالزمة جلميع أعم���ال املكتب". ويضيف: "ولرفع 
كفاءة العاملني في مجموعات اخلدمة امليدانية، ورؤس���ائهم، واملشرفني عليه، 
وتطوير أدائهم عامًا بعد عام، ينظم املكتب سنويًا وقبل بدء أعمال كل موسم 
ح���ج بوقت كاف، العديد م���ن ورش العمل التي يقدمه���ا عدد من املختصني 
واخلبراء العاملني في املكتب، وذلك ملناقش���ة مختلف اآلراء واملقترحات التي 
تهدف إلى تطوير مس���توى األداء في املكتب، حيث يتطلع املكتب إلى مستقبل 
أكثر إش���راقًا، يزخر بتقدمي خدمات متميزة، وف���رص حقيقية، وركائز صلبة 
ف���ي جودة اخلدم���ات املقدمة لضيوف الرحمن، كما يح���رص مجلس اإلدارة 
على عقد لقاءات دورية مع مس���اهميه ومس���اهماته، لط���رح األفكار واآلراء 
واملقترحات، وعرض الرؤى والتصورات التي تس���هم في رفع معدالت األداء، 

وتعمل على حتقيق التطوير املستمر".

المركز الجديد
عقب ذلك حتدث عن التقنيات املس���تخدمة ف���ي مركز التعبئة اجلديد اخلاص 
مب���اء زمزم، والذي أنش���أه املكتب مؤخرًا مبخطط "الوس���يق" مبكة املكرمة، 
قائاًل ف���ي هذا اخلصوص: "ه���ذا املركز اخلاص بالتعبئ���ة اآللية ملاء زمزم، 
ُأنش���ئ ليوفر عبوات ماء زمزم لسقيا حجاج بيت الله احلرام يوميًا مبساكنهم 
مبكة املكرمة، وذلك فق منظومة متكاملة من األيدي العاملة ووس���ائل التوزيع 
والنقل احلديثة التابعة للمكتب، ولقد اكتمل العمل في تنفيذ أعمال هذا املركز 
مؤخرًا ومت تشغيله في موسم حج )1436ه�(، وهو مركز تتبع ملكيته بالكامل 
للمكتب، ويقام على مساحة تقدر بأكثر من )10( آالف متر مربع، ويتكون من 
خطي إنتاج وتعبئة لعبوات ماء زمزم سعة )20( لترًا معقمة بالكامل، وبطاقة 

قام الحاسب اآللي ومركز المعلومات 
بمتابعة التقنية مما أدى إلى عدم 
وجود عجز على مركز التعبئة اآللي 

الحصول على الشهادات الدولية مثل 
“الساسو” و”الهاسب” بعد مطابقة 

شروط ومتطلبات الجودة والمواصفات

ث���م ع���اد، للحديث ح���ول جانب متيز املكت���ب وتفرده، وأه���م جتاربه هي: 
)اس���تخدام التقنية في توزيع عبوات زمزم(، مبتدئًا بتفاصيل هذه التجربة، 

والتي خلصها في:
• استحداث نظام الدور وتنظيم الصفوف.

• اس���تحداث شاشات إلدخال الس���ندات عن طريق "الباركود"، وذلك لتالفي 
األخطاء البشرية في اإلدخال.

• طباع���ة اإليصال إلكترونيًا، حيث كان في املاض���ي تتم كتابته يدويًا، كما 



61  العدد اخلامس عشر محرم 1438هـ  

كان عرضة للتلف والفقدان.
• استحداث خادم "Server" محلي، وربطه باملكتب الرئيس.

كما عّدد أهداف هذه التجربة، والتي ذكر منها:
• احلفاظ على السند من التلف والفقدان.

• تسهيل عملية املطابقة.
• تالشي أخطاء اإلدخال اليدوية.

كم���ا تناول نتائج تطبيق هذه التجربة، وانعكاس���اتها عل���ى آليات العمل في 
املكت���ب، قائاًل: "بفضل الله س���بحانه وتعالى، مت اس���تخدام التقنية املذكورة 
أع���اله ومتابعتها من قبل إدارة احلاس���ب اآللي ومركز املعلومات بدقة، األمر 
ال���ذي أدى � بعون الله س���بحانه وتعالى وتوفيق���ه � إلى عدم وجود عجز على 
مرك���ز التعبئة اآللي، وذلك ألول مرة في تاريخ مكت���ب الزمازمة املوحد. كما 

أّكد أن نتائج املطابقة كانت بنسبة عالية وهي %97.

مسيرة التطوير
جدير بالذك���ر أن عمليات التطوير والتحديث في مكت���ب الزمازمة املوحد قد 
انطلقت منذ وقت مبكر، وبدأت مس���يرتها ف���ي أروقة هذا املكتب العريق قبل 
أكثر من عقد ونصف العقد، حيث سعى ومنذ عدة سنوات إلكمال عقد أعماله 
اآللية، وليصبح جميع ما يقدم للحجاج يعبأ آليًا، وال تتخلله أيد بش���رية على 
اإلطالق، ولتحقيق هذا الهدف، أنش���أ املكتب في موس���م حج عام 1422ه�، 
مركزًا للتعبئة اآللية، على مس���احة )3200(م2 بحي الرصيفة مبكة املكرمة، 
ليق���وم بتعبئة ماء زمزم آليًا في عبوات أس���طوانية خاصة س���عة )20( لترًا، 
لتوزيعها على حجاج بيت الله احلرام مبس���اكنهم طيلة إقامتهم مبكة املكرمة، 
وذلك لضمان احلفاظ على سالمة ونقاء ماء زمزم من أي ملوثات قد تصاحب 
عملي���ة التعبئة اليدوي���ة التي مت إلغاؤها كليًا من جمي���ع برامج عمل املكتب، 
كم���ا تهدف هذه اخلطوة ملواكبة كل ما تقدمه احلكومة الرش���يدة من خدمات 
راقية لضيوف الرحمن، وكان العمل بهذا املركز يبدأ اعتبارًا من العاشر من 
ش���هر ذي القعدة من كل عام، وينتهي في اخلامس من شهر محرم من العام 
الذي يليه، وعلى مدار الس���اعة على ثالث فترات متس���اوية.. وباإلضافة إلى 
هذه األس���اليب والوسائل احلديثة في تعبئة وتقدمي ماء زمزم املبارك، يشارك 
املكتب بس���قيا زمزم في املناسبات الرس���مية والعامة � محليًا وعامليًا � وذلك 
بتقدمي هذه الس���قيا بطريقتها التقليدية: )الدورق والطاسة( بهدف احملافظة 
على هذا املوروث الشعبي التاريخي العريق ملهنة السقاية، حيث يهدف املكتب 

بهذه الطريقة إلى تعزيز ثقافة ومكانة األراضي املقدس���ة بصفة عامة، ومهنة 
السقاية بصفة خاصة، وقد وفر مجلس إدارة املكتب التجهيزات الالزمة لهذه 
املشاركات، واملتمثلة في معرض متنقل، وسيارات نقل خاصة، وجميع معدات 
الس���قيا التراثية واحلديثة، كما خصص فريق متخصص لتقدمي هذه اخلدمة 

وفق أعلى املعايير.
وفي زيارته األخيرة ملقر املكت���ب مبخطط احلمراء مبكة املكرمة، أعلن معالي 
وزي���ر احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، أن مكتب الزمازمة 
املوحد س���يوفر مياه زمزم للمعتمرين في مقار سكنهم أسوة باحلجاج، وقال 
إن س���قيا زمزم تعد من أهم الواجبات واخلدمات التي تقدمها اململكة حلجاج 
بيت الله احلرام، وأن له���ا أهدافًا كبيرة منها تقليل الزحام الذي كان يحدث 
باملس���جد احلرام لتعبئة مياه زمزم، حيث توصلها ملقار س���كنهم مباش���رة، 
وكذل���ك لقطع الطريق مل���ن أراد املتاجرة مبياه زمزم وبيعه���ا على احلجاج. 
وقال: "س���نلمس تطورات كبيرة في توفير مياه زمزم للحجاج في املس���تقبل، 
وكذلك للمعتمرين وإيصالها لهم في مقار سكنهم". وأكد معاليه أن ماء زمزم 
يقدم للحجاج باملجان، وأن ما يتقاضاه املكتب من أجر بس���يط هو من أجل 
عملي���ة إيصالها للحجاج، مؤكدًا أهمية رفع األداء وتطبيق برامج اجلودة في 
خدم���ة ضيوف الرحم���ن وتوزيع ماء زمزم املبارك وف���ق املقرر لكل حاج عن 
طريق املكاتب امليدانية التابعة ملكتب الزمازمة في مس���اكن احلجاج، والتأكد 
من تس���ليمها لهم بالتنس���يق مع جلان املتابعة وفرق املراقبة امليدانية بوزارة 

احلج والعمرة.

أهمية رفع األداء وتطبيق برامج 
الجودة في خدمة ضيوف الرحمن 

وتوزيع ماء زمزم المبارك وفق 
المقرر لكل حاج

حرص “المكتب” على توفير الوسائل 
العصرية المتطورة واإلمكانات التي 

تمكنه من المحافظة على الجودة 
العالية
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الملف

تعد العناية بنظافة المشاعر المقدسة أمر في غاية األهمية، حتى يتمكن الحاج من أداء مناسكه في بيئة نظيفة وسليمة، لذا.. 
فقد أولت مؤسسات الطوافة هذا األمر جل اهتمامها، وكامل عنايتها، فحشدت جميع إمكاناتها لتوفير كل سبل الراحة لضيوف 

الرحمن خالل موسم حج العام الماضي )1437هـ(، وقامت بتهيئة جميع المرافق والخدمات التابعة لها بالمشاعر المقدسة 
لخدمة الحجيج، وذلك حرصًا منها على هذا الجانب، وبهدف مسايرة ما أكدته التّشريعات والتعاليم من ضرورة محافظة اإلنسان 

على النظافة في كل شيء، حيث لم يكتف اإلسالم بدعوة اإلنسان إلى الحفاظ على الطهارة الفكرية والروحية واإليمانية، 
بل استكمل الصورة على المستوى المادي والشكلي، في الجسد والملبس والبيت والشارع والبيئة المحيطة... وبحيث تكون 

النظافة في كل ما حولنا، لتبقى الصورة جميلة، راقية، وحضارية. ولكي تواكب ما وفرته الجهات المختصة بالعاصمة المقدسة، 
حيث بلغ عدد المشاركين في أعمال النظافة في المشاعر المقدسة أكثر من )22000( عامل. فالنظافة هي الصورة التي بنى اهلل 

ف بعضه بعضًا، بما أودعه فيه من قوانين وأسباب، والنفس  الحياة على أساسها، فلقد خلق الكون جمياًل، طاهراً، نظيفًا، ينظِّ
اإلنسانية مجبولة على طبع النظافة، وهي تحمل فطرة بيضاء نقية، ولقد خلق اهلل اإلنسان صافيًا طاهرًا من الذنوب واآلثام، 

وطاهر العقل والقلب والروح، طاهر المشاعر واألحاسيس والمنطلقات.

مكة المكرمة: الرفادة

أبرز جوانب تميز مؤسسة حجاج “إيران”

النظافة في مشعر “منى”.. وتجهيز أماكن 
خاصة للحالقة
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رفع شعار: “أترك المكان كما تحب 
أن تراه” والحرص على إنهاء أعمال 

النظافة بشكل فوري

تخصيص أماكن للحالقة مغطاة 
بمادة النايلون ومزودة بكراسي 

للحالقة وبقطع تستخدم لمرة واحدة

تخصيص 40 مجموعة خدمة ميدانية 
ونحو 230 فردًا من العمالة 

وفي احلج، إذا تنجس ثوب اإلحرام، البد من املبادرة إلى تطهيره، كما 
أنه ال يصح طواف إال بطهارة البدن والثياب، وبوضوء أو غسل”.

وأض����اف: “كما أن النظافة، هي العنوان الظاهر لرقي األمة، وهي من 
القيم اجلميل����ة لديننا احلنيف، وأنها من كمال اجلمال الظاهر، فنظافة 

الطريق دليل على حضارة املجتمع ووعي أفراده”..

معلومات رقمية 
عقب ذلك استعرض فريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا اجلانب، باإلضافة 
إلى منس����وبي ش����ركة النظافة. كما أبان أن املوقع العام مبشعر منى، 

مستعينًا بخارطة توضح هذا املوقع، وتفاصيله، ومكوناته. 
تال ذلك تقدمي بعض املعلومات الرقمية، مشيرًا في حديثه إلى أن مساحة 

أهمية النظافة 
من هذا املنطلق.. ش���اركت املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج إيران – 
ممثلة في قطاعي املش���اعر املقدسة والصيانة، والتشغيل، في برنامج 
فعاليات امللتقى الس���نوي العاش���ر ألعضاء مجالس إدارة مؤسسات 
أرباب الطوائ���ف، والذي كان بعنوان: )التج���ارب واخلبرات الناجحة 
لدى مؤسس���ات أرباب الطوائف، وأثرها في تطوير اخلدمات(، بورقة 
عمل تناولت موضوع���ن، األول حتدث عن: )نظافة مواقع احلجاج في 
مشعر منى بعد تقدمي اإلعاشة(. والثاني تناول: )جتهيز أماكن للحالقة 
بوسائل متنع انتش���ار األوبئة(، من تقدمي املطوف املهندس طلعت بن 
صالح قطب، عضو مجلس إدارة املؤسس���ة، وذلك بوصفهما من أهم 
األعمال املتميزة باملؤسس���ة، في موس���م حج عام 1435ه� وكذلك في 

حج عام 1436ه�..
وقد بدأ املتحدث ع����رض ورقة عمله مبقدمة عن النظافة وأهميتها، قال 
فيها: “إن الله س����بحانه وتعالى يحب التوابن واملتطهرين من عباده.. 
وهذا ما ذكرته اآلية الكرمية في س����ورة البقرة: )إن الله يحب التوابن 
ويحب املتطهرين(، كما ق����ال جل ُعاَله: )وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهرا بيتي للطائفن والعاكفن والركع الس����جود(.. وفي حديث عن 
رس����ول الله صلى الله عليه وسلم: “تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله 
تعال����ى بنى اإلس����الم على النظافة، ولن يدخل اجلن����ة إال كل نظيف”، 
كما قال صلى الله عليه وس����لم: “عرضت علي أعمال أمتي، حس����نها 
وس����يئها، فوجدت في محاس����ن أعمالها األذى مياط عن الطريق،...”. 
وفي هذا، تأكيد التالزم بن نظافة الشكل وطهارة املضمون، ومن هنا، 
نس����تطيع التأكيد أن ديننا بني عل����ى النظافة، كما تعد النظافة واحدة 
من أهم املمارسات التي نتبعها ضمن حياتنا اليومية باستمرار، سواء 
النظافة الش����خصية أو البيئة العامة، فمن الضروري العناية بالنظافة 
التي تس����اعد على التقليل من احتمالية اإلصابة باألمراض، وتساعدنا 

في إبقاء البكتيريا والفيروسات بعيدًا عن جسم اإلنسان”. 
ومضى: “ألهمية النظافة، أدخلتها الشريعة في صلب أحكامها، عندما 
أكدت أهمية الطهارة، لتكون النظافة هي النتيجة، فالطهارة هي الطريق 
إل����ى النظافة، فنحن نطه����ر لننظف، وقد ورد ف����ي احلديث: “الطهارة 
ش����طر لإلميان”.. إذًا الطهارة واإلميان ال ينفصالن. والكل يعرف أن 
“ال ص����الة إال بطهور”؛ طهارة الب����دن وطهارة الثي����اب وطهارة مكان 
الس����جود... وكذلك الصيام، البد فيه من الغسل عندما توجد أسبابه. 
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• تكثيف سطول النفايات في املمرات الداخلية.
• استخدام أكياس نفايات سميكة. 

• فرز النفايات من املواد التي تسبب متزق األكياس.
• عمل نقاط جتميع سريعة وقريبة من كل مربع.

• حتقيق سرعة رفع املخلفات من األرض إلى القالبات.
• الرش والتعقيم باملبيدات احلشرية والكلور.

• العمل يتم على مدار الساعة.
ث����م عرض على احلضور خارطة توضح النق����اط احملددة والقريبة التي 

يتم فيها جتميع النفايات.
ثم تن���اول مراحل التخلص من ه���ذه النفايات، وذك���ر أنها تتلخص 
ف���ي: )نقل أكياس النفايات، ثم حمله���ا إلى نقطة التجميع األولية، ثم 
التحميل في القالبات، وبعد ذلك التفريغ في الضواغط عند الضرورة، 

أو النقل للخارج(.

الصعوبات والمعوقات
عقب ذلك عّدد عددًا من الصعوبات، وذكر منها:

• محدودية الضواغط وكثرة أعطالها.
• املياه اآلسنة املتسربة من الضواغط العلوية.

• مخلفات احلالقة.
• مخلفات املفترشن والباعة.

• نظافة دورات املياه املخصصة للنساء.
• قفل الطرق دون سابق إنذار من اجلهة املختصة.

ثم حتدث بالتفصي����ل عن عملية: )محدودية الضواغط وكثرة األعطال(، 
وذكر أن من احللول املقترحة لتفاديها:

• استخدام الضواغط األرضية في أضيق احلدود.
• توفير عدد كاٍف من القالبات لنقل املخلفات.

• نقل املخلفات خارج املشعر أواًل بأول.
• توفير ضواغط متنقلة احتياطية في حال قفل الطرق.

• توفير مهندس ميكانيكي وفنين إلصالح األعطال فور حدوثها.

وفرت المؤسسة صابون سائل عديم رائحة 
الستخدامه بداًل عن العبوات للمحافظة 

على النظافة العامة في المشاعر

توزيع عدد كبير من المطويات 
والنشرات والكتيبات والملصقات 

بلغة الحجاج
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  تحمِّ َّف َّ  قالب   ق ةَّ  تجمِّعَّ الو ِّةَّ ق َّأكِّ سَّ   ف ِّ  َّ

   ق َّ لخ رجَّ
  تفرِّغَّف َّ  ضو غ َّ
عتمَّ  ضرورةَّ

هذا املوقع اإلجمالية تبل���غ نحو 83800م2، وأن عدد احلجاج الذين 
يضمهم ه���ذا املوقع يبلغ 62680، وعدد املربعات 7، وكمية النفايات 
تبلغ نحو 2800 طن، وعدد الضواغط األرضية 7، والضواغط العلوية 
18، مع استخدام عدد )10( قالبات، حمولة الواحد )10( طن، وعدد 
7 قالب���ات دينا، حمول���ة الواحد )2( طن، وكذلك 2 ش���يول )930(، 
وع���دد 2 بوبكات، وكذل���ك 2 مكانس ميكانيكية، ه���ذا باإلضافة إلى 
تأمن عدد كبير من أدوات النظافة، والتي شملت: )سطول، وعربيات، 

ومكانس... إلخ(.
وفيما يتعلق بالطوارئ، فقد أش����ار املتح����دث إلى أنه قد مت تأمن عدد 
2 ضواغط متحركة س����عة )50( طن����ًا، ومن العمالة 40 مجموعة خدمة 
ميدانية، و7 مش����رفن، وعدد 14 مساعد مشرف، ومن العمالة )رجال( 

نحو 230 فردًا، ومن العمالة )نساء( 35..
ثم اس����تعرض عضو مجلس إدارة املؤسسة، آلية رفع املخلفات، والتي 

حصرها في: 
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كما تناول مشكلة املياه اآلس����نة املتسربة من الضواغط العلوية، وذكر 
أنه ميكن تفاديها مبنع استخدام الضواغط العلوية، واستخدامها فقط 

في اليوم األخير.

حالقة آمنة
وفيما يختص مبوضوع احلالقة الذي تنفرد به مؤسس����ة حجاج إيران، 
فقد ذكر عضو مجلس إدارتها أن املؤسسة قد خصصت في السابق – 
ومنذ عدة مواس����م حج - أماكن للحالقة مغطاة مبادة النايلون ومزودة 
بكراس����ي للحالقة وبقطع للبالستك يستخدمها احلاج عند احلالقة ومن 
ثم يق����وم برميها، حيث تس����تخدم هذه القطع مرة واح����دة فقط، وذلك 
من أجل احملافظة على س����المة احلاج، وكذل����ك احملافظة على النظافة 
العامة، كما وفرت املؤسس����ة الصابون الس����ائل الس����تخدامه بداًل من 
العبوات، وذلك في مقار س����كن احلجاج في املش����اعر املقدس����ة، حيث 
قام����ت بالتمديدات الالزمة لذلك. وعّدد أهم ما قامت املؤسس����ة بتنفيذه 

في هذا اجلانب، وهو:
• تخصيص أماكن مؤقتة للحالقة بجوار دورات املياه.

• جتهيز األرضيات بفرش بالستك ثقيل قابل للطي.
• وضع كراسي خاصة بها.

• وضع سطول مجهزة جلمع املخلفات.
وذكر أنه قد مت توفير عمالة مدربة للتعامل مع املفترشن ملعاجلة مخلفات 
املفترش����ن والباعة.. وتوفير عنصر نس����ائي بدورات املياه في مشعري 
عرفات ومنى، باإلضافة إلى التجميع في الضواغط حال قفل الطرقات، 

وذلك بغرض نظافة دورات املياه املخصصة للنساء.
وأش����ار إلى أن الهدف هو احملافظة على الصحة العامة، وذلك بتوفير 
صابون س����ائل عدمي الرائحة للمحافظة على صحة احلاج، ورش أماكن 
جتمع النفاي����ات ودورات املياه باملبيدات احلش����رية والكلور أواًل بأول، 
ومكافحة البعوض باملبيدات اخلاصة قبل صعود احلجاج إلى املشاعر. 
مع احلرص كل احلرص على إنهاء أعمال النظافة وبش����كل فوري، ومع 
خروج آخر حاج من موقع املؤسسة، مع رفع شعار: “أترك املكان كما 

حتب أن تراه”.
وفي ختام ورقة عمله، قدم عضو مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي 

حجاج إيران، عدة توصيات، وهي:
• حتويل الضواغط العلوية إلى أرضية.

• تكثيف متابعة منع االفتراش.
• تكثيف متابعة منع الباعة املتجولن.

وأك����د أنه لتحقيق هذه األهداف، تقوم املؤسس����ة بتوزيع عدد كبير من 
املطويات والنشرات والكتيبات وامللصقات التوعوية بلغة حجاجها، وذلك 
على ضيوف الرحمن في مقرات س����كنهم، وعن����د وصولهم إلى املطار، 
وذلك بهدف توعيتهم وتثقيفهم وإرش����ادهم إلى أداء نس����كهم بالطريقة 
الصحيحة، وتعريفهم بالتعليمات واألنظمة اخلاصة باحلج، وحلثهم على 
إتباع التعليمات اخلاصة بالسلطات، وغير ذلك من األمور املتعلقة بأداء 

الركن اخلامس من أركان اإلسالم.

نقاط تجميع سريعة وقريبة وفرز 
النفايات من المواد التي تسبب تمزق 

األكياس مع سرعة رفع المخلفات
 إلى القالبات

نقل أكياس النفايات وحملها إلى نقطة 
تجميع أولية ثم تحميلها في القالبات 

وتفريغها في الضواغط عند الضرورة

م توفير صابون سائل عدي
ة الرائحة للمحافظة على صح

.الحاج
رش اماكن تجمع النفايات 
ودورات المياه بالمبيدات 
ول الحشرية و الكلور أوالً بأ
ت مكافحة البعوض بالمبيدا

الخاصة قبل صعود الحجاج
.  المشاعرالى 

22

توفير عمالة مدربة 
....للتعامل مع المفترشين 

19



الملف

حوى برنامج عمل الملتقى )العاشر( ألرباب الطوائف، استعراض تجربة خاصة بالمؤسسة األهلية لمطوفي 
حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، بعنوان: تحليل باريتو )80/20( على إدارات وأقسام المؤسسة، والذي يهدف 

لرصد األخطاء المؤثرة على العمليات الداخلية ورفع كفاءة الموظف وإنتاجيته. قام بتقديمها المطوف 
المهندس/ بندر بن فهد خياط، عضو مجلس إدارة المؤسسة، الذي بدأ استعراض هذه التجربة التي تتميز بها 

Pareto Diagram E x( :أو ،)80/20 )المؤسسة، بتعريف تحليل أو مبدأ باريتو  x والذي يعرف أيضا باسم قاعدة 
ample( قائاًل إنه أحد األدوات اإلحصائية في صنع القرار، ويتم استخدامه الختيار عدد محدود من المهام التي 
لها تأثير كبير على النتائج الكلية، ويستخدم مبدأ باريتو فكرة أنه من خالل القيام بـ)20٪( من العمل، فإنه من 

الممكن أن نحصل على )80٪( من إجمالي االستفادة العامة، أو من منظور تحسين الجودة، كما أشار إلى 
أن أغلبية كبيرة من المشكالت: )80٪( تنتج عن أسباب رئيسية قليلة: )20٪(، وأن هذا هو المعروف أيضًا باسم 

الحيوي القليل واألمور العادية الكثيرة.

مكة المكرمة: الرفادة

قدمتها المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية

تطبيق تحليل “باريتو” على إدارات وأقسام 
المؤسسة.. رفع الكفاءة واإلنتاجية
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تحليل “باريتو” أسلوب إحصائي في اتخاذ 
القرار يستخدم الختيار عدٍد محدوٍد من 

المهام التي ينتج عنها تأثير

 يهدف لضمان تقديم خدمات متميزة 
للحاج وزيادة القدرة التشغيلية وتحسين 

اإلنتاجية وتخفيض التكاليف 

لمبدأ “باريتو” تطبيقات لضبط الجودة 
ويعتبر إحدى األدوات الرئيسة المستخدمة 

في إدارة الجودة الشاملة

تطبيق قاعدة )80/20( إلى أي شيء تقريبًا:
• 80٪ من شكاوى العمالء، تنشأ من 20٪ من املنتجات أو اخلدمات.

• 80٪ من حاالت التأخير في اجلدول الزمني، تنشأ من 20٪ من األسباب 
احملتملة لهذا التأخير.

اإلجراءات التصحيحية 
أوض���ح املط���وف املهندس بندر ب���ن فهد خياط عض���و مجلس إدارة 
املؤسس���ة في مستهل حديثه، أن الهدف من استخدام هذا النموذج - 
بتطبيق منظومة حتليل باريتو )80/20( على العمليات املس���تمرة في 
املؤسسة - هو التوصل إلى معرفة املسببات التي تسهم بأكبر قدر من 
املعوقات في العمليات املس���تمرة والتركيز عليها، وبالتالي حصر هذه 

املسببات وتنفيذ بعض اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
واس���تطرد: "حتليل باريتو هو أسلوب إحصائي في عمليات اتخاذ القرار، 
ويتم اس���تخدامه الختيار ع���دٍد محدوٍد من املهام الت���ي ينتج عنها تأثير 
ع���ام على قدٍر من األهمية، كما يعد أس���لوًبا منهجًيا، وهو ذو فائدة حني 
ر  تتنافس العديد من خطط العمل املمكنة جلذب االنتباه، وفي جوهره، يقِدّ
الش���خص املعني بحل املش���كلة الفائدة التي تنتج مع كل عمل، ثم يختار 
ع���دًدا من اإلجراءات األكثر فاعلية والت���ي تقدم فائدة عامة كبيرة، تقترب 

إلى حٍد معقول من أكبر فائدة ميكن حتقيقها". 
وب���ني أن الهدف العام من تطبيقه هو حتس���ني األداء والتقليل من أخطاء 
العامل���ني في املؤسس���ة على مدار العام. مس���تعرضًا مراحل التنفيذ في 
موس���م حج )1437ه�(، والتي منها: )اإلعداد والتهيئة، وحتليل البيانات، 
وتوزيع االس���تمارات وجمعه���ا، وحتليل البيانات وتبويبه���ا، وبناء اخلطة 

اإلجرائية، ومتابعة التنفيذ، وأخيرًا التقييم(.
كما ع���ّدد فوائد هذا التحليل: ملاذا باريتو؟ والتي حصرها في: )س���هولة 
التطبيق، وتكلفته البس���يطة، وأنه يتناسب مع وضع املؤسسة، مع مراعاة 
الزمن املتاح، وقياس األثر، واملعوقات املؤثرة(، محلاًل كل عنصر من هذه 

العناصر، مستخدمًا اجلداول واألشكال والرسومات.
ثم اس���تعرض املتحدث بعض القيم املؤسس���ية، والتي أطلق عليها – قيم 

نحتاجها – ومنها: )التواصل، واملعرفة، والتعاون واملشاركة(.
ث���م تطّرق املط���وف املهندس بندر خي���اط للحديث حول بع���ض البرامج 
واملش���اريع، وكذل���ك حول بعض احللول املس���تقلة الت���ي توضع ملواجهة 
مش���كالت أو لتطوير جوانب العمل، والتي حصره���ا في: )الئحة حتفيز، 
والتطوير املهني، ووضع اللوائح وتطبيقها، وتطوير الشبكات و"اإلنترنت"، 
والش���راكات، والقيم املؤسس���ية(، محددًا بعض العوامل ل� )منوذج خطة 
إجرائية(، وهي: )األهداف، وإجراءات التنفيذ، ومتطلبات التنفيذ: "من – 

إلى"، واملسؤول، ومؤشر التحقق، ومستوى التنفيذ(.
ث���م انتقل لتقدمي حملة تاريخي���ة عن هذا النظام، قائ���اًل: "في أواخر عام 
1940م، ق���ام جوزيف م. جوران، األس���تاذ في إدارة اجل���ودة، باقتراح 
اس���تخدام )مبدأ باريتو( ضم���ن إدارة اجلودة، وأطلق عليه اس���م مبدأ 
باريت���و تيمنًا باقتصادي إيطالي اس���مه: فيلفريدو باريتو، الذي الحظ أن 

80٪ من الدخل في ايطاليا يذهب إلى 20٪ من السكان". 
وأضاف في معرض حديثه: "وقام باريتو في وقت الحق بعمليات مسح في 
ع���دد من البلدان األخرى، ووجد لدهش���ته أن التوزيع مماثل، وأنه وميكن 
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اجلذرية للمش���كالت. في حني أنه من الشائع اإلشارة إلى باريتو على أنه 
"80/20"، على افتراض أنه، في جميع احلاالت – وكما أش���رت سابقًا - 
حتدد نسبة 20٪ من األسباب نسبة 80٪ من املشكالت، وتعد هذه النسبة 
مج���رد قاعدة مبدئي���ة اختبارية، ولن يتم اعتباره���ا، وال ينبغي اعتبارها، 

قانوًنا طبيعًيا غير قابل للتغيير".
َكن تطبيق حتليل باريتو اإلدارة من  ويضيف: "بالنسبة إلدارة املخاطر، ميمُ

التركيز على تلك املخاطر التي لها أكبر األثر على املشروع".

ُمخرجات التحليل  
وف���ي ختام ورقة العمل هذه، تطرق املتحدث املطوف بندر خياط ملخرجات 
حتلي���ل باريتو، والت���ي حصرها في عاملني اثنني هم���ا: )نتاجات مطلوب 
حتقيقه���ا. وتغييرات نس���عى إلحداثها. قائاًل إن التغييرات التي نس���عى 

إلحداثها، هي: 
• تغييرات مالية، تتمثل في

• زيادة القدرة التشغيلية. 
• حتسني اإلنتاجية. 

• تخفيض التكاليف.
• تق���دمي خدم���ات متميزة للح���اج، والتي ترتبط 

باحلاج بصورة مباشرة.
وأخرى خاصة بالعمليات الداخلية، وهي:

• التحول التقني. 
• التحول املؤسسي. 

وأخرى ترتبط بالتطور والنمو، وهي:
• إيجاد بيئة صاحلة لالبتكار واإلبداع. 

• نقل املعرفة وإدارتها.
• التطوير املهني. 

أما النتاجات املطلوب حتقيقها، فقد عّددها في النقاط التالية:
• الوصول مبس���اهمه القطاع اخلاص في إجمالي الناجت احمللي من ٪40 

إلى ٪65.
• مؤش���ر أداء اخلدمات اللوجستية من املرتبة )45( إلى )25( عامليًا و)1( 

إقليميًا.
• الوص���ول م���ن املرك���ز )36( إلى املرك���ز ال�)5( في مؤش���ر احلكومات 

اإللكترونية.
• الوصول من املركز )82( إلى املركز )20( في مؤشر فاعلية احلكومة.

وختم حديثه بتأكيد أن "حتليل باريتو"، يعد أسلوًبا منهجًيا، وأنه ذو فائدة 
ح���ني تتنافس العديد من خطط العمل املمكنة جلذب االنتباه، وفي جوهره، 
ر الش���خص املعني بحل املش���كلة الفائدة الت���ي تنتج مع كل عمل، ثم  يقِدّ
يخت���ار عدًدا من اإلجراءات األكثر فاعلي���ة والتي تقدم فائدة عامة كبيرة، 

تقترب إلى حٍد معقول من أكبر فائدة ميكن حتقيقها.

• 20٪ من املنتجات أو اخلدمات تستحوذ على 80٪ من الربح اخلاص بك.
• 20٪ من مندوبي املبيعات ينتجون 80٪ من عائدات الشركة.

• 20٪ من عيوب النظم سبب 80٪ من مشكالته.

ضبط الجودة 
وعرج عضو مجلس إدارة املؤسس���ة لتع���داد تطبيقات هذا النظام، 
بقول���ه: "ملبدأ باريتو العديد م���ن التطبيقات في مجال ضبط اجلودة، 
وهو األساس ملخطط باريتو، وهو أحد األدوات الرئيسية املستخدمة 
ف���ي إدارة اجلودة الش���املة، كما يعد حتليل باريتو وس���يلًة إبداعيًة 
للنظر في أس���باب املشكالت؛ حيث إّنه يس���اعد على حتفيز التفكير 
وتنظي���م األفكار، غير أّنه ميكن أن يصبح مقيًدا في حالة اس���تبعاد 
املشكالت التي من املمكن أن تكون مهمة، والتي قد تبدو صغيرة في 
البداي���ة، ولكنها تزداد أهمية مب���رور الوقت، كما أنه يجب أن يقترن 
مع أدوات حتليلية أخرى مثل: وضع الفش���ل وحتليل النتائج وحتليل 

شجرة اخلطأ".
ومس���تخدمًا الرس���ومات واألش���كال، أوضح املتحدث 

أن هن���اك )7( خط���وات لتحديد األس���باب املهمة 
باستخدام حتليل باريتو، بقوله:

ل جدواًل، واسرد األسباب مع ذكر ترددها  • شكِّ
كنسبة مئوية.

• ق���م بترتيب األس���باب تنازليًا حس���ب أهمية 
األسباب، أي السبب األكثر أهمية أواًل.

• ق���م بإضاف���ة عمود إل���ى اجلدول يبني النس���بة 
التراكمية.

• ق���م بوضع نقاط تعبر عن النس���بة املئوي���ة التراكمية على 
مخطط يكون فيها األس���باب على احملور األفقي )x-axis( والنس���بة 

.)y-axis( :التراكمية على احملور العمودي
• قم بتوصيل النقاط السابقة لتشكيل منحنى.

• قم برسم أعمدة )على الرسم البياني نفسه( متثل األسباب كل على حدة.
• قم برس���م خط أفقي مواز للمحور األفقي )x-axis( على مستوى ٪80 
من احملور العمودي )y-axis( ، ثم اسقط خط عند نقطة تقاطع خط ال� 
80٪ م���ع املنحنى على احملور األفق���ي )x-axis(. وهذا اخلط العمودي 
بفصل األس���باب املهمة عن األسباب غير املهمة، وبحيث تكون املهمة على 

يسار اخلط.
وأضاف: "وتس���اعد هذه التقني���ة على حتديد اجلزء املهم من األس���باب 
التي حتتاج إلى معاجلة، من أجل حل غالبية املش���كالت، كما أنه ومبجرد 
حتديد األس���باب الرئيسة، ميكن بعد ذلك اس���تخدام أدوات مثل مخطط 
الس���بب واألثر: )Ishikawa diagram( أو التحليل باستخدام شكل 
عظمة السمكة:  )Fish-bone Analysis(، من أجل حتديد األسباب 
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يعد 
هذا النظام 

أسلوًبا منهجًيا وهو ذو 
فائدة حين تتنافس العديد من 

خطط العمل الممكنة 
لجذب االنتباه



المعرض الدولي األول للحج
دون مؤش���رات قياس حقيقية لألداء قد يفتقدها كاتب املقال، وبنظرة ش���به شمولية وقريبة إلى 
حٍد ما من املوضوعية، وبعيًدا عن اإلفراط املبالغ فيه لتضخيم النجاح، وبعيًدا بنفس املس���افة 
عن تضخيم األخطاء وجلد الذات نس���تطيع القول إننا جنحنا جناًحا جيًدا في تقدمي اخلدمات 
للحجاج واملعتمرين خ���ال العقود املاضية، وأن هذه اخلدمات تتطور عاًما بعد عام، وإن كان 

تطورها بطيًئا مقارنة بالتطور السريع في اخلدمات الذي يجتاح جميع مناحي احلياة.
ونظًرا لكون التحدي الصحيح يكمن في منافسة الذات والتفوق عليها، وجتاوز املعوقات املتولدة 
والبحث عن حلول ناجعة لها، والتخطيط بجدية وش���مولية ومرونة للمس���تقبل املتغير، ومواجهة 
التقلبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعصف بالعالم، فكل ذلك يستوجب علينا أن 
نبحث دائًما عن الوسائل املعينة التي ُتساعدنا على أن نكون حاضرين دوًما في الوقت املناسب 
لارتقاء مبس���توى خدماتنا؛ لتتناسب مع طموحات قيادتنا في الوصول ألعلى درجات النجاح 

املطلوب في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
ومن الغريب أننا حتى اآلن لم نوِل صناعة االجتماعات والتي تشمل إقامة املعارض وامللتقيات 
واملؤمت���رات واملنتدي���ات والن���دوات وغيرها التي لها عاقة مباش���رة بخدم���ات احلج والعمرة 
االهتم���ام املطلوب، فصناعة االجتماعات أصبحت أح���د روافد االقتصاديات الوطنية ومصدر 
دخل ال يستهان به مع الفوائد التي يقدمها ملقدمي اخلدمة، تساهم في تطورهم ورفع مستوى 
أدائهم، وهي مهمة جًدا أيًضا للمستفيدين من بعثات احلج والعمرة والوكاالت السياحية الذين 
يستطيعون بناء تفاهمات واسعة مع مقدمي اخلدمات، وعقد صفقات كبيرة معهم بعد االطاع 

عن كثب على معروضاتهم وتبادل املعارف بينهم وزيادة قنوات التواصل معهم. 
كما أن هذه املعارض ومثياتها قادرة على إش���عال روح التنافس بني اجلميع من مس���تفيدين 
يبحثون عن األفضل ليقدموه حلجاجهم ومعتمريهم، وبني مقدمي اخلدمة من مؤسس���ات طوافة 
عب���ر مجموعات اخلدم���ة واملقاولني، وعبر وكاالت العمرة وش���ركات االتص���االت واملجموعات 

الفندقية وغيرهم.
وستجد وزارة احلج أن إقامة هذه املعارض توفر لها زخًما هائًا من البيانات واملعلومات التي 
تس���اعدها في التخطيط والتطوير، ناهيك عن امل���وارد املادية املنتظرة من هذه املعارض والتي 
يتكفل بها عادة الرعاة الذين يتنافسون عليها ملا تقدمه لهم من دعاية وفرص استثمارية وعقود 

مع املستفيدين.
نتمنى أن نرى في املس���تقبل القريب معرًضا دولًيا للحج ومعرًضا مماثًا للعمرة يتم اإلعداد له 
جيًدا وُيقام في األش���هر التي تسبق شهر رمضان، وأن جتد هذه امللتقيات الدعم املطلوب من 
الدولة التي تولي هذا اجلانب رعايتها واهتمامها، أس���وة مبا نش���اهده من منو ملجال صناعة 

املؤمترات في دول اخلليج العربي.

مقـــــــال

طارق عبداهلل فقيه

نقاًل عن جريدة: )مكة(، العدد الصادر بتاريخ 1437/11/13هـ املوافق 16 / 8  2016م



معـــارض

فضل  تبرز  مختلفة  جوانب  ويتناول  قباء،  مسجد  من  الجنوبية  الجهة  في  اإليمان(  مأرز  المنورة  )المدينة  معرض  يقع 
من  المستمدة  النصوص  من  عددًا  تضم  لوحات  تصميم  خالل  من  والتاريخية،  الدينية  ومكانتها  المنورة  المدينة 
مواطن  وبعض  النبوي،  العهد  وخاصة  العصور  عبر  المدينة  تاريخ  من  مختلفة  جوانب  ويتضمن  الصحيحة،  األحاديث 

نزول الوحي والتوثيق المكاني لمعالم السيرة العطرة لرسولنا الحبيب صلى اهلل عليه وسلم.

المدينة المنورة: الرفادة

أقيم بجوار مسجد "قباء" ويضم )15( جناحا متنوعا

“مأرز اإليمان”.. معرض يحكي تاريخ 
طيبة عبر العصور
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تقديم الصورة المثالية لمجتمع المدينة 
في العهد النبوي وتأكيد إعالء قدر النبي 

صلى اهلل عليه وسلم في العالم ونصرته

وأثر ذلك على اإلسالم واملسلمني منذ العهد النبوي إلى اليوم. كما يهدف 
إلى  توعية الزوار بتفاصيل مهمة عن فضل ومكانة املدينة املنورة الدينية 
والتاريخي���ة، وتقدمي الصورة املثالية ملجتمع املدين���ة في العهد النبوي، 
وتأكي���د إع���الء قدر النبي صلى الله عليه وس���لم، ف���ي العالم ونصرته، 
والتوثيق العلمي ملعالم وأحداث الس���يرة العطرة واأليام النضرة لرسولنا 
احلبي���ب صلى الله عليه وس���لم في العهد املدني، وبي���ان آداب الزيارة 
والسكنى في املدينة املنورة، وإبراز اجلوانب احلضارية للمدينة املنورة.

أقسام المعرض
املع���رض يتناول املدين���ة املنورة قدمي���ًا وحديثًا م���ن نواحي احلياة 
املختلفة، من خالل لوحات، مجس���مات، ص���ور وتقنيات حديثة حتكي 
التاري���خ اإلس���المي وتروي مالمح���ه عبر احلقب والعصور وتس���هم 
ف���ي تثقيف الزائرين مبعلوم���ات طيبة عن املدينة املن���ورة من نواحي 
املكانة، والفضائل، واآلداب، وتعرف بالسيرة النبوية العطرة، وحتاكي 
بخرائطه ومجس���ماته حتركات النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، 
سلمه، وحربه، عبر التاريخ اإلسالمي.. وذلك من خالل عرض ملجسمات 
ولوحات رسمية وكتابية ومضيئة مميزة ورائعة، جتعلك تعيش مع ثنايا 
القص���ص التي يرويها، وجتوب في تاريخ وحاضر ومس���تقبل املدينة 

املنورة في مكان واحد. 
ومت اختيار اسم: )مأرز اإلميان(، ألنه أحد أسماء املدينة املنورة، وجاء 

ليؤكد على مكانتها التاريخية واإلسالمية. 
وينقس���م املعرض إلى خمسة عشر قس���مًا أو جناحًا، حتمل عبق 
ّدث عن مأرز اإلميان، املدينة النبوية  التاريخ، وميراث اإلسالم، وحتحُ

يتضم���ن املع���رض لوحات ع���ن تاريخ عمارة املس���جد النبوي الش���ريف 
وتطوره���ا، ولوحات أخرى تضمن دراس���ات علمية جلوان���ب مختلفة من 
س���يرة النبي صلى الله عليه وس���لم في العهد املدني: كاملؤاخاة، والصفة، 
وقبائل األنصار، كما يضم مجسمًا للمدينة املنورة واملسجد النبوي يبرزان 
التطور العمراني واحلضاري اللذين ش���هدتهما املدينة في عصور متفاوتة 
م���ن تاريخها، وقد أقامته أمانة منطقة املدينة املنورة - بالتعاون مع مركز 
بحوث ودراس���ات املدينة املنورة ودارة املل���ك عبدالعزيز - ضمن فعاليات 
مناس���بة اختي���ار املدينة املنورة عاصم���ة الثقافة اإلس���المية 1434ه�/ 
2013م، ويضم )15( قسمًا، وقد قام مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة 
- وبإش���راف من دارة امللك عبدالعزيز - بإع���داد املادة العلمية للمعرض 
وتشغيله وإدارته، مع إعداد فريق مدرب لتقدمي املعلومات للزائرين باللغات: 

)العربية، واإلجنليزية، والتركية، والفارسية، واألوردية(.
ورس���الة املعرض تتلخص في تعظيم بلد الرس���ول الكرمي صلى الله عليه 
وس���لم، من خالل بيان فضل املدينة املنورة ومكانته���ا الدينية والتاريخية 
والتعريف مبعامله���ا النبوية، وبيان دورها املتميز في خدمة العلم واملعرفة، 
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عبر التاريخ 
ث���م ينتقل بالزائر الكرمي عب���ر التاريخ ليصل إلى القس���م الثاني: )املدينة 
املنورة املهاجر(، والذي يبني مسيره صلى الله عليه وسلم  وطريقه، ودخوله، 

ومقامه، وبناه، وحسن استقباله، ودعاه، ويضم من اللوحات:
 • لوح���ة تب���ني خريطة املدينة زمن هجرة الرس���ول صلى الله عليه وس���لم 
حتيط بها احلرار من جهاته���ا الثالث، ويظهر فيها بناء املدينة من الناحية 

اجلغرافية والسكانية.
 • لوح���ة تبني أس���ماء املدينة املنورة، وحتمل أس���ماءها وألقابها ونعوتها، 
وقدمًيا قالت العرب: "تعدد األسماء دليل على شرف املسمى، وعلو مكانته"، 
ومن يداني طيبة مأوى الرسول صلى الله عليه وسلم ومهبط األمالك، حيث 
إن للمدينة املنورة أس���ماء كثيرة مت اختيار مجموعة منها وردت في القرآن 

الكرمي واألحاديث النبوية الصحيحة.
 • لوحة تبني مكانة أهل بيعتي العقبة األولى والثانية، وأسماءهم وأعدادهم، 

وقبائلهم وفضلهم.
أما القسم الثالث: )جناح فضل أهل املدينة(، فيتحدث عن مكانة أهل املدينة 

الش���ريفة، يتجول فيها الزائر لينتقل ب���ني مراحل وثنايا املدينة املنورة، 
يبدأ اجلولة بقاعة االستقبال، حيث يتم استقبال الزوار والترحيب بهم، 
ثم تبدأ اجلولة في أقسام املعرض املتعددة، ويتم في هذه القاعة تعريف 
الزوار باملعرض وأقس���امه وطرق التعامل مع اللوحات واملجس���مات، 
باإلضافة إل���ى توزيع ال���زوار وتفويجهم لكي يتابع معهم املرش���دون 
واملترجمون، حيث يتوافر في املعرض عدٌد من املرش���دين، الذين تلقوا 
دورات تدريبية في طرق التعامل مع الزوار بحيث ميكنهم مس���اعدتهم 
في توضيح بعض اجلوانب التي قد تخفى عليهم خالل زيارتهم املعرض، 
إضافة إلى اإلجابة على أس���ئلتهم واستفساراتهم حول طريقة التعامل 
م���ع املع���رض أو محت���واه أو تقنياته، حيث يضم كل قس���م عددًا من 
اللوح���ات، ويبدأ بالقس���م األول: )املدينة املنورة م���أرز اإلميان(، وفيه 
تلتقي اجلغرافية مع التاريخ، فتبني معاملها وتبرز طبيعتها التضاريسية 
واملناخية.. وتوضح خصائصها البيئي���ة وطبيعتها اجلغرافية، كما أنه 
مبثابة قسم ترحيبي يبني للزائر الكرمي مكانة املدينة املنورة وعلو شأنها 
ومنزلتها، فهي مأرز اإلمي���ان، وإليها يأوي، وبها يكون، وأي منزلة أو 

أعلى من هذه املنزلة. 

من مقتنياته لوحة تبين خريطة المدينة 
زمن هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

تحيط بها الحرار من جهاتها الثالث

التعريف بمعالم المدينة المنورة وبيان 
دورها المتميز في خدمة العلم والمعرفة 

وأثر ذلك على اإلسالم والمسلمين
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املن���ورة ومنزلتهم عبر التاريخ: فمنهم أهل الصفة، ومنهم األنصار، وفيهم 
بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم املجتمع األول. ويضم هذا القسم:

 • لوحة تبني فضل أهل الصفة، وأسماءهم، وبداية إسالم كل واحد منهم، 
وعدد الروايات التي رواها كل منهم، ومكان إقامتهم في املس���جد النبوي، 

وعدد الشهداء منهم، وغير ذلك.
 • لوحة تبني قبائل األوس واخلزرج بتفاصيل أنس���ابهم، وأس���ماء أبرز 

الصحاب���ة في كل قبيل���ة، وفرع وبيان مكانة ه���ذه القبيلة في 
املدينة املنورة.

 • لوحة: )املؤاخاة(، وهي تبني أسماء الصحابة الذين 
آخى بينهم رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم من 
املهاجري���ن واألنصار، وبي���ان فضل هذه املؤاخاة 

وأثرها في املجتمع املسلم.
والقسم الرابع من أقسام هذا املعرض هو: )مواطن 
نزول الوحي(، والذي يعد من األقسام املهمة، إذ به 

تظه���ر املكانة اإلميانية ملدينة رس���ول الله صلى الله 
عليه وس���لم، وهي من أكثر األماكن في الدنيا التي نزل 
عليها جبريل عليه الصالة والسالم، ويضم هذا القسم:

 • خريطة تبني مواطن نزول الوحي مبكة املكرمة.
 • خريطة تبني مواطن نزول الوحي بني مكة املكرمة واملدينة املنورة.

 • خريطة تبني مواطن نزول الوحي باملدينة املنورة.
 • دراس����ة تبني أحوال س����يد اخللق صلى الله عليه وس����لم عند نزول 

الوحي عليه.
وسمي القس���م اخلامس: )املدينة املنورة واخللفاء الراشدون(، وهو قسم 

يظهر جانبًا آخر من الدور احلضاري للمدينة املنورة ويضم: 

 • لوح���ة تب���ني الفتوحات التي حصلت ف���ي العهد النب���وي وعهد اخللفاء 
الراشدين. 

• لوحة تبني فضل اخللفاء الراشدين. 
• لوح���ة تب���ني اإلجنازات التي قام بها كل واحد من اخللفاء الراش���دين في 

املجاالت املالية واإلدارية والعمرانية.

منارة العلم
وعن القس���م الس���ادس، يقول املش���رف على املعرض 
األس���تاذ أحمد حامد غريب: يس���مى هذا القس���م 
)املدينة املنورة مركز علمي(، وقد خصص لتسليط 
الض���وء على ال���دور العلمي للمدين���ة املنورة عبر 
العص���ور، وإبراز هذا اجلان���ب من عدة جهات ال 
تزال حاضرة س���اطعة في املدين���ة املنورة، تؤدي 
دورها لتبقى املدينة املنورة عبر التاريخ منارًا للعلم 
واله���دى"، وأضاف: ويظهر ه���ذا اجلانب من خالل 

العديد من اللوحات التي يضمها، والتي منها:
 • لوح���ة املكتبات املوقوفة باملدينة املنورة، وهي مكتبات عامة 

تزخر بآالف املخطوطات والكتب العلمية النادرة.
 • لوح���ة اجلامعات باملدينة املنورة، حيث تبني بالصور أس���ماء اجلامعات 

التي تضمها هذه البقعة الطاهرة.
 • مجم���ع املل���ك فهد للعناية بالقرآن الكرمي، وال���ذي يعتبر املجمع الوحيد 

بالعالم الذي يعتني بالقرآن الكرمي طباعة وترجمة ودراسة.
 • لوح���ة املكانة العلمية الرائدة للمدينة املنورة، فهي املنطلق للعلوم، فمنها 
خ���رج علم احلديث، وعلم الفقه، وعلم الق���راءات، وإليها ترجع كل املدارس 
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لوحة: 
)المؤاخاة( تبين 

أسماء الصحابة الذين 
آخى بينهم رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم من 
المهاجرين واألنصار



 • ثم يبدأ العهد النبوي ويرى الزائر الكرمي الطريق الذي سلكه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قباء إلى داخل املدينة املنورة.

 • ثم لوحة تبني املدينة املنورة في العهد النبوي، وأبرز س���ماتها ومعاملها، 
والتطورات التي شهدتها في تلك احلقبة املباركة.

 • ث���م لوحة تبني عم���ران املدينة وتطورها، ودور الصحابة حول املس���جد 
النبوي الشريف.

وس���مي القسم احلادي عشر: )هوية وأصالة عمران املدينة املنورة(، ويضم 
هذا القس���م لوحات تبني املدينة املنورة مطلع العهد السعودي، ولوحة أخرى 

تعكس تطور العمران باملدينة املنورة.
أما القس���م الثاني عش���ر: )اقتصاد املدينة املنورة(، فيضم لوحة تبني أثر 
الزراع���ة االقتصادي ف���ي املدينة املن���ورة قدميًا وحديثًا، كم���ا تبرز األثر 
االقتص���ادي للتجارة في املدينة املن���ورة، بوصفها مقصدًا للزائرين وطريقًا 

للعابرين مما جعلها مركزًا لتبادل السلع.
و)زيارة املدينة(، هو مس���مى اجلناح الثالث عش���ر، ويعتبر هذا القس���م 
من األقس���ام املهمة، إذ من خالله يق���ف الزائر على جوانب تبني له آداب 
الزيارة وفضائل املدينة املنورة وآداب زيارة القبر النبوي الش���ريف، ومن 

أبرز مقتنياته:
 • لوحة فضائل املدينة املنورة.

 • لوحة آداب زيارة املسجد النبوي الشريف.
 • لوحة فضائل الروضة الشريفة.

 • لوحة آداب زيارة القبر النبوي الشريف.
 • لوحة معالم جليلة في الروضة الشريفة.

والقس���م الرابع عشر: )املسجد النبوي الشريف(، يضم رؤية كاملة متدرجة 
عبر العصور لكل مراحل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك 

من خالل اآلتي:
 • لوحة تبني التصور التقريبي للمسجد النبوي الشريف عند تأسيسه.

 • لوحة تبني املسجد النبوي الشريف بعد حتويل القبلة.
 • ثم سلس���لة لوحات متعددة تبني املراحل التي مر بها املسجد النبوي في 
توس���عاته عبر العصور، مع بيان تفصيلي ألبعاد كل توسعة من التوسعات، 
وذلك منذ التوسعة النبوية األولى التي أحدثها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد فتح خيبر، إلى التوس���عة الس���عودية التي متت في عهد خادم احلرمني 

الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله.

الرؤى والتصورات
أما القس���م اخلامس عشر واألخير: )مستقبل املدينة املنورة(، فينقل الزائر 

الفقهية مبختلف أنواعها.
وعن القس���م الس���ابع، يقول: أحُطلق على هذا اجلناح اسم: )املدينة منطلق 
الدعوة ونشر اإلسالم(، وهو مكمل للقسم السادس، وبه يبرز الدور الدعوي 

والسياسي للمدينة املنورة، ويضم العديد من اللوحات ومنها: 
 • لوحة تبني انتشار الدعوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 • لوح���ة تبني منطلق الدعوة بكل أنواعها، وتبني أس���ماء الس���فراء الذين 
شرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل األمانة لألمم.

ويص���ل الزائر إلى القس���م الثامن، وهو: )املدينة املن���ورة مكان مبارك 
ومحرم(، وهذا القس���م يبني قدس���ية املدينة وحرمتها، فهي حرم، وهي 
م���كان مبارك ل���ه فضائل عدة وكثيرة كما ورد في كت���اب الله وفي كثير 
من األحاديث الصحيحة عن س���يد اخللق صلى الله عليه وس���لم، ويبني 
هذا القس���م في لوحات كثيرة فضائل املدينة املنورة بشكل عام وفضائل 
كثير من معاملها، مثل: )قباء، وأحد، والبقيع، ووادي بطحان(، كما يبني 

حرمتها وحدود حرمها.
ويواصل املش���رف على املعرض: "وأما القسم التاسع: )منطقة زينة املدينة 
املنورة(، فيهدف إلى بيان فضل ومكانة بعض املعالم النبوية باملدينة املنورة 
وهي: )جبل أحد، وجبل س���لع، وجبل عير، ووادي بطحان، ووادي رانوناء، 
ووادي قناة، ووادي العقيق، ومس���جد الفتح، ومس���جد اإلجابة، ومس���جد 
امليقات، ومس���جد الراية(، كما يبني ما اس���تقرت علي���ه املدينة املنورة في 
آخر العهد النبوي، وذلك من خالل خريطة تظهر فيها املس���اجد النبوية في 
آخر العهد النبوي، ويظهر فيها التوزيع الس���كاني لقبائل األوس واخلزرج، 

واجلوانب احلضارية للمدينة املنورة في آخر العهد النبوي.

الهوية واألصالة
ويتجّول الزائر في أرجاء املعرض ليصل إلى القسم العاشر: )نشأة املدينة 

املنورة(، والذي يحُقّدم من خالل:
 • لوحة تبني تأسيس املدينة املنورة.
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تسليط الضوء على الدور العلمي 
للمدينة المنورة عبر العصور وإبراز هذا 

الجانب من عدة جهات ال تزال حاضرة
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لوحة خاصة بالمكتبات الموقوفة 
والتي هي مكتبات عامة تزخر بآالف 

المخطوطات والكتب العلمية النادرة

إلى املستقبل، ليوضح له أهم مالمح الرؤى والتصورات التي ستكون عليها 
املدينة املنورة في املس���تقبل القريب، والتي ستش���هد ف���ي هذه املرحلة – 
بح���ول الله وقوته - قفزات عمراني���ة وحضارية كبرى على مختلف الصعد، 
والتي تحُوصف بأنها مرحلة املدن الذكية، ومرحلة نهضة املواصالت، ومرحلة 
التوس���عة الكبرى للمسجد النبوي التي أقرها خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز  يرحمه الله.
كما يضم املعرض بني قاعاته مجموعة أخرى من املجسمات، أبرزها 
مجس���م للمدينة املنورة في مطلع العهد الس���عودي املعاصر، والذي 
يبني الط���راز الفريد للمدين���ة املنورة، مبختلف أنحائه���ا وأحيائها، 
ودروبها ومسالكها، وطرقها وش���وارعها وأزقتها، ويبرز مؤسساتها 
ومعامله���ا، ويعكس تراب���ط املجتمع وارتباطه مبرك���ز املدينة املنورة: 

)املسجد النبوي الشريف(.
ومجسٌم آخر يحمل اسم املس���جد النبوي الشريف في العهد األموي، عهد 
الوليد بن عبدامللك من بعد التعديالت التي ش���ملته، والتحديثات التي عمته، 
بإش���راف أمير املدينة املنورة - في ذلك الوقت - عمر بن عبدالعزيز رضي 
الل���ه عنه، وم���ا أحدثه من نقلة نوعية في حجم املس���جد، وش���كله، وضمه 
حلجرة القبر الش���ريف إلى املس���جد النبوي، وما وضعه م���ن مآذن ترتفع 
ممتدًة على قامة املس���جد الش���ريف وتعانق السماء. ولعل من أبرز ما يزيد 
الزائر فائدة واس���تفادًة اس���تخدام املعرض للتقنيات احلديثة وتس���خيرها 
ف���ي التعريف باملدينة وتاريخها وأنحائها وتراثها عبر الشاش���ات املتطورة 

والعروض املتميزة.
وهكذا.. يؤدي معرض: )املدينة املنورة مأرز اإلميان(، أدواره الرائدة، وذلك 
بوصف���ه أحد املعارض  – ب���ل من أهم املعارض - التي حتكي تاريخ طيبة 

الطيبة، عبر عصور زمنية ممتدة، ويسهم في عرض املدينة املنورة - قدميها 
وحديثها - من مختلف النواحي، وعابر األحقاب واألزمان، دينيًة وسياسيًة 

واقتصاديًة واجتماعيًة وعمرانية.
فبعد م���رور أكثر من ثالثة أعوام على تاريخ افتتاح���ه، ال يزال يلقى إقبااًل 
الفتًا من املواطنني واملقيمني وضيوف الرحمن زوار مسجد املصطفى صلى 
الله عليه وس���لم، ليطلعهم على لوحات تعريفية ومجسمات عن املدينة املنورة 
والطراز الفريد لها في أحيائها ودروبها ومس���الكها، واإلجنازات التاريخية 
والنبوي���ة، والتوثيق العلمي ملعاملها وتأكي���د منزلتها عبر التاريخ، وأهميتها، 
ويسهم إسهامًا كبيرًا في بناء ثقافة عامة عن فضائلها، وبيان دور املسجد 

النبوي في تاريخ هذه املدينة النبوية الشريفة. 
ويجمع الزوار من مختلف اجلنس���يات اإلس���المية على اإلشادة بدور هذا 
املعرض في التعريف ب���اإلرث الثقافي والعمراني للمدينة املنورة، من تاريخ 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وحتى عصرنا احلاضر، مشيدين 
مب���ا يضمه هذا املعرض في ه���ذا اجلانب، وذلك بتوثيق علمي فائق اجلودة 

ملعالم املدينة املنورة، وتأكيد منزلتها اإلميانية الرفيعة.



ريادة

لمحة تاريخية
دخلت هذه اخلدمة اإلرشـــادية املهمة في موســـم حج هذا العام )1437هـ( 
سنتها )اخلامسة عشـــر( على التوالي، وذلك بعد انطالقة مسيرتها في عام  
1423هـ، حيث أنشـــئ بقرار من مجلس الـــوزراء املوقر، ومّر مبراحل عّدة 
في الســـابق، كانت أولها جتريبّية، وثانيها استطاع فيها أن يتالفى الكثير 
من الســـلبيات، وفي ثالثها ارتفع مســـتوى اخلدمات، لتختتم هذه احللقات 
املتوالية من سلسة التطوير بصدور ضوابط تنظيمية وآليات جديدة تتضمن 
هيكلة شـــاملة ملهامه وألعمالـــه اإلدارية واملالية، اعتمدت مـــن معالي وزير 

بإشراف "الهيئة التنسيقية"

وتتلّخـــص هـــذه اآللية التقنية اجلديـــدة في عملية ربط مـــع النظام املوحد 
حلجاج اخلارج لتزويد املكتب ببيانات الســـكن والرحالت منذ انطالقها من 
املنافذ، حيث قام املكتب باســـتقبال البيانات من شركة "سجل" واالستعانة 
بها في إصدار "إثبات املغادرة"، ومن ثم مت دمج النظام مع نظام اإلرشـــاد 
املالحي واخلرائط اإللكترونية: "Google Maps"، باإلضافة إلى تصميم 
نظام إرشـــاد لألجهزة الذكية من جواالت وأجهزة لوحية, ليتمكن املرشد من 
اســـتالم بيانات "إثبـــات املغادرة" على اجلهاز اللوحـــي الذي مت توفيره له، 
ليمكنـــه من الدخول برقم الرحلة على النظام وتتبع مســـار الرحلة إلكترونيًا 

إلى سكن احلاج. 
ولضمان تطبيق هذه التقنية بالشـــكل املطلوب، قامت "الهيئة التنســـيقية" 
بتوفير أكثر من 800 جهاز لوحي للمرشـــدين، وتفعيل النظام اإللكتروني 
عليه, ليتم تطبيق هذه اآللية ميدانيًا ولتثبت جناحها – ولله احلمد -. كما 
قام قسم اخلرائط باملكتب باستقبال املسارات اإللكترونية وبرمجة األجهزة 
اللوحية وتدريب املرشدين على استخدامها ملواقع سكن احلجاج وحتديثها 

بصورة دورية لضمان وصول احلاج إلى موقع سكنه الصحيح.

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج.. 
مسيرة تألق ونجاح.. 

يقوم مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج – والذي يعمل بإشراف الهيئة التنسيقية لمؤسسات 
أرباب الطوائف، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات، وتحت إشراف ومتابعة وزارة الحج، بأدوار 

محورية في عمليات نقل الحجاج، وإرشاد حافالتهم، وضمان سرعة وصولها لمقرات مجموعات 
الخدمة الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة الست في مكة المكرمة، وبالمؤسسة األهلية 

لألدالء بالمدينة المنورة، ولكي يطلع بهذه األدوار والمهام على الوجه األكمل، فقد بدأ 
استعداداته ألعمال هذا الموسم منذ وقت مبكر، وذلك من خالل التنسيق المستمر مع الجهات 

والقطاعات األخرى ذات العالقة بمنظومة الحج، لتسهيل عملية تنقل الحجيج وإرشادهم في 
أوقات قياسية. مع الحرص على دعم خططه الميدانية المعدة لموسم حج هذا العام 1437هـ، 

بكثير من المستجدات الخدمية، وفي مقدمتها الحرص على رفع معدالت أداء كوادره العاملة 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومهاراتهم عن طريق التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل 

المختلفة، وكذلك االهتمام بتزويدهم باألجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة. ولعل من أبرز هذه 
المستجدات، تم في موسم حج هذا العام، قيام المكتب بإتباع آلية جديدة تهدف إلى راحة ضيوف 

الرحمن وإيصالهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة. 

مكة المكرمة: الرفادة
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يعد المكتب أحد منظومة خدمات قطاع 
الحج وحلقة من سلسلة حلقات النقل لما 

يؤديه من أدوار مهمة
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احلج والعمرة، وكذلك تغيير مســـماه من: )مشروع إرشاد احلافالت الناقلة 
للحجاج(، إلى: )مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(. 

وتوِّجت هذه النجاحات بحصول املكتب في شهر محرم من عام )1430هـ(، 
على شـــهادة اجلودة العاملية )اآليزو 9001( إصدار )2000(، وذلك بعد 
حتقيقه متطلبات هذه الشهادة التي متثلت في إجناز العمل وفق متطلبات 
اجلودة والتقنية والتكامـــل اإلداري وامليداني في العمل، وذلك بفضل من 
الله ســـبحانه وتعالـــى، ولتحقيقه التميز خالل حج عـــام )1429هـ(، من 
خـــالل النجاح في إيصال احلافالت إلى مقار مجموعات اخلدمة امليدانية 
دون تأخير وفي وقت قياســـي، وكذلك حتقيق أقصى درجات اجلودة من 
خـــالل تقنية التواصل بني احملطات ورصد حترك احلافالت تقنيًا، وتنفيذ 
آليـــات اإلحصاءات الدقيقة الفترية وعلى مدار اليوم بالتعاون مع اجلهات 

ذات العالقة. 
وبالتخطيط والدراســــات وبعــــزم الرجال أثبت املكتــــب جناحه وتفوقه، 
ومتيزه في توفير الوقت واملال واجلهد، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه، ثم بسبب سعى إدارته لالستفادة من جتارب األعوام املاضية، 

ــــن من برامجها وخططها ملواســــم احلّج، مع حرصها على تقدمي  لُتحسِّ
اخلدمة بشــــكل حضاري منظــــم، يتوافق وعظمة الشــــعيرة، وتطلعات 
"الهيئــــة التنســــيقّية" لتقــــدمي كل جديد ومفيد ومبتكــــر خلدمة ضيوف 
الرحمن، األمر الذي أّهله كذلك للحصول على درع التميز في التشغيل 

في منطقة املدينة املنورة. 
وليســـجل هذا اإلجناز وهذا التميز للجميـــع، فاحلصول على )اآليزو( كان 
نتاجـــًا لعمل وجهد مشـــترك بـــني وزارة احلج والعمرة ومؤسســـات أرباب 
الطوائف - ممثلة في الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف -، وبني 
النقابة العامة للســـيارات، كما يعد هذا اإلجنـــاز تعزيزًا للتميز الذي حققه 

ربط مع النظام الموحد لحجاج الخارج لتزويد 
المكتب ببيانات السكن والرحالت منذ 

انطالقها من المنافذ



وتعالى، وبفضل ما وفر له من دعم وإمكانات، أسهمت في أن يقوم بأدواره 
بالصورة املثلى.

ولذا.. فقد قام برفع جاهزية واستعداد جميع محطاته وإداراته وأقسامه – 
باإلضافة إلى فرع املكتب باملدينة املنورة -، وهي: )محطة اســـتقبال طريق 
مكة املكرمة – املدينة املنورة الســـريع )اجلموم(، ومحطة اســـتقبال طريق 
مكة املكرمة – جدة الســـريع )الشميسي(، ومحطة مطار األمير محمد بن 
عبدالعزيـــز الدولي، ومحطة الهجرة كيلـــو 8 باملدينة املنورة(، ومحطة جدة، 
وذلك قبل انطالق أعماله في موســـم احلج، حيث تبدأ أعماله – عادًة - في 
أول شهر شعبان من كل عام، وتنتهي في نهاية شهر صفر من العام التالي، 
هذا بجانب القيام بكامل االستعدادات في جميع املجاالت الستقبال حجاج 

بيت الله احلرام  ونقلهم. 

 األعمال
وقبـــل بدء أعمال موســـم حج العام 1437هـ، وبل ومنذ انتهاء موســـم حج 
عام 1436هـ، انطلق مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج باملدينة املنورة 
في اســـتنفار طاقاته البشرية لتنفيذ اخلطة التشغيلية اخلاصة بأعمال هذا 
املوسم، واخلاصة باستقبال ضيوف الرحمن، زوار املسجد النبوي الشريف 
فـــي املدينة املنـــورة، والتي انطلقت مطلع شـــهر ذي القعدة املنصرم، وفق 

املكتب على مدار الســـنوات الســـابقة، مما يحقق مفهـــوم اخلدمة املتميزة 
لضيوف الرحمن. 

وال تزال مسيرة النجاحات والتألق مستمرة، حيث حقق املكتب أرقام قياسية 
وغير مســـبوقة في مختلف مجاالت عملـــه، في مركزه الرئيس مبكة املكرمة، 
وبفرعه باملدينة املنورة، من خالل اســـتنفار طاقاته البشـــرية في اســـتقبال 
احلافالت القادمة مـــن املنافذ املختلفة، وتوجيهها وإرشـــادها، وإيصالها، 
وذلك بفضل الله ثم بتوجيهات الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف, 
وتأكيدات املســـؤولني فيها على مضاعفة اجلهـــد، وجتويد العمل، واالرتقاء 
بـــاألداء، وتقـــدمي كل ما ميكن خلدمـــة حجاج بيت الله احلـــرام، واحلرص 
كل احلرص على اســـتقبالهم باالبتســـامة، وتقدمي باقـــات الورد إليهم عند 
وصولهم، وبذل جميع الطاقات واإلمكانات لتقدمي أرقى اخلدمات التي حتقق 
راحتهم وإيصالهم إلى املســـاكن املخصصة لهم بكل يســـر وسهولة، حلظة 

وصولهم األراضي املقدسة.
وانطالقًا من رؤية املكتب: "أن تتأصل مهمة العمل اإلرشــــادي حلافالت 
نقل احلجاج بروح الفريق الواحد، وأن تتكامل مع خطط العمل التشغيلية 
لدى كافة قطاعــــات خدمة ضيوف الرحمن". ومن رســــالته: "إن مرحلة 
استقبال ضيوف الرحمن في منافذ الوصول تعد الواجهة األولى، ومتثل 
أولى سلســــلة اخلدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وأيًا كان مســــتوى 
هــــذه اخلدمة، فإن االنطباع األول يدوم". وكذلك من مجموعة القيم التي 
يؤمن بها: "مخافة الله في الســــر والعلن، والصــــدق في العمل، وتقدمي 
أفضل اخلدمات حلجــــاج بيت الله احلرام، واحتــــرام اآلخرين، والعمل 
بــــروح الفريق الواحد، وتطبيق التكامــــل في األعمال في جميع قطاعات 
املشروع، واالبتكار في عمليات التطوير"، عملت مكاتب إرشاد احلافالت 
في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة على مدار الساعة، وبكوادر وطنية 
مؤهلة ومدربة، ومرشدين ميدانيني أصحاب خبرات تراكمية، مت تدريبهم 
وتأهيلهم خلدمــــة ضيوف الرحمن، وتزويدهم بتقنيــــات حديثة متطورة، 
حيث يعد املكتب, أحد منظومة خدمات احلج، وأحد سلسلة حلقات النقل 

في احلج ملا يؤديه من أدوار مهمة. 

منجزات قياسية
ولتواكب هذه اجلهود الغرض من تأسيســـه.. فقد أنشـــئ هذا املكتب بهدف 
راحة وتسهيل تنقالت ضيوف الرحمن، ورفع معدل احلافالت الناقلة للحجاج، 
واختصار زمن وصولها، وخفض نسبة ضياعها وعدم وصولها إلى األماكن 
املـــراد الوصول إليها، وتوخي اجلوانب األمنية واإلرشـــادية في رحالت نقل 

احلجاج، وتطوير اخلدمات اإلرشادية والعناية باحلجاج. 
ويقوم بتأمني مرشـــد مميز ومـــدرب ملرافقة كل حافلة تابعـــة للنقابة العامة 
للسيارات، أثناء نقلها حلجاج بيت الله احلرام من منفذ الوصول باململكة، إلى 
مقار سكنهم أو مكاتب مجموعات اخلدمة امليدانية التابعة ملؤسسات الطوافة 
األهلية في مكة املكرمة، أو التابعة للمؤسسة األهلية لإلدالء باملدينة املنورة. 
وليحقق املكتب كثير من املنجزات في مواســـم احلج الســـابقة بصفة عامة، 
وفي موســـم حج عام 1437هــــ بصفة خاصة، وذلك بتوفيق الله ســـبحانه 
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تطوير نظام معلومات جغرافي ألتمتة 
طباعة خرائط إرشاد الحافالت لبناء 

التواصل المطلوب بين جميع المؤسسات



البيانات الشـــخصية للمتقدمني لهذه الوظائف، وللتتم دراسة جميع طلبات 
التوظيف من ِقبل جلنة متخصصة للمفاضلة بني املتقدمني على أساس عدة 
معايير، أهمها اخلبرات الوظيفية السابقة، ومعرفة جميع الطرق والشوارع 
الرئيســـة باملدينة املنورة. وقد انتظم الشباب الذين مت توظيفهم في دورات 
تدريبية مكثفة في مهـــارات التواصل مع احلجاج, ومت إطالعهم على آليات 

العمل امليداني, بهدف متكينهم من القيام مبهام عملهم بكفاءة عالية.

التدريب والتأهيل 
وانطالقـــًا من احلـــرص على تأهيل كوادر  املكتـــب وتدريبها ورفع قدراتها 
وتنمية مهاراتها، لتجنيدهم في خدمة ضيوف الرحمن خالل موســـم احلج، 
نظمت "الهيئة التنسيقية" العديد من الدورات التدريبية اخلاصة باملرشدين، 
وذلـــك بالتعاون مع مراكز متخصصة في التدريب والتطوير، وذلك لتأهيلهم 
جلميع األعمال امليدانية، وتدريبهم على التعامل مع ضيوف الرحمن بصورة 
الئقـــة، وتعليمهم بعض اللغات احليوية التـــي متكنهم من مخاطبة احلجاج 

وحتقيق مطالبهم في أسرع وقت ممكن. 
ويأتي ذلـــك من باب اهتمام "الهيئـــة التنســـيقية" وإدارة التدريب باملكتب 
بعمليات التدريـــب، والتي أخذت على عاتقها إطالق برامج تطوير اإلداريني 
واملرشـــدين من خـــالل العديد من الدورة التدريبيـــة والتأهيلية التي تناولت 
اجلانـــب النظري والتدريـــب امليداني، وذلك ملا لهذه الـــدورات من تأثيرات 
إيجابية، وإســـهام في رفـــع معدالت األداء وإتقان العمل، مما أســـهم في 
التطويـــر وحتقيق الفاعليـــة والكفاءة املطلوبة التـــي أدت لرفع جودة العمل 

وموثوقية األداء لدى العاملني باملكتب. 
فقامـــت إدارة التدريب والتأهيل باملركز الرئيس، بتكثيف الدورات التدريبية 
والتأهيلية جلميع  مرشـــدي وإداريي باملكتـــب الرئيس مبكة املكرمة وبفرع 
املكتـــب باملدينة املنـــورة، والتي أدت لتعزيز ورفع معـــدالت اخلدمة املقدمة 

أحـــدث اآلليات التقنية لتوجيه احلافـــالت الناقلة لضيوف الرحمن إلى مقار 
الوحدات والدور السكنية املخصصة لهم في املنطقة املركزية في طيبة الطيبة 
بكل يسر وطمأنينة، وذلك عن طريق مرشدي مكاتب اخلدمة، وذلك باستقبال 
الرحالت اجلوية مبحطة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، باإلضافة 
إلى استقبال وتوجيه احلافالت مبحطة الهجرة )الكيلو 8(، لتوجيه احلافالت 
القادمة من مكة املكرمة ومحافظة جدة، وفق اخلطة التشـــغيلية للمكتب، مع 

تصاعد وتيرة العمل في هاتني احملطتني يومًا بعد يوم.

الكوادر العاملة
وفيما يختص بتجنيد الكوادر والطاقات البشـــرية وحشـــدها وتســـخيرها 
خلدمـــة حجاج البيت العتيق، فقد بلغ عدد العاملني في املكتب مبكة املكرمة 
واملدينـــة املنورة في موســـم حج عام 1437هـ، نحـــو )2,000( فرد، منهم 
)262( موظفًا مبكة املكرمة، و)132( باملدينة املنورة، وعدد )800( مرشدًا 
مبكة املكرمة، و)770( مرشـــدًا باملدينة املنورة، مت توظيفهم تباعًا حســـب 
احلاجة، مع احلرص كل احلرص على تعيني الشباب السعوديون في األعمال 
اإلدارية. حيث أعلنت الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف – ومنذ 
وقت مبكر من بداية أعمال موســـم احلج - عن توافر فرص عمل موســـمي 

للشباب السعودي، وفتحت باب التقدمي لاللتحاق بها.
وضمن هذه اجلهود لتوظيف الشباب السعودي، قامت إدارة املكتب باملدينة 
املنورة، بتوظيف املوظفني واملرشدين املشار إلى بياناتهم أعاله, وذلك ضمن 
خططها لتوطني جميع الوظائف املوســـمية, إضافة إلى تأكيد حرصها على 
دعم الشـــباب وإتاحة فرص عمل موسمية تؤهلهم للدخول في سوق العمل، 
وتشجيعهم لالنخراط في مجال خدمة ضيوف الرحمن زوار مدينة املصطفى 
صلى الله عليه وسلم، بعد أن مت التقّدم على هذه الوظائف عبر موقع املكتب 
اإللكتروني، وتعبئة االستمارة اإللكترونية اخلاصة بالتوظيف، والتي حتوي 
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عام 1437هـ املتمثلة في مســــارات إرشــــاد احلافالت ومحطات وآليات 
العمل اجلديــــدة، والتنظيم املالي واإلداري الذي يضمن تعيني الكفاءات 
من املرشدين السعوديني املؤهلني لتقدمي خدمات عالية املستوى حلجاج 
البيت العتيق في رحاب املدينة املنورة، مع تأكيد ضرورة تأهيل العاملني 
املوســــميني ضمن اخلطة التطويرية لرفع مستوى األداء في محطة مطار 
األميــــر محمد بن عبدالعزيــــز الدولي باملدينة املنــــورة ومحطة الهجرة، 
إضافــــة إلى تطوير عمليات الرصد اإللكترونــــي للحافالت بالتعاون مع 
النقابــــة العامة للســــيارات، حتت إشــــراف وكالــــة وزارة احلج والعمرة 

لشؤون الزيارة باملدينة املنورة.  
خاصــــة وأن البرامــــج املعتمدة للمكتب باملدينة املنورة تشــــترط حضور 
العاملــــني في املكاتب البرامــــج التدريبية املتنوعة قبــــل البدء في أعمال 
املوسم، والتي تتضمن مهارات االتصال والتواصل والبرامج األساسية 
لتقــــدمي اإلســــعافات األولية إلى جانب الندوات في تعزيز الســــلوكيات، 
فضاًل عن شــــرح آلية العمل خالل موسم احلج، مع استعراض احلوافز 
املالية والتنظيمية اإلدارية اجلديدة التي تســــهم في رفع مســــتوى أداء 
العاملني مبكتب إرشــــاد احلافالت باملدينة املنورة، وذلك بإشراف رئيس 

الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.
وإلعطاء حملة ســــريعة، ولتسليط الضوء على البرامج التدريبية التي قام 
املكتب بتنفيذها إلدارييه ومرشديه، استعدادًا ملوسم حج عام 1437هـ، 

نلخصها في اآلتي:
فمن تنفيذ مركز الصدارة اإلقليمي للتدريب، وإشــــراف من مركز تدريب 

العاملني في احلج والعمرة بوزارة احلج والعمرة: 
أواًل: مت تنفيذ برنامج تدريبي للمرشدين باملدينة املنورة خالل الفترة من 

20 - 10/22/ 1437هـ ،حيث شملت دورة املرشدين :
 • محاضرة عن اإلسعافات األولية.

 • محاضرة اخلدمة املتميزة لضيوف الرحمن.
 • نبذة عن بعض املهارات اإلدارية باملكتب.

 • التدريب امليداني "لقســــم احلركة"، والذي شــــمل زيــــارة للمحطات: 
)الهجرة، واملطار(.

لضيوف الرحمن حلظة وصولهم إلى بالد احلرمني الشـــريفني ألداء املناسك 
وأثنـــاء تنقالتهـــم فيها، إضافة إلـــى تقدمي حملات علـــى الطريقة املثلى في 
التعامل لتكوين صورة ُمشـــرفة ألبناء اململكة خالل اســـتضافة حجاج بيت 

الله احلرام في البالد.
ومـــن جانب آخر.. نفذ فرع املكتب باملدينـــة املنورة، فعاليات برامج تدريبي 
بعنوان: )مهارات االتصال(، بقيادة خبير تدريب دولي اســـتهدف املرشدين 

واإلداريني العاملني بفروع مكاتب خدمة ضيوف الرحمن بطيبة الطيبة.
كمـــا تضمنت البرامـــج التثقيفية، التي عقدت مبقـــر اإلدارة العامة للتعليم 
باملنطقة، حزمة كبيرة مـــن البرامج اخلاصة بأخالقيات العمل، وذلك بهدف 
رفع مســـتويات األداء للخدمة املقدمـــة باملكتب لزوار مدينة املصطفى صلى 
الله عليه وســـلم، وتنمية املهارات السلوكية اإليجابية للموظفني، وذلك ضمن 
منظومـــة اخلدمات املتكاملة التي توفرها حكومة خادم احلرمني الشـــريفني 
امللك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود - حفظه الله - لضيوف الرحمن في 
العاصمتني املقدستني مكة املكرمة واملدينة املنورة، مع التأكيد على مضامني 
الضوابط التنظيمية اخلاصة باملكتب، وفق اخلطة التشـــغيلية ملوســـم احلج 
عام 1437هــ، واملتمثلة في مســـارات إرشـــاد احلافالت، ومحطات وآليات 

العمل اجلديدة.

برامج متنوعة 
وتضمنــــت هــــذه البرامج التدريبيــــة والتأهيلية، التأكيــــد على مضامني 
الضوابط التنظيمية اخلاصة باملكتب، وفق اخلطة التشــــغيلية ملوسم حج 
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تقديم الخدمة بشكل حضاري يتوافق وعظمة 
الشعيرة وتطلعات “الهيئة التنسيقيّة” 

لتقديم كل جديد ومفيد ومبتكر 

إجمالي أعداد احلافالت واحلجاج الذين مت إرشادهم خالل موسم حج عام 1437هـ
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ثانيًا: مت تنفيذ برنامج تدريبي لإلداريني باملدينة املنورة خالل الفترة من 
1437/10/21هـ، حيث شملت دورة اإلداريني:

 • محاضرة عن اإلسعافات األولية.
 • محاضرة قيادة التكييف.

 • نبذة عن مستجدات اخلطة التشغيلية لعام 1437هـ وفق رؤية 2030
وقــــام بتقدميها خبراء دوليون في التدريب، ومســــعف متطوع من هيئة 

الهالل األحمر السعودي باملدينة املنورة. 
ثالثًا: مت تنفيذ برنامج تدريبي ملرشــــدي املكتــــب الرئيس مبكة املكرمة، 
وذلك خالل الفترة من 26- 1437/10/29هـ، وحوت دورة املرشدين:

 • محاضرة عن اإلسعافات األولية.
 • محاضرة فاعلية اإلنسان واملكان.

 • محاضرة اخلدمة املتميزة لضيوف الرحمن.
 • محاضرة اخلرائط اإلرشادية.

 • نبذة عن بعض املهارات اإلدارية باملكتب، وفق رؤية 2030.
 • تدريب ميداني "لقســــم احلركة"، شمل زيارات ميدانية ملركزي: )مكة 

1، ومكة 2(.
 • نقاش مفتوح مع مديري احملطات: )الشميسي، واجلموم(.

 ولتحقيق هذه األعمال الكبيرة باجلودة املطلوبة واإلتقان املنشــــود على 
أرض الواقــــع وفي ميادين العمل املختلفــــة، أبدى املكتب اهتمامًا كبيرًا 
بجانب التقنية، وذلك بتوظيفها وتســــخيرها والتوسع في استخداماتها، 
فقــــام مبيكنة جميــــع أعماله آليًا من خالل العديد مــــن البرامج اإلدارية 
والتقنية التي مت تصميمها لهذا الغرض، ولتتمكن فرق العمل من إدخال 
جميــــع البيانات الواردة للمكتب إلى قاعدة بياناته، ومن ثم متريرها آليًا 

إلى جميع قطاعات املكتب واجلهات ذات العالقة.
وكذلك التوســــع في استخدام شــــبكة متكاملة لالتصال الالسلكي ورقم 
مجاني لضمان وصول مثالي للحافــــالت وتطويرها وحتديثها عامًا بعد 
عام، والتي عملــــت على توجيه النداءات واســــتقبال البالغات الصادرة 
والــــواردة بني جميــــع إدارات املكتب ومحطاته أو مــــع اجلهات األخرى 

املرتبطة بأعماله. 

كما أكمل املكتب – وفي وقت سابق - تصميم وتشغيل شبكة حاسوبية 
لتشغيل املنافذ املؤدية إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة، وذلك عبر ربطها 
باملقــــر الرئيس واجلهــــات ذات العالقة، من خالل ربــــط جميع قطاعات 
املكتب بشــــبكة حاســــب آلي متكاملة ومتطورة باستخدام شبكة خطوط 
رقمية: )DSL(، وقد مت تصميم الشــــبكة لتنفيــــذ العمليات محليًا على 
اخلوادم احمللية للمواقع الرئيســــة، ومن ثم مزامنتها مع املوقع الرئيس، 
كما مت توفير العدد الكافي من أجهزة احلاســــب اآللي وملحقاته، وزيادة 
عدد أجهزة اخلوادم: )Servers( لتتناسب مع تصميم الشبكة اجلديدة، 

وذلك لضمان سير العمل على أكمل وجه.
هذا بجانـــب قيامه بتطوير  نظام معلومات جغرافي ألمتتة طباعة خرائط 
إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج، بهدف بناء التواصل املطلوب بني جميع 
مؤسسات أرباب الطوائف، وضمان تقدمي أجود وأفضل اخلدمات حلجاج 
بيت الله احلرام وزّوار مســـجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبا يتواكب 
مع التطورات التقنية احلديثة في كل مجاالت اخلدمات وأساليب إدارتها، 
وكذلك بهدف مســـاعدة املرشـــدين للتعرف على مواقع اخلدمة امليدانية، 
حيـــث  مت من خالل هـــذا النظام أمتتة طباعة خرائط إرشـــاد احلافالت 
الناقلة للحجاج باستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية، وإعداد وطباعة 
خرائط تســـاعد املرشـــدين للتعرف على مواقع مكاتب مجموعات اخلدمة 
امليدانيـــة مبكة املكرمة واملدينة املنـــورة، باإلضافة إلى تطوير نظام يعمل 
على توفير ســـهولة البحث عن موقع معني، وذلك إما باســـم الشارع، أو 

باسم أقرب معلم، وكذلك إمكانية إضافة املواقع على اخلريطة.
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توظيف “التقنية” وتسخيرها والتوسع 
في استخداماتها وميكنة جميع األعمال 

بالعديد من البرامج اإلدارية والتقنية

أعداد العاملني مبكتب إرشاد احلافالت إداريني ومرشدين خالل موسم حج عام 1437هـ
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األخيرة

سواعد الجد والتطوير
يواك���ب صدور هذا العدد )اخلامس عش���ر( من مجلة “الرفادة”، تودي���ع الوفود األخيرة من 
حجاج بيت الله احلرام ملوس���م ح���ج عام )1437ه�(، وعودتهم إلى بالده���م، بعد أن مّن الله 
سبحانه وتعالى عليهم بأداء مناسك احلج، وهم يحملون أحسن االنطباعات، وأجمل الذكريات، 
وأنبل املشاعر، عن إنسان هذا البلد الذي سّخره املولى عّز وجّل خلدمة الضيف الكرمي وتيسير 
رحلة عمره، والذي مّثل أبرز عناصر ومقومات منظومات العمل املتكاملة واملتناغمة واملتجانسة 
التي عملت على خدمته، من خالل كوكبة من الكوادر البش���رية العاملة في قطاعات � حكومية 
وأهلي���ة � مختلفة، تش���ّرفت جميعها بخدم���ة ضيوف الرحمن في هذا املوس���م، وبذلت جهودًا 
مخلصة، وقّدمت الغالي والنفيس لتيسير رحلة حج من قّدر الله سبحانه وتعالى لهم القدوم إلى 
األراضي املقدسة في هذا املوسم، ليحققوا عمليًا مفهوم الفريق الواحد، وليسهم كل منهم في 
تدوين اسمه ضمن من أسهموا في حتقيق ما حتقق من جناحات � بعد توفيق الله أواًل واخيرًا 
� وفي رسم هذه اللوحة الرائعة التي تشّكلت في هذا املوسم، حيث بذلوا كل جهد لتقدمي أفضل 
ما لديهم من عطاء فيما يقدم من اخلدمات لوفد الله، وتوشحوا وشاح العز والفخر والشرف.. 
أن اصطفاهم الله س���بحانه وتعالى ألداء هذه اخلدمات، والقيام بهذه األدوار، وأن خصهم � 
نوا نس���يجًا واحدًا ومتآلفًا لهذا الوطن املعطاء، الذي تشرف بخدمة ضيوف  دون غيرهم � ليكوِّ

الرحمن وسيظل كذلك بإذن الله.
م من خدمات،  ويأتي ضمن هذا النسيج، مؤسسات أرباب الطوائف، وإن أردت أن ُأعّدد ما ُقدِّ
وما ُأتيح حلجاج البيت العتيق من تسهيالت، فلن استطيع إلى ذلك سبياًل، فما مّت في ميادين 
العمل املختلفة، عصيٌّ على أن يوصف.. وما جتّس���د عل���ى أرض الواقع، ال ميكن حصره، أو 
إحصاؤه، أو تتبعه، فاملش���هد قد كان أكبر من الوصف، وأروع من أن يرتس���م في خيال أي 
متخيِّل، مش���هد جتلّت فيه قدس���ية املكان والزمان وامتزج بكثير من صور اإلخالص والتفاني 
والتضحيات والتجرد ونكران الذات، ليقوم كل فرد بالتش���مير عن سواعد اجلد للقيام بواجباته 
كم���ا ينبغ���ي، ليؤكد على أن التطوير هو الغاية إلس���عاد ضيف الرحمن طمع���ًا فيما عند الله 
سبحانه وتعالى من األجر والثواب، ثم تلبية لطموحات القيادة احلكيمة وتطلعاتها، في منظومة 
خدمي���ة متكاملة، ضمت أكثر م���ن )30( جهة وقطاعًا، انصهرت فيه���ا اجلهود، والتفت فيها 
الس���واعد، وتراصت فيها الصفوف، ليتم تنفيذ جميع اخلدمات امليدانية وتقدمي كل التسهيالت 
ط لها، وكما أُريد لها أن تكون، وذلك بفضل الله س���بحانه وتعالى، ثم أخذًا  باخلطط  كما ُخطِّ
والبرامج امُلّكمة والدراس���ات املُسبقة، واإلعداد الس���ليم، في إطار ما اكتسبه العاملون في 
هذه القطاعات � وفي مقدمتهم شباب مؤسسات أرباب الطوائف � من جتارب ميدانية ثرية، وملا 
ميلكونه من خبرات تراكمية عريضة، في مواس���م احلج املاضية، والذين وفرت لهم مؤسساتهم 
جمي���ع املعينات، من تدريب وتأهيل، وتقنيات متطّورة، وأجهزة ومعدات حديثة، ليحققوا بعضًا 
م���ن الطموح الذي يعكس تطلعات معالي وزي���ر احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر 
بننت، الذي ما انفك يوجه ويتابع ويس���اند اجلميع ليتحقق النجاح الذي ش���هده موس���م احلج 
املاضي 1437ه�.. س���ائلني الله سبحانه وتعالى املزيد من التوفيق والسداد في مواسم احلج 
املُقبلة، عازمني العقد على أن يكون املوس���م القادم بعون الله وتوفيقه أروع وأكثر إبهارًا، وما 
توفيقنا إال بالله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.. وكل عام والوطن وقيادته ورجاله بخير وس���عادة 

وأمن وأمان.

م. محمد العربي
املشرف العام على فرع وزارة 

احلج والعمرة مبكة املكرمة
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