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ولي العهد
نائب رئيس مجلس الو��اء 

و��ر الدفاع

و��ر الداخلية
رئيس لجنة الحج العليا
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صاحب السمو الملكي األميرصاحب السمو الملكي األمير

صاحب المعالي الدكتور

مستشار خادم الحرمين الش��فين
أمير منطقة مكة المكرمة
و��ر الحج والعمرةرئيس لجنة الحج المرك��ة

أمير منطقة المدينة المنورة
رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة
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الحمد هلل عدد ما خلق في األرض والسماء، والصالة والسالم على خير الرسل وخا�م األن�ياء، ن�ينا محمد وعلى آله وصحبه 
األتقياء األصفياء، وبعد :

الخادمين  أن تكون نفوس  أ�وع  الح�ام، وما  �يت اهلل  ل�وار  القرى) عطاًء وبذًال  أم  لـ(مكة،  الحب  يفيض  أن  أجمل  فما 
لضيوف الرحمن خالصة في نيتها، صادقة في عزمها، سخية في عملها، ناكرة لمجد ذا�ها، وما أسعدني وأنا أرى وأ�لمس 
هذا من زمالئي أعضاء مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، وهم �رسمون ال�ؤى والتصو�ات، ويكتبون 
الخطط والد�اسات، وكذلك من جميع العاملين في مؤسسات أرباب الطوائف األهلية التسع، وهم يترجمون معارفهم، 
ويسخ�ون كل قد�ا�هم ومها�ا�هم، للمساهمة في �نفيذ خطة الحج العامة، وفي تس�ير ب�امج عمل مؤسسا�هم ومكا�بهم 

التشغيلية بكفاءة واقتدار، ليحصد الجميع بهذه الجهود المتظافرة أبهر النتائج، وأسمى النجاحات، وأ�وع العطاءات.

أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  أعضاء  زمالئي  عن  ونيابة  نفسي،  عن  أصالة  أيديكم  �ين  أضع  أن  ويسرني 
الطوائف، عرضًا لهذه النجاحات والعطاءات في صفحات هذا التق��ر السنوي لموسم حج (١٤٣٨هـ).

سائًال المولى القد�ر أن يحفظ هذه البالد المباركة، قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها النعم، أمنًا وع�ًا ورغدًا، وأن �بارك في 
جهود خدمة ضيوف الرحمن، تخطيطًا وتطوي�ًا وعمًال، والحمد والفضل هلل أوًال وآخ�ًا.

د. طالل بن صالح قطب
رئيس الهيئة التنسيقية 

لمؤسسات أرباب الطوائف

سخاٌء في العطاء مقدمة
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تستمر الجهود ويتجدد العطاء عامًا بعد عام في خدمة ضيوف الرحمن و�ّوار مسجد المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم و�تحقق األهداف 
بفضل اهلل سبحانه وتعالى وتوفيقه 

ثم بالدعم الالمحدود من حكومتنا الرشيدة وبجهود مشكورة وأعمال مشهودة من كافة القطاعات العاملة في موسم الحج وفي مقدمتها 
و�ارة الحج والعمرة ، وتأ�ي الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ومؤسسات أرباب الطوائف ضمن هذه الجهات التي ال تألوا جهدًا في 
مباشرة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من الخا�ج منذ أن تطأ أقدامهم أرض هذه البالد المباركة وحتى مغادرتهم وذلك في منافذ 
القدوم ومدن الحج والمشاعر المقدسة كل بحسب نطاقه الزماني ونوعية الخدمة المقدمة ، باذلين في ذلك أقصى الجهود لينعم الحاج الك��م 
بأداء مناسكه �يسر وسهولة في ظل التسهيالت المقدمة من حكومة المملكة العر�ية السعودية التي جعلت خدمة الحاج هدفًا أساسيًا ساميًا .

ونضع هذا التق��ر �ين يدي كل قارئ وباحث ومهتم ليكون مرجعًا لما بذله مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على وجه الخصوص 
من جهود خالل موسم حج 1438هـ وفق الالئحة المعتمدة المنظمة ألعمال الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ، كما يلقي هذا التق��ر 
الرقمية  ال�يانات  العديد من  على  إيضاحه وطرحه  الطوائف معتمدًا في  أرباب  على جهود ومنج�ات ومستجدات كافة مؤسسات  عامة  نظرة 
والجداول والرسوم ال�يانية الموضحة للخدمات المقدمة والجهود المبذولة لحجاج �يت اهلل الح�ام القادمين من الخا�ج والذ�ن بلغ عددهم هذه 
العام مليوني حاج وذلك بعد صدور الموافقة السامية الك��مة ب��ادة أعداد الحجاج بعد اإل�تهاء من مش�وع توسعة المطاف ، وقد واكبت خدمات 
مؤسسات أرباب الطوائف هذه ال��ادة وكانت على أ�م اإلستعداد لها والتي بذلت لها من بداية العام الجديد من اللقاءات واالجتماعات وورش 
العمل والدو�ات التد���ية والخطط التشغيلية والتي حققت بفضل اهلل أهدافها وما ُوضعت له ، وعاد الحاج الك��م إلى بالده محفوفًا باألمن 

والسالمة بعد أن قضى نسكه حامًال أطيب المشاعر عن هذه البالد المباركة وأهلها الك�ام .

محمد بن حسن قاضي
األمين العام للهيئة التنسيقية 

لمؤسسات أرباب الطوائف

 ارتقاٌء يتجدد ..
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المطوف 

أ. فائق بن محمد �ياري 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

لمطوفي حجاج الدول العر�ية

1415هـ  -  1414

المطوف 
أ.عبد اهلل عالء الد�ن 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي 
حجاج تركيا ومسلمي ا�وبا و أم��كا  وأست�اليا  

(رحمه اهلل)

1431هـ  -  1421

المطوف 

أ. عبدالواحد سيف الد�ن
  

رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج أف��قيا غير العر�ية

1436هـ  -  1433

المطوف 

أ. صالح بن محمد جمال
رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج الدول العر�ية (رحمه اهلل)

1410هـ  -  1408

الوكيل 

أ. محمود بن صالح أبو ��د 
رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء 

الموحد (رحمه اهلل)
1413هـ  -  1411

المطوف

أ. فائق بن محمد �ياري 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

لمطوفي حجاج الدول العر�ية
1433هـ  -  1431

المطوف  

د. طالل بن صالح قطب 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

لمطوفي حجاج إي�ان 

14هـ 38

1357

2468

المطوف 

أ. عبدالواحد سيف الد�ن 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

لمطوفي حجاج أف��قيا غير العر�ية
1420هـ  -  1416

�ؤساء الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف من إنشائها ١٤٠٨هـ
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ــتــقــديــم  ــق �ـــتـــكـــامـــل ل ــي ــس ــن ــت ــال ب
ــة لــضــيــوف الــرحــمــن ــاي ــرع ــى ال ــص أق

الرؤية
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الرسالة 

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

نعمل سويًا، وب�وح الف��ق الواحد نحو �نسيق فاعل �ين مؤسسا�نا، وفيما �يننا 

الرحمن  التي تهتم بشؤون خدمة ضيوف  و�ين الجهات الحكومية والخاصة، 

حجاج �يت اهلل الح�ام، بما يمّكننا وبشكل متكامل من تقديم أقصى الرعاية 

المؤسسات،  مصالح  رعاية  على  والعمل  وجل،  عز  اهلل  مرضاة  وابتغاء  لهم، 

والمساهمين فيها، مستلهمين توجيهات المسؤولين في حكومتنا الرشيدة. 

وأساليب  الخدمات،  مجاالت  كل  في  الحديثة  التقنية  للتطو�ات  مواك�ين 

كل  خصوصية  وم�اعاة  المهن،  وع�اقة  أصالة  على  المحافظة  مع  إدارتها، 

محققين  الهبة،  بهذه  وميزنا  الشرف،  بهذا  خصنا  أن  اهلل  شاك��ن  مؤسسة 

به منذ وصوله إلى  الرحمن، واالهتمام  رعاية ضيف  العظيمة في  األهداف 

األ�اضي المقدسة، وحتى مغادرته سالمًا غانمًا إلى بالده �إذن اهلل.

12
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ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل.•  العمل 
التعامل.•  فــي  والــصــدق  األمــانــة 
االهتمام.•  محور  الحجاج  رعــايــة 
ــق.•  ــ ــ�� ــ ــف ــ ــل بــــــــ�وح ال ــ ــم ــ ــع ــ ال
ــق.•  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــالـ الــــتــــكــــامــــل بـ
ــار فــي •  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االبــــــــــداع واإلبـ

ــر الــخــدمــات الــمــقــدمــة. ــطــو� ت
المسـاهمين •  مـصـلحـــة  ــ�ام  ـــ احــت

بها.         والــعــامــلــيــن  ــات  ــس ــؤس ــم وال
ــى •  ــ ــل ــ الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة ع

أصــــالــــة وعـــــ�اقـــــة الـــمـــهـــن.

القيم
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الباب األول
الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
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الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف هي هيئة سعودية مستقلة، تحت إش�اف و�ارة الحج والعمرة 

وترتبط مباشرة بالو��ر ومقرها مكة المكرمة. وتضم في عضويتها تسع كيانات وتشترك كلها في شرف 

المشتركة  المصالح  تمثيل  بهدف  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  وتأسست  الحاج.  خدمة 

لهذه الكيانات التسع، والعمل على تطو�رها ودعمها، والتنسيق فيما �ينها بتوحيد القواعد واإلج�اءات 

للقيام بالمهام واألهداف التي أنشئت ألجلها وتوفير أقصى الرعاية والخدمات لضيوف الرحمن. 

أنشئت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بموجب الق�ار الو�اري رقم 266/ق/م المؤ�خ في 

تفعيل دورها،   �إعادة  1414/11/19هـــ  وتا��خ  127/ق/م  رقم  الو�اري  الق�ار  1408/09/25هـــ. وصدر 

وتطو�ر أدائها وفق اختصاصا�ها، بهدف تأهيل المسائل المشتركة في إطار موحد يضمن عدم وقوع أّي 

�نظيمات  �ين  التواصل  بناء  �ين مؤسسة وأخرى، وبما يساهم في  الرئيسية  العمل  تضارب في مناهج 

أرباب الطوائف ويحقق تقديم أجود وأفضل الخدمات لحجاج �يت اهلل الح�ام و�ّوار مسجد رسوله صلى 

اهلل عليه وسلم.

نبذة 

إرشاف وزارة الحج والعمرة



17 1438الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

الكيانات 
التسع 

ــي  ــة ف ــ ــ ــازم ــ ــ ــزم ــ ــ ال
مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــة

األدالء في
المدينة المنورة

(مؤسسات أرباب الطوائف)

المطوفون في مكة المكرمة

الوكالء في جدة



اإلسهام في تطو�ر 

مهن أرباب الطوائف 

وترسيخ األسس التي تحكم 

ممارسة المهنة، وإصدار وتوثيق 

المعلومات 

األساسية عن المنتمين

 للمهنة.

اإلسهام في تطو�ر 

األنظمة واللوائح المنظمة 

ألنشطة وأعمال مؤسسات 

أرباب الطوائف.

أن تكون الهيئة منصة 

لتوثيق وأرشفة وتبادل 

المعلومات الخاصة بنشاط الحج 

والحجاج ومنسوبي أرباب الطوائف 

وإصدار النش�ات اإلعالمية 

والتوعوية.

االلت�ام بمبدأ الخدمة 

الجماعية �ين مؤسسات 

أرباب الطوائف فيما �ينها، 

وكذلك مع الشركات والمؤسسات 

والجهات األخرى ذات الصلة بأعمالها 

من خالل التعاون والتنسيق 

وبناء جسور التعاون.

بشأن   التوصيات  تقديم 
المالية  الـــمـــوارد  �نمية 

لــلــمــؤســســات والــعــمــل على 
التي  الخدمة  اقتصاديات  هيكلة 

تقدمها المؤسسات واإلسهام في صياغة 
المؤسسات  لعمل  العامة  اإلست�ا�يجية 

األنظمة  به  تقضي  ما  ظل  في 
والتعليمات الصادرة في هذا 

الشأن.

وضع الخطط 

اإلعالمية بما يخدم مؤسسات أرباب 

الطوائف.

العمل 

على إيجاد ميثاق 

مهني

السعي ألن تكون الهيئة 

إحدى مؤسسات المجتمع 

المدني المؤثر على المجتمع في 

مجال اختصاصات وأعمال 

مؤسسات أرباب الطوائف 

تطو�ر الفكر 

التنظيمي لنشاط الحج 

وتقديم ب�امج التوعية 

للعاملين في الحج.
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مهام
الهيئة 



19 1438الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

مؤسسات •  �ين  المشتركة  المصالح  رعاية 
أرباب الطوائف والتنسيق فيما �ينها.

ــاب •  أرب لمهن  العامة  األست�ا�يجية  وضــع 
الطوائف.

العمل على تطو�ر اإلمكانيات المتاحة لدى • 
مؤسسات أرباب الطوائف.

مؤسسات •  �ين  المشتركة  المصالح  تمثيل 
الحج  و�ارة  أمام  وتمثيلها  الطوائف  أربــاب 

والعمرة والجهات األخرى.

تشجيع البحث والتطو�ر واألبتكار .• 

توثيق منظومة خدمات أرباب الطوائف في • 
موسوعة الحج الشاملة.

رعاية المشا��ع المشتركة للمؤسسات.• 

كافة •  أهدافها  تحقيق  س�يل  في  الهيئة  �تخذ 

األنظمة  مع  اليتنافى  بما  لها  المتاحة  الوسائل 

واللوائح.

اقت�اح إنشاء وإدارة المشا��ع والب�امج التي تساعد • 

الهيئة على �نمية مواردها وتحقيق أهدافها.

عقد وإعداد الدو�ات التد���ية وورش العمل العارضة • 

والمنتظمة لتطو�ر مؤسسات أرباب الطوائف.

تحليل ود�اسة التقا��ر التي ترد من مؤسسات أرباب • 

الطوائف والجهات المعنية بشؤون الحج لتق�يمها 

ورفع التوصيات بشأنها.

�ين •  التنسيقية  بــاإلجــ�اءات  يتعلق  ما  كل  د�اســة 

مؤسسات أرباب الطوائف.

اقت�اح وإعداد اللوائح المنظمة ألعمال الحج.• 

لتطو�ر •  الميدانية  والــد�اســات  البحوث  إعـــداد 

الخدمات.

إعداد نماذج موحدة للعقود التي يتم إب�امها �ين • 

مؤسسات أرباب الطوائف و�ين الجهات األخرى.

تقع •  قد  التي  الن�اعات  أدوات فض  وتطو�ر  إعداد 

�ين منسوبي كل طائفة.

مش�وعات •  في  وأصولها  الهيئة  مــوارد  اس�ثمار 

بالنفع  بما يعود  اس�ثما��ة تضمن نماءها و��ادتها 

عليها.

إنشاء مركز معلومات لتوثيق المعلومات وال�يانات • 

الخاصة بمؤسسات أرباب الطوائف وأعمال الحج.

حماية •  بهدف  وذلــك  للمهنة  شرف  ميثاق  إعــداد 

السياج العام للمهنة.

أهداف 
الهيئة 

الوسائل التمكينية 
للهيئة
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ما تم �نفيذهمؤش�ات األداء في السنة أهداف �نفيذية م

�ثقيف وتعليم وتد��ب منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف لإلبداع في 1
500 منسوب من أرباب الطوائفأعمال وخدمات الحج 

300 منسوب من 
أرباب الطوائف

5 خدمات5 خدمات لمؤسسات أرباب الطوائف التسعتقديم خدمات لرفع كفاءة مؤسسات أرباب الطوائف2

تطو�ر الفكر التنظيمي لنشاط الحج وتقديم ب�امج التوعية للعاملين في 3
5 ب�امج5 ب�امج الحج

13 لغة مختلفة15 لغة مختلفة إصدار مطبوعات توعوية وإرشادية للحجاج4

4 إصدا�ات بمعدل إصدار فصليإصدار مجلة مهنية تعني بشؤون الحج ومؤسسات أرباب الطوائف5
إصدار لكل فصل

عقد وإعداد الدو�ات التد���ية وورش العمل العارضة والمنتظمة لتطو�ر 6
500 منسوب من أرباب الطوائفمؤسسات أرباب الطوائف

450 منسوب من 
أرباب الطوائف

إقت�اح إ�تاج وتطو�ر الوسائل التي تضمن �نسيق أعمال مؤسسات أرباب 7
23 اجتماع24 اجتماع �ين مؤسسات أرباب الطوائفالطوائف وتحقيق كامل أعمالها

األهداف التنفيذية
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الهيكل التنظيمي للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

المطوف الدكتور طالل بن صالح قطب  

رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج إي�ان
رئيس مجلس إدارة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

المطوف الدكتور �أفت بن إسماعيل بدر
 

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة التنسيقية
 لمؤسسات أرباب الطوائف

المطوف األستاذ محمد بن حسن قاضي  
األمين العام

الجهاز التنفيذي

العالقات العامة 
واإلعالم

اللجان المختلفة  تقنية المعلومات الشؤون المالية  الشؤون اإلدا��ة 

المطوف المهندس عباس 
بن عبد الغني قطان

عضو - رئيس
 مجلس إدارة المؤسسة 
األهلية لمطوفي حجاج 

الدول العر�ية

المطوف الدكتور 
�أفت بن إسماعيل بدر

  
عضو - رئيس مجلس 

إدارة المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج دول 

جنوب آسيا 

المطوف الدكتور 
طالل بن صالح قطب

  
عضو - رئيس مجلس 

إدارة المؤسسة 
األهلية لمطوفي 

حجاج إي�ان

المطوف األستاذ
طا�ق بن محمد عنقاوي

 
عضو - رئيس مجلس 

إدارة المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج تركيا 

ومسلمي أو�وبا 
وأم��كا وأست�اليا

الوكيل الدكتور فا�وق 
بن يحيى بخاري

عضو - رئيس مجلس 
إدارة مكتب الوكالء 

الموحد

المطوف األستاذ 
محمد أمين أندرقيري

عضو - رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة 

األهلية لمطوفي 
حجاج دول جنوب 

ش�ق آسيا 

الدليل االستاذ
حا�م بن جعفر عبداهلل بالي 

عضو - رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة األهلية لألدالء

المطوف األستاذ 
�امي بن صالح لبني

عضو - رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج الدول 

األف��قية الغير عر�ية

الزمزمي األستاذ 
عبدالهادي زمزمي

عضو - رئيس مجلس 
إدارة مكتب الزمازمة 

الموحد



الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف22 1438

وثيقة تصف 
أول حج 

قاده الملك 
عبدالع��ز 
آل سعود 
رحمه اهلل 

تم تقديمها 
هديه لخادم 

الحرمين 
الش��فين 

الملك 
سلمان بن 

عبدالع��ز
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الحرمين  خادم  على  بالسالم  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  وأعضاء  ونائب  رئيس  تشرف  الرشيدة:  القيادة  مع  السنوي  اللقاء 
الش��فين وذلك بمعية صاحب المعالي و��ر الحج والعمرة وأصحاب السعادة وكالء الو�ارة ، وذلك في قصر الصفا بمكة المكرمة في شهر رمضان المبارك �وم  

20/ 1438/09هـ و�ناول طعام اإلفطار على مائدته حفظه اهلل ورعاه ، وتكون هذه ال��ارة السنوية بمثابة اإلنطالق الفعلي ألعمال موسم الحج بعد اإلستماع إلى 

توجيهات القيادة الحكيمة ، وذلك في عادة سنوية يتشرف بها القائمون على خدمات حجاج �يت اهلل الح�ام.

التواصل مع إمارة منطقة مكة المكرمة: تعمل مؤسسات أرباب الطوائف على التعاميم والتوجيهات التي تردها من مقام صاحب السمو الملكي 
لتفعيلها  والعمرة،  الحج  و�ارة  يخصها منها من  ما  الهيئة  الحجاج. ف�تلقى  نقل  لم�اقبة  العليا  الهيئة  رئيس  المرك��ة،  الحج  لجنة  رئيس  المكرمة،  أمير منطقة مكة 

وتعميمها على جميع مؤسسات أرباب الطوائف، وتشكيل اللجان وف�ق العمل لتنفيذها ومتابعتها، ورفع التقا��ر بها.

االجتماعات مع و��ر الحج والعمرة: يت�أس معالي و��ر الحج والعمرة نهاية كل موسم حج اجتماعًا سنويًا مع �ؤساء مجالس إدارة المؤسسات األهلية 
ألرباب الطوائف لمناقشة المستجدات والمالحظات التي كانت في الموسم األخير، بمقر الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بمكة المكرمة. وينتج عن 

االجتماع �ؤية متجددة نحو الموسم الذي يليه. حيث تدرس النجاحات، وتقّيم العث�ات، و�ناقش وجهات النظر والمقترحات ذات العالقة بالموضوع من قبل �ؤساء 

المؤسسات.

اللقاءات 
السنوية
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اجتماعات مجلس الهيئة

المش�وعات والب�امج

يعقد المجلس اجتماعا�ه مرة كل شهر على األقل بناًء على دعوة رئيس المجلس مصحوبة بجدول األعمال. كما يعقد 

المجلس اجتماعات اس�ثنائية بحضور ثلثي األعضاء على األقل. وتكون ق�ا�ات المجلس نهائية وملزمة فيما صدرت فيه، 

ونافذة بعد م�ور ٣٠ �ومًا من تا��خ تبليغها لمعالي و��ر الحج والعمرة، دون صدور اعت�اض بشأنها أو مالحظات منه.

لسنوات عدة، قامت الهيئة بالتنسيق واإلش�اف المباشر على مجموعة من المش�وعات والب�امج واللقاءات، واستطاعت 

إب�از العديد من المش�وعات الخدمية، والب�امج المثمرة. وسنة بعد سنة، �تطور هذه المشا��ع و�تحسن مخرجا�ها.

ومن هذه المش�وعات المستجدة، وليس حص�ًا: 

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج.• 

البرنامج التد��بي المجاني لتأهيل المرشد�ن للحافالت خالل فترة الحج. • 

مركز ترحيل الحجاج الف�ادى (مكة المكرمة).  • 

م�اكز إرشاد الحجاج التائهين في المشاعر المقدسة. • 

مش�وع التطويف المركزي.• 
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الد�اسات 

تقوم الهيئة بالعديد من الد�اسات الهادفة لتطو�ر األعمال، واإلرتقاء بالخدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف 

لضيوف الرحمن بشكل مستمر. من إطالق النشاطات وورش العمل، أو المشاركة فيها مع جهات أخرى.

مش�وع رسملة أسهم مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف.. 1

مش�وع تداول أسهم مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف.. 2
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الباب الثاني 
المنج�ات في العام 1438 هـ
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اجتماعات مجلس الهيئة

يعقد المجلس اجتماعا�ه مرة كل شهر على األقل بناًء على 

دعوة رئيس المجلس مصحوبة بجدول األعمال. كما يعقد 

على  األعضاء  ثلثي  بحضور  اس�ثنائية  اجتماعات  المجلس 

األقل. وتكون ق�ا�ات المجلس نهائية وملزمة فيما صدرت 

تبليغها لمعالي  تا��خ  30 �ومًا من  فيه، ونافذة بعد م�ور 

و��ر الحج والعمرة، دون صدور اعت�اض بشأنها أو مالحظات 

منه. وحصیلة هذا العام 1438هـ، كانت ما مجموعه 23 

اجتماع �ین دوری وطارئ خرجت بما هو مجموعه ( 35 ) 

توصية وذلك في دورته الثالثة والعش��ن.
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تحت اإلج�اءلم �نجزأنجزت  عدد التوصياتالتا��خرقم االجتماع الدوري 

1438/3/133هـاالجتماع األول

1438/3/201هـاالجتماع الثاني

1438/4/42هـاالجتماع الثالث

1438/4/253هـاالجتماع ال�ابع

1438/5/164هـاالجتماع الخامس

1438/6/72هـاالجتماع السادس

1438/7/214هـاالجتماع السابع
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تحت اإلج�اءلم �نجزأنجزت  عدد التوصياتالتا��خرقم االجتماع الدوري 

1438/7/273هـالجتماع الثامن

1438/8/121هـاالجتماع التاسع

1438/8/192هـاالجتماع العاشر

1438/9/31هـاالجتماع الحادي عشر

1438/9/131هـاالجتماع الثاني عشر

1438/10/231هـاالجتماع الثالث عشر

1438/11/82هـاالجتماع ال�ابع عشر

1438/12/21هـاالجتماع الخامس عشر

1438/12/271هـاالجتماع السادس عشر
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تحت اإلج�اءلم �نجزأنجزت  عدد التوصياتالتا��خرقم االجتماع الدوري 

1439/1/12هـاالجتماع السابع عشر

1

1439/1/20هـاالجتماع الثامن عشر

1439/1/21هـاالجتماع التاسع عشر

1439/1/26هـاالجتماع العش��ن

1439/2/3هـاالجتماع الواحد والعش��ن

1439/2/171هـاالجتماع الثاني والعش��ن

1439/2/241هـاالجتماع الثالث والعش��ن
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1

التنسيقية لمؤسسات  للهيئة  التوجيه  المتضمن  الحج والعمرة  المعالي و��ر  خطاب صاحب 

أرباب الطوائف بالقيام بدور أكثر فعالية لتحقيق م��د من التطو�ر واإلرتقاء بمؤسسات أرباب 

الطوائف ، ومقت�ح إنشاء قسم مختص لألبحاث والد�اسات و / أو التعاقد مع جهة مختصة 

وقادرة للقيام بهذا الدور الحيوي لتحقيق النقلة المطلوبة ألرباب الطوائف واستغالل الفرص 

المتاحة بما يتوافق مع �ؤية المملكة 2030 ولتحقيق تواجد أكثر فعالية وبما يتوافق مع 

متطلبات العصر ألرباب الطوائف .

للهيئة •  التنظيمية  الالئحة  من  والعش��ن  الثانية  المادة  تفعيل  أهمية     

التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الخاصة �إنشاء لجنة لتقديم المشورة 

بأعمال  �تعلق  التي  المتخصصة  والتنظيمية  التوثيقية  الد�اسات  وإعداد 

الهيئة ومؤسسات ومكا�ب أرباب الطوائف . 

   اإلستفادة من مخرجات الد�اسة التي تقوم بها حاليًا المؤسسة األهلية• 

 لمطوفي حجاج الدول العر�ية الخاصة بالفرص االس�ثما��ة المتاحة .

التداول والتوصيات : الموضوع األول:

االجتماع 
الدوري 
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   تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتحديد محاور التطو�ر والفرص المتاحة وذلك من أعضاء مجلس الهيئة التالية أسمائهم :• 

رئيسًاسعادة األستاذ / محمد أمين بن حسن أندرقيري – رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب ش�ق آسيا .                                    

عضوًاسعادة المهندس / عباس بن عبد الغني قطان – رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العر�ية .                                          

عضوًاسعادة األستاذ / �امي بن صالح لبني – رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج أف��قيا غير العر�ية .                                                   

عضوًاسعادة األستاذ / عبد الهادي بن عبد الجليل زمزمي – رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد .                                                

مق��ًاسعادة األستاذ / محمد بن حسن قاضي – أمين عام الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف .                                             

   ترفع اللجنة توصيا�ها لمجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف قبل نهاية شهر ر�يع الثاني 1438هـ .• 
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الموجه  والعمرة  الحج  و��ر  المعالي  صاحب  خطاب 

من  باإلستفادة  األهلية  الطوائف  أربــاب  لمؤسسات 

الخب�ات والتجارب المشار إليها في خطاب معاليه من 

قبل كافة المؤسسات والعمل على تط�يقها خالل حج 

لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  وتكليف  1438هـــ  عام 

أرباب الطوائف بالتنسيق واإلفادة .

أربــاب •  مؤسسات  مــن  مؤسسة  كــل  �تولى   

خبرة  أو  تجربة  تقديم  على  العمل  الطوائف 

حج  لموسم  مسبوقة  وغير  جديدة  تطوي��ة 

السنوي  الملتقى  في  عرضها  يتم  ـــ  1438ه

التنسيقية  الهيئة  ستقيمه  الذي  عشر  الحادي 

لمؤسسات أرباب الطوائف.

الموضوع الثاني:
  للتجارب والخب�ات الناجحة أ��ًا إيجا�يًا في تطو�ر • 

المقدمة  الطوائف  ــاب  أرب مؤسسات  خدمات 

لضيوف الرحمن .

أرباب •  مؤسسات  �ين  والتنسيق  التواصل  بدء    

الطوائف لإلستفادة من التجارب المرفقة بخطاب 

إليه إلمكانية تط�يقها في  المشار  الو��ر  معالي 

موسم حج  1438هـ وفقًا للظ�وف واإلمكانات 

التشغيلية لكل مؤسسة .

التداول والتوصيات : 

االجتماع 
1الدوري 
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األهلية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  خطاب 

لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا 

عقد  بالمؤسسة  المعلومات  تقنية  قسم  رغبة  المتضمن 

مؤسسة  بكل  المعلومات  تقنية  مسؤولي  مع  اجتماع 

الحج  بــو�ارة  التقنية  ومسؤولي  سجل  شركة  بحضور 

والعمرة .

الموضوع الثالث:

االجتماع 
الدوري 

لموسم •  المسجلة  التشغيلية  المالحظات  تحديد 

وتــالفــي  ــات  ــي ــجــا� اإلي لتع��ز  1438هـــــ  ــج  ح

مؤسسات  من  مؤسسة  كل  قبل  من  السل�يات، 

للهيئة  العامة  األمانة  وموافاة  الطوائف  أرباب 

التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بها تمهيدًا 

لعقد اإلجتماع .

مبك�ًا •  اإلجتماع  عقد  لفكرة  الهيئة  مجلس  تأ�يد 

األهــداف  يحقق  بما  مخرجا�ه  من  لإلستفادة 

المرجوة قبل حلول موسم حج 1438هـ .

التداول والتوصيات :
شخصيًا •  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  مشاركة  أهمية 

أرباب  بمؤسسات  المعلومات  تقنية  عن  المسؤولين 

و�ارة  وقياديي  سجل،  شركة  ومسؤولي  الطوائف 

المعلومات  تقنية  عن  المسؤولين  والعمرة  الحج 

والمسار اإللكت�وني لحجاج الخا�ج .

1
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عرض �تائج تكليف مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف في اجتماعه المنعقد بتا��خ 1438/02/24هـ ألصحاب السعادة  رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب 

الطوائف ونائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد واألمين العام للهيئة ، بالتفاهم مع مكتب د. محمد فداء بهجت [ محاسبون وم�اجعون قانونيون ] حيال إنجاز 

استكمال د�اسة تحديد الحصص و�أس المال وكافة الم�احل الموضحة بخطاب المكتب، والمبلغ المخصص ألتعاب ��ادة عدد المساهمين الموضح بالعرض .

ود�اسة العرض المقدم من مكتب الدكتور/ محمد فداء بهجت [ محاسبون وم�اجعون قانيون ]  الخاص بتقديم خدمات مهنية إلعداد د�اسة عن تداول أسهم مؤسسات أرباب الطوائف.

الموضوع:

االجتماع 
2الدوري 
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 تأسيسًا على ما سبق فإن مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف �وافق 

على تكليف مكتب الدكتور/ محمد فداء بهجت [محاسبون وم�اجعون وقانونيون] 

بالقيام �إعداد د�اسة مهنية عن تداول أسهم مؤسسات أرباب الطوائف وفق عرض 

الخدمات المهنية المقدم من المكتب المذكور بأ�عاب تو�ع بالتساوي �ين مؤسسات 

أرباب الطوائف ، وفق م�احل الد�اسة المشار إليها بالعرض ، وبمدة زمنية ال �تجاوز 

تا��خ 1438/06/30هـ .

تم عقد اجتماع التفاهم المشار إليه بعاليه بتا��خ الخميس 1438/03/09هـ وتم • 

خالله مناقشة العديد من المواضيع ذات العالقة برسملة أسهم مؤسسات أرباب 

الطوائف وكيفية تداولها .

تم االتفاق على إلغاء األتعاب المستحقة عن ��ادة أعداد المساهمين المشار لها • 

في العرض المقدم من المكتب المشار إليه بعاليه .

 تمت مناقشة العرض المقدم من نفس المكتب المرفق بالخطاب المتضمن عرض • 

تقديم خدمات مهنية إلعداد د�اسة حول تداول أسهم مؤسسات أرباب الطوائف 

وفق م�احل الد�اسة الموضحة بالعرض .

د�اسة •  إج�اء  إمكانية  لبحث  القانونية  المحاسبة  مكا�ب  بعض  مع  التواصل  تم 

يتطلب  األمر  هذا  بأن  وأفــادوا   ، الطوائف  أربــاب  مؤسسات  أسهم  تــداول  عن 

حتى  الطوائف  أرباب  رسملة مؤسسات  أسهم  د�اسة  بمش�وع  بداية  موافا�هم 

يمكن النظر في إمكانية قيامهم �إج�اء الد�اسة الخاصة بالتداول ، وأوصوا بأن 

األولى واألقدر على إج�اء مثل هذه الد�اسة هو الجهة التي تقوم حاليًا �إعداد 

د�اسة رسملة األسهم ، حتى تصدر الد�استين متالزمتين ومتكاملتين عند اال�تهاء 

من كل منها.

درس أعضاء مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف العرض المعّدل • 

أسهم  تداول  بد�اسة  الخاص  بهجت  فداء  محمد  الدكتور/  مكتب  من  المقدم 

مؤسسات أرباب الطوائف .

التداول والتوصيات : 



الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف40 1438

المنبثق  العمل  ف��ق  أعدها  التي  التعديالت 

أرباب  التنسيقية لمؤسسات  الهيئة  عن مجلس 

لتشكيل  التنظيمية  الالئحة  على  الطوائف 

مكا�ب الخدمة الميدانية تمهيدًا لرفعها لو�ارة 

إعتبا�ًا  بموجبها  العمل  العتماد  والعمرة  الحج 

من موسم حج 1438هـ .

الموضوع األول:
الالئحة •  مــن  والعش��ن  الخامسة  ــمــادة  ال نصت 

بالمؤسسات  الميدانية  الخدمة  لمكا�ب  التنظيمية 

الو�اري  بالق�ار  المعتمدة  الطوائف  ألرباب  األهلية 

تختص  بــأن  1434/09/07هـــــ  تا��خ   68327 رقــم 

لتعد�ل  للو�ارة  مكتوب  إقت�اح  بتقديم  المؤسسات 

هذه  في  الــواردة  واألحكام  الش�وط  بعض  أو  كل 

الالئحة وعليهم تط�يق أحكام هذه الالئحة .

هدفت التعديالت التي تمت إلى تحقيق التوافق مع • 

النظرة المستقبلية للمؤسسات .

االجتماع 
الدوري 

أربــاب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  موافقة 

الالئحة  بنسخة  الموضحة  التعديالت  على  الطوائف 

الميدانية  الخدمة  بمكا�ب  العاملين  لتأهيل  التنظيمية 

نائب   – رئيس   ] الطوائف  ــاب  ألرب األهلية  بالمؤسسات 

الرئيس – عضو ] المرفقة بهذه التوصية .

الحج •  و�ارة  وكيل  سعادة  إلــى  التعديالت  هــذه  ترفع 

والعمرة لشؤون الحج تمهيدًا إلجازتها من قبل معالي و��ر 

الحج والعمرة للعمل بموجبها بدًء من موسم حج 1438هـ 

مع م�اعاة خصوصية كل مؤسسة.

3

التداول والتوصيات : 
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تفعيل المادة الثالثة والعش�ون من الالئحة التنظيمية للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف [ لجنة التوفيق والصلح ] والتي �نص على [ لمجلس الهيئة أن ينشئ لجنة متخصصة 

ضمن أجهزتها التابعة لألمانة العامة لتسوية المنازعات فيما �ين مؤسسات ومكا�ب أرباب الطوائف أو منسوبي تلك المكا�ب والمؤسسات ، وتشكل اللجنة من خمسة أعضاء يت�أسها 

أحد أعضاء مجلس اإلدارة وعضوية ثالثة من أبناء أرباب الطوائف ذوي الخبرة والتأهيل العلمي ، ومستشار قانوني ، يتم تكليفهم بق�ار من الو��ر بناًء على ترشيح مجلس الهيئة لمدة 

سنتين ويكون للجنة سكرتير تعينه أمانة الهيئة .

الموضوع الثاني :

رغبة معالي و��ر الحج والعمرة في أن يكون للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف دور في إحتواء القضايا والمشكالت التي �نشأ �ين أف�اد أرباب الطوائف ، وأهمية • 

تسوية المنازعات فيما �ين مؤسسات ومكا�ب أرباب الطوائف أو منسوبي تلك المكا�ب والمؤسسات .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
3الدوري 
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تقوم لجنة التوفيق و الصلح بما يلي :• 

  التوفيق والصلح في أي خالفات أو ن�اعات �نشأ �ين مؤسسات أرباب الطوائف األعضاء . 1
في الهيئة .

  التوفيق والصلح في أي خالف أو ن�اع ينشأ �ين أحد أبناء أرباب الطوائف والمؤسسة . 2
أو المكتب التابع لها .

لمؤسستين. 3 التابعين  الموظفين  �ين  ينشأ  ن�اع  أو  خالف  أي  في  والصلح  التوفيق   
 أو مكت�ين مختلفين .

إحالة . 4 يجب  النـ�اع  أط�اف  ت�اضي  عدم  حالة  وفي  بالت�اضي  النـ�اع  تسوية  أساس 
الـنـ�اع لجهة اإلختصاص القضائية أو الو�ارة كًال فيما يخصه .

يحيل معالي و��ر الحج والعمرة أو مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف . 5
أي موضوع يتطلب األمر النظر فيه من قبل اللجنة ورفع التوصيات بشأنه .

للجنة إ�خاذ كافة اإلج�اءات الداخلية التي ترى مناسبتها للتوفيق والصلح ومحاولة . 6
وتكون  الرحمن  ضيوف  وخدمة  العامة  المصلحة  يحقق  بما  النـ�اع  إلنهاء  الوصول 

مخاطبتها من خالل رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف .

الحاجة . 7 أرباب الطوائف كلما دعت  التنسيقية لمؤسسات  الهيئة  اللجنة بمقر  تجتمع 
بدعوة من رئيس اللجنة وتعد اللجنة محاضر صلح وتحيط مجلس الهيئة بذلك .

يضاف لعضوية اللجنة المستشار القانوني للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف . 8
واألمين العام للهيئة ، ويتم تكليف الجميع بق�ار من معالي و��ر الحج والعمرة بناًء 

على ترشيح مجلس الهيئة و لمدة سنتين .

وافق مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على تشكيل لجنة التوفيق والصلح من أصحاب السعادة التالية أسمائهم :• 

رئيسًاد. �أفت بن إسماعيل بدر – نائب رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا . 
نائبًا للرئيس م. عباس بن عبد الغني قطان – رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العر�ية ممثًال عن طائفة المطوفين  .                                                                                               
عضوًام. محمود بن جميل حسوبة – عضو الهيئة العليا ألرباب الطوائف ممثًال عن طائفة الوكالء .                                                                                                                                               

عضوًام. عبد اهلل بن عبد الستار الدو�ري – ممثًال عن طائفة الزمازمة .
عضوًاد. عبد الرحمن بن غالب دبور – ممثًال عن طائفة األدالء .

عضوًاأ. محمد بن حسن قاضي - أمين عام الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف. 
عضوًاالمستشار القانوني للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف. 
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خطاب صاحب المعالي و��ر الحج والعمرة المتضمن توجيه 

لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  �تولى  أن  �إعتماد  معاليه 

أرباب الطوائف بالتنسيق مع الهيئة العليا ألرباب الطوائف 

ملفات  حفظ  مسؤولية  الطوائف  أربـــاب  ومؤسسات 

على  تحتوي  التي  الطوائف  أرباب  مؤسسات  مساهمي 

الطوائف  أربـــاب  مــن  عائلة  كــل  تخص  وقـــ�ا�ات  �يانات 

وكذلك   ، االقتضاء  عند  إليها  للرجوع  التلف  ضد  ومعالجتها 

أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  من  عمل  ف��ق  تشكيل 

الطوائف والهيئة العليا ألرباب الطوائف، ومؤسسات أرباب 

ثم  ومن  وفهرستها  الملفات  هذه  ف�ز  يتولى  الطوائف 

أرشفتها في المكان المخصص لها باإلتفاق �ين الهيئتين .

اإلدارة •  عام  مد�ر  سعادة  برئاسة  عمل  ف��ق  تشكيل 
رئيس  سعادة  وعضوية  القانونية  للشؤون  العامة 
الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وسعادة 
رئيس  وسعادة  الطوائف  ألرباب  العليا  الهيئة  رئيس 
حجاج  لمطوفي  األهلية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
الدول العر�ية وسعادة األمين العام للهيئة التنسيقية 
مسؤولية  حيال  للتنسيق  الطوائف  أرباب  لمؤسسات 
ومتابعة  التلف  ضد  ومعالجتها  الملفات  هذه  حفظ 

ف�زها وفهرستها ومن ثم أرشفتها إلكت�ونيًا.

تفويض كل من سعادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة • 
األهلية لمطوفي حجاج الدول العر�ية وسعادة األمين 
الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  للهيئة  العام 
للتفاوض مع مالك المبنى حيال مبلغ اإليجار وتهيئته 
بما يضمن سالمة وسهولة الرجوع إلى هذه الملفات .

الموضوع األول :
والــوثــائــق •  الــســجــالت  عــلــى  المحافظة  أهــمــيــة 

والمستندات الخاصة بمؤسسات أرباب الطوائف.

وقــ�ا�ات •  أوامــر  على  الملفات  هذه  بعض  يحتوي 
على  تحتوي  كما  للمعلمانية  وموافقات  ومنح 
�يانات وق�ا�ات تخص كل عائلة من أرباب الطوائف .

إلستكمال •  الملفات  هذه  بعض  إلى  الرجوع  إحتياج 
المتخصصة  الهيئات  قبل  من  التو��ث  ــ�اءات  إجـ

والمؤسسات .

الموافقة على إستئجار المقر الذي كان مخصصًا في • 
الخا�ج  لحجاج  اإللكت�وني  المسار  لمش�وع  السابق 
التنسيقية  الهيئة  فيه  الذي  المقر  بنفس  والواقع 

لمؤسسات أرباب الطوائف. 

الملفات •  هذه  لحفظ  و�هيأ  الموقع  هذا  يخصص 
أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئتين  إش�اف  تحت 

الطوائف والعليا ألرباب الطوائف .

التداول والتوصيات : 

االجتماع 
4الدوري 
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ــشــؤون الحج  ــو�ارة ل ــ خــطــاب ســعــادة وكــيــل الـ

المعالي  صاحب  توجيه  إلى  بالتقد�ر  فيه  المشار 

اإلحالة  مستند  على  شرحًا  والعمرة  الحج  ــر  و��

العهد  الملكي ولي  السمو  ببرقية صاحب  المرفق 

رغبة  الداخلية بشأن  الو��اء و��ر  رئيس مجلس  نائب 

سموه التأكيد على شركات ومؤسسات الحج بعدم 

الخيام  التقليدية وإعتماد إستخدام  الخيام  إستخدام 

المقاومة للح��ق إعتبا�ًا من موسم حج 1438هـ .

الموضوع الثاني:

إن المبلغ الذي يدفع لمؤسسات الطوافة مقابل تش�يد • 
خيام عرفات وتجهيزها إضافة لمخيمات منى هو مبلغ 

(48) ثمانية وأربعون ��ال فقط .

المحلية •  األسواق  الخيام في  النوع من  توفر هذا  عدم 
وفق األعداد المطلوبة وإرتفاع تكلفة الموجودة منها .

المستخدمة حاليًا بمشعر عرفات •  التقليدية  الخيام  نسبة 
الخيام  مجموع  من   75% إلــى  تصل  قد  نسبة  تمثل 

المستخدمة.

ــاب •  ــ ــات أرب ــس ــؤس ــم ــق لــلــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة ل ــب س
ــمــاعــات  ــدة إجــت ــ ــي ع الـــطـــوائـــف الــمــشــاركــة فـ
الشؤون  ــو�ارة  كـ العالقة  ذات  الجهات  بعض  مــع 
هيئة  وأمــانــة  المدني  ــدفــاع  وال والــقــ�ويــة  البلدية 
وو�ارة  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  تطو�ر 
العام  واألمن  العامة]  اإلس�ثما�ات  [صندوق  المالية 

وو�ارة الحج والعمرة .

الملكي •  السمو  صاحب  لرغبة  واإلحت�ام  التقد�ر  كامل 
الداخلية  و��ر  ــو��اء  ال مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
اهلل  �يت  حجاج  وسالمة  �احــة  تحقيق  إلــى  الهادفة 

الح�ام.

سموه •  رغبة  إنفاذ  في  المبلغ  هــذا  تسخير  إمكانية 
مقاومة  خيام  إلى  الحالية  التقليدية  الخيام  باستبدال 

للح��ق .

الذي •  المبلغ  يتم تحو�ل كامل  �نفيذ هذا األمر أن  يلزم 
يدفعه الحاج مقابل اإلسكان بالمشاعر المقدسة المحدد 
 ، الطوافة  لمؤسسات  ��ال  ثالثمائة  ��ال   (300) بمبلغ 
 (250) مبلغ  سنويًا  منه  يقتطع  المبلغ  هذا  أن  حيث 
اإلس�ثما�ات  لصندوق  تدفع  ��ــال  وخمسون  ما�تين 
العامة مقابل تش�يد الخيام المطورة بمنى ، والتي تم 
أربع  من  أكثر  منذ  تكاليفها  قيمة  تحصيل  من  اال�تهاء 
�ال الحسم مستم�ًا حتى نهاية موسم حج  سنوات وال 

1437هـ .

الحجاج •  ــؤون  ش مكا�ب  تكليف  مناسبة  في  النظر 
والشركات والمنظمين بتغطية تكاليف تش�يد هذا النوع 
يتم  أن  على   ، اإلضافية  الخدمة  من  كنوع  الخيام  من 
توقيعه  يتم  الذي  اإلتفاقية  محضر  ضمن  إليها  اإلشارة 
�ين و�ارة الحج والعمرة ومكا�ب شؤون الحجاج بحيث 
تكون ضمن األجور التي يدفعها الحاج قبل قدومه من 

خالل المسار اإللكت�وني .

في •  إليها  المشار  اللجان  أعمال  إليه  ا�تهت  ما  معرفة 
الس��ة  البرقية  على  أساسًا  والمبنية  التداول  فقرة 
رقم  الداخلية  و��ر  الملكي  السمو  صاحب  من  الواردة 
تجهيز  د�اســة  بشأن  ـــ  ــ 1434/04/12هـ ــخ  ــا�� 4744ت
مشعر عرفات بالخيام المقاومة للح��ق بدًال من الخيام 

التقليدية المستخدمة حاليًا .

التداول والتوصيات : 
االجتماع 
4الدوري 
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المبني  الحج  لشؤون  الو�ارة  وكيل  خطاب سعادة 

أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  خطاب  على 

الالئحة  من  المعدلة  النسخة  به  المرفق  الطوائف 

التنظيمية لتأهيل العاملين بمكا�ب الخدمة الميدانية 

التي شملت تعديالت في اشت�اطات الترشيح ، وما 

أرتآه سعادته أن مثل هذه التعديالت ينبغي أن تبني 

من  الكافي  العدد  توفر  لمدى  وافية  د�اسة  على 

بموجبه  ليتم  ذلك  عن  اإلفادة  وطلب   ، المرشحين 

العرض على معالي الو��ر .

الموضوع الثالث:
للمرشحين والتقيد •  القبول  باب  المعّدلة حتى يمكن فتح  الالئحة  إعتماد  اإل�تهاء من  الوقت في سرعة  أهمية 

بالمدة الزمنية المحددة من الو�ارة في اإل�تهاء من رفع التشكيالت قبل نهاية شهر 1438/06هـ .

وفقًا •  المرشحين  من  الكافية  األعداد  توفر  على  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  تأكيد 
للتعديالت الخاصة بالمؤهل العلمي .

الموافقة على التعديالت اإلضافية على نفس الالئحة للفقرتين 4،3 من الباب ال�ابع وتعد�ل الباب التاسع الخاص • 
بعناصر المفاضلة والمرفقة بهذه التوصية .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
4الدوري 
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االجتماع 
5الدوري 

خطاب صاحب المعالي و��ر الحج والعمرة بشأن �تائج 

لجنة النظر في مخالفات ه�وب السائقين، المتضمن 

أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  للهيئة  معاليه  توجيه 

الطوائف بالبحث في وضع محف�ات ومكافآت لمن 

اله�وب  بالغات  وتقديم  اله�وب  لجنة  مع  يتفاعل 

الخدمة  ربط مكا�ب  ، وكذلك  الطلبات  المستوفية 

مواقعها  لمعرفة  الحافالت  �تبع  بنظام  الميدانية 

والتأكد من حالة اله�وب كإ�بات للجنة .

الموضوع األول:
أن آليات العمل الواردة في الخطاب هي من صميم أعمال شركات نقل الحجاج .• 

أهمية إعادة النظر في إج�اءات وآليات التبليغ عن ه�وب سائقي الحافالت وتسهيلها وإختصارها ألدنى حد ممكن .• 

تكليف ف��ق النقل بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف للنظر في إيجاد حوافز لمن تفاعل مع لجنة ه�وب • 
السائقين وتقديم البالغات بعد إستيفاء إج�اءا�ها وبصورة س��عة ، وسيتم أخذ ذلك في اإلعتبار عند إختيار المتمي��ن 

في كل عام .

 �تولى النقابة العامة للسيا�ات بحكم اإلختصاص مسؤولية ما يلزم حيال ربط مكا�ب الخدمة الميدانية بنظام �تبع • 
الحافالت بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الطوافة .

التداول والتوصيات :
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خطاب سعادة وكيل و�ارة الحج والعمرة لشؤون الحج المشار فيه 

الش��فين  الحرمين  خادم  مستشار  الملكي  السمو  صاحب  لبرقية 

أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المرك��ة بشأن التق��ر 

النهائي لعمل لجنة  إ�الة التعديات واإلحدا�ات بالمشاعر المقدسة 

على  التأكيد   ] نصه  ما  المتضمن  1438هـــ  حج  لموسم  وحرمها 

مخيمات  لهم  المسلمة  الحكومية  والجهات  الطوافة  مؤسسات 

بالمحافظة عليها ووضع الح�اسات عليها وذلك لحمايتها حتى نهاية 

الموسم ] وكذلك [ مخاطبة و�ارة الحج والعمرة بال�ام مؤسسات 

الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل بعدم تجاوز ما أعطي لهم من 

مساحات وعدم التعدي على الم�افق العامة ] .

الموضوع الثاني:
عنها •  صدرت  التي  الجهات  وتحديد  التجاوز  أو  المخالفة  نوع  تحديد  أهمية 

المخالفة باإلسم وعدم  التعميم  .

تلتزم مؤسسات الطوافة األهلية بمكة المكرمة بالمحافظة على المخيمات • 
المسلمة لهم ووضع الح�اسات عليها لحمايتها بدًء من بداية الموسم حتى 

نهاية الموسم .

تأكيد مؤسسات الطوافة األهلية بمكة المكرمة بعدم تجاوزها لما أعطي • 
لها من مساحات ، والمحافظة على الم�افق العامة وعدم التعدي عليها.

التداول والتوصيات :

االجتماع 
5الدوري 
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بمحافظة  ــو�ارة  ال ف�ع  عام  مد�ر  سعادة  خطاب 

بالمطار  الحجاج  بقاء  إختصار زمن  جدة بشأن مقت�ح 

الممكنة  بالسرعة  مساكنهم  إلــى  وتوجيههم 

واإلج�اءات الالزمة لتنفيذ ذلك ، والتوجيه بتشكيل 

ف��ق عمل من مكتب الوكالء الموحد ومؤسسات 

الطوافة إلدارة عملية اإلستقبال بالمطار .

اإلستفادة من آلية تجربة التفوي� المسبق التي تطبقها • 
المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة بما يحقق 
إنشاء  في  والمتمثلة  الك�ام  الحجاج  ومصلحة  �احة 
شاشات خاصة لممثلي شؤون الحجاج من أجل تفوي� 
حجاجهم بشكل صحيح على المساكن المخصصة لهم 
بحزم  المرتبطة  العقود  �يانات  على  اإلعتماد  دون 
الخدمات لعدم صحة العديد منها وعدم تطابقها مع 
الواقع الفعلي وفق ما تمت مالحظته على جزء ك�ير 

من هذه ال�يانات في موسم حج 1437هـ .

 أهمية إلت�ام ف�ع و�ارة الحج والعمرة بمحافظة جدة • 
للسيا�ات  العامة  والنقابة  الموحد  الوكالء  ومكتب 
بعدم تحميل أكثر من ثالث مكا�ب خدمة في الحافلة 
الواحدة أو أكثر من مؤسسة حرصًا على �احة وسالمة 
حجاج �يت اهلل الح�ام و�ائري مسجد ن�يه الك��م صلى 

اهلل عليه وسلم .

الموضوع الثالث:
مسؤوليات •  من  سعادته  بخطاب  ورد  ما  كافة  أن   

وأدوار ال تختص بها مؤسسات الطوافة وأنما هي 
والشركة  الحجاج  شــؤون  مكا�ب  مسؤوليات  من 

المشغلة للمسار اإللكت�وني لقدوم الحجاج .

المنورة •  بالمدينة  لألدالء  األهلية  للمؤسسة  سبق   
تط�يق هذه اآللية منذ سنوات سابقة تحت مسمى 
في  وفاعلية  نجاحًا  وأ�بتت  المسبق  التفوي�  نظام 

إستقبال الحجاج وإختصار مدة بقائهم في المطار .

 أهمية إل�ام مكا�ب شؤون الحجاج �إدخال معلومة • 
السكن الصحيحة ، وأن أقصى مدة للتعد�ل هي قبل 

24 ساعة من الزمن المحدد لوصول الحجاج .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
5الدوري 
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التي  والصلح  التوفيق  لجنة  أعضاء  مكافأة  تحديد 

من  والعش�ون  الثالثة  المادة  بموجب  تشكيلها  تم 

لمؤسسات  التنسيقية  للهيئة  التنظيمية  الالئحة 

أرباب الطوائف ، بموجب توصية مجلس الهيئة.

الموضوع ال�ابع:
 تضمنت الفقرة  (2) من المادة الخامسة عشر من الالئحة التنظيمية للهيئة ما نصه [ في حالة إختيار عضو • 

المجلس لعضوية اللجان التنفيذية أو لجنة تسوية المنازعات أو أي من اللجان المتخصصة التي يق�ر مجلس 
الهيئة تكوينها ، فيتم صرف مكافأة إضافية لذلك العضو تما�ل المكافأة المق�رة ألعضاء تلك اللجنة والتي 

يحددها مجلس الهيئة في ق�ار إنشاء اللجنة المعنية .

لجنة •  أعضاء  لكل عضو من  يصرف  أن  الطوائف على  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  موافقة مجلس 
التنسيقية  الهيئة  الصرف عن ط��ق  ��ال ويكون  مبلغ خمسمائة  يحضرها  والصلح عن كل جلسة  التوفيق 

لمؤسسات أرباب الطوائف ومن ثم مطالبة المؤسسات بتسديد ما تم صرفه من قبل الهيئة .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
5الدوري 
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بالنيابة  الحج والعمرة  و��ر  المعالي  خطاب صاحب 

ــداه  أب مــا  بــشــأن  الــطــوافــة  لمؤسسات  الموجه 

مالحظات  من  الحجاج  شؤون  مكا�ب  من  العديد 

والمدينة  المكرمة  بمكة  الحجاج  مساكن  على 

المنورة والمشاعر المقدسة حيال متطلبات الخدمة 

والسالمة والصحة والمتطلبات األمنية .

بمكة •  اإلسكان  خدمات  بمستوى  اإلرتقاء  أهمية 
المتطلبات  كافة  وتوفير  المنورة  والمدينة  المكرمة 
يضمن  وبما  الك�ام  بالحجاج  الالئقة  والتجهي�ات 

سالمتهم �يئيًا وصحيًا وأمنيًا .

بمكة •  الحجاج  مساكن  تصا��ح  لجان  على  التأكيد 
المتطلبات  هذه  بتضمين  المنورة  والمدينة  المكرمة 

ضمن إشت�اطات منح الت�اخيص .

إحاطة أصحاب المساكن بهذه المتطلبات من وقت • 
مبكر وقبل البدء من توقيع العقود مع مكا�ب شؤون 

الحجاج وممثلي قدوم الحجاج.

الطوائف •  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  تؤكد 
بمتابعة  واألدالء  الطوافة  مؤسسات  كافة  إلت�ام 
وفقًا  حيالها  يلزم  ما  وإ�خاذ   ، المتطلبات  توفر هذه  
لما تضمنته الالئحة التنفيذية لضوابط إسكان الحجاج.

الموضوع األول:
المكرمة •  بمكة  للحجاج  السكن  تأمين  مسؤولية   

والصحية  الخدمية  ومتطلبا�ه  المنورة  والمدينة 
أن  كما   ، الحجاج  شؤون  لمكا�ب  �تبع   ، واألمنية 
المشاعر  في  المياه  دو�ات  عدد  ��ــادة  مسؤولية 

المقدسة �تبع و�ارة الشؤون البلدية والق�وية .

المساكن •  بمالك  مناط  المتطلبات  هذه  توفير  إن 
المكرمة  بمكة  الحجاج  إســكــان  تصا��ح  ولــجــان 

والمدينة المنورة ومكا�ب شؤون الحجاج .

المقام •  عليها من  الموافق  الحجاج  إسكان   ضوابط 
اإللت�امات  جميع  أوضحت  1410هـــ  عام  السامي 
وممثل   ، المؤجر  أو  المالك   ] العقد  طرفي  على 

الحجاج ] .

بمكة •  الطوافة  مؤسسات  مسؤوليات  �نحصر   
يتعلق  فيما  المنورة  بالمدينة  واألدالء  المكرمة 
بشؤون اإلسكان في متابعة مضامين العقود للتأكد 
حاالت  ومعالجة  األساسية  التجهي�ات  توفر   من 
من  وخصمها  وجدت  إن  النواقص  وتأمين  القصور 

الضمان البنكي وفق ضوابط محددة  .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
6الدوري 
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خطاب سعادة وكيل و�ارة ا الحج والعمرة لشؤون الحج المتضمن التأكيد على 

وجوب إنفاذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد باعتماد إستخدام الخيام 

المقاومة للح��ق بمشعر عرفات إعتبا�ًا من موسم حج 1438هـ وعدم إستخدام 

ذلك مع مكا�ب شؤون  التنسيق في  يمكن  وأنه   ، بالمشعر  التقليدية  الخيام 

الحج وممثلي قدوم الحجاج  .

الموضوع الثاني:
التأكيد على عدم توفر هذا النوع من الخيام في األسواق المحلية .• 

حسب توجيه سعادة الوكيل لشؤون الحج في خطابه المشار إليه بعاليه بالتنسيق • 
في ذلك مع مكا�ب شؤون الحجاج وممثلي قدوم الحجاج ، فقد تم ذلك بالفعل 
بت�ويدهم  وطالبوا  ذلك،  األخر  البعض  ورفض  ذلك  حيال  تجاوبًا  البعض  وأبدى 

بخطابات رسمية تفيد التقيد بذلك .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
6الدوري 



الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف52 1438

الموافقة على الموازنة التقدي��ة للهيئة التنسيقية 

لمؤسسات أرباب الطوائف عن العام المالي  1438– 

1439هـ والذي يمثل الفترة من 1438/03/01هـ 

- 1439/02/30هـ .

أرباب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  اطلع   
والمص�وفات  اإليــــ�ادات  مبالغ  على  الــطــوائــف 
 , 1439/1438هــــ  الحالي  المالي  للعام  التقدي��ة 
مع األخذ في االعتبار األمور المستحدثة التي أملتها 
األوضاع العملية الحالية للهيئة والتوسع في أعمالها 
و�ارة  من  بتوجيه  األمور  بعض  بممارسة  واضطالعها 

الحج والعمرة .

بمساندة •  الدائم  والعمرة  الحج  و��ر  معالي  توجيه 
�ين  المعلومات  لتبادل  منصة  لتكون  الهيئة  ودعم 
في  واالستم�ار  الطوائف  أرباب  ومؤسسات  الو�ارة 
الصورة  إعــالء  شأنه  من  ما  بكل  بأعمالها  اإلرتقاء 
لحجاج  المتطورة  الخدمات  بها  تقدم  التي  الحقيقية 
�يت اهلل الح�ام و�ائري مسجد ن�يه الك��م صلى اهلل 

عليه وسلم .

العمل •  وورش  الفعاليات  من  للعديد  الهيئة  رعاية 
واالجتماعات ذات العالقة بشؤون الحج وتشارك فيها 

مؤسسات أرباب الطوائف .

الهيئة •  الد�اسات واألبحاث التي تكلف  القيام ببعض 
بعض الجهات اإلستشا��ة �إعدادها .

الالئحة التنظيمية للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب • 
الطوائف وما تضمنته من لجان استشا��ة وفنية .

مقر •  توفير  الهيئة  بتكليف  الخاص  الــو�اري  الق�ار   
وموظفين للهيئة العليا ألرباب الطوائف وما يتبع من 

إيجا�ات و�وا�ب ومكافآت وتجهي�ات مكت�ية .

 أرشفة وحفظ وفهرسة ملفات أرباب الطوائف . • 

أرباب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  �وافق 
الطوائف على الموازنة التقدي��ة للهيئة للعام المالي  

1438– 1439هـ.

التداول والتوصيات :

االجتماع 
7الدوري 

الموضوع األول:
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إق�ار الحسابات الختامية للهيئة التنسيقية لمؤسسات 

1438/1437هـ  المالي  العام  الطوائف عن  أرباب 

إلى  1437/03/01هـــــ  من  الفترة  يمثل  ــذي  وال

1438/02/29هـ وتبرئة ذمة رئيس الهيئة التنسيقية 

الهيئة  رئيس  ونائب  الطوائف  أربــاب  لمؤسسات 

واألمين العام .

للهيئة •  الختامية  الحسابات  ــ�ار  إق على  الموافقة 

العام  عن  الطوائف  ــاب  أرب لمؤسسات  التنسيقية 

في  المنتهي  ـــ  ــ 1438/1437هـ السابق  المالي 

التنسيقية  1438/02/29هـ وتبرئة ذمة رئيس الهيئة 

الهيئة  رئيس  ونائب  الطوائف  ــاب  أرب لمؤسسات 

ويثمنون  بعاليه  الموضحة  الفترة  عن  العام  واألمين 

الجهود التي بذلت في س�يل تطو�ر وتحديث وميكنة 

متمنين  للهيئة  المالية  للشؤون  النظامية  اإلج�اءات 

للجميع دوام التوفيق.

لمؤسسات •  التنسيقية  الهيئة  إدارة  مجلس  اطلع 

أرباب الطوائف على تق��ر الحسابات الختامية للهيئة 

المشتمل  الطوائف  أربــاب  لمؤسسات  التنسيقية 

على قائمة المركز المالي وقائمة األنشطة وقائمة 

1438/1437هـــ   المالي  للعام  النقدية  التدفقات 

التفصيلي  والتق��ر  1438/02/29هـ  في  المنتهي 

عن  للهيئة  الداخلي  المحاسب  تق��ر  إلى  باإلضافة 

المالية  السنة  خالل  الهيئة  ونشاطات  أعمال  �تائج 

أسامة  شركة  من  والمقدم  التا��خ  بذلك  المنتهية 

قانونيون  (محاسبون  وش��كه  الخ��جي  اهلل  عبد 

واستشا��و أعمال) وبعد التداول والنقاش واستيضاح 

مفردات اإلجماليات التي تعبر عنها البنود .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
7الدوري 

الموضوع الثاني:
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خطاب سعادة وكيل الو�ارة لشؤون 

إطالق  طلب،  د�اســة  بشأن  الحج 

والمطوفات  المطوفين  يضم  شعار 

ونفتخر)  (مــطــوفــون  ــم  إس يحمل 

التواصل  وإنشاء حسابات عبر رسائل 

المهنة  قضايا  لط�ح  اإلجتماعي 

وبحث سبل تطو�رها .

 كثرة الشعا�ات والمجموعات والحسابات في وسائل التواصل االجتماعي وهي غير مرخصة وال تحقق مصلحة عامة .• 

منشؤوا هذه الحسابات غير مفوضين بمناقشة أمور المهنة وتطو�رها .• 

تأسيسًا على ما سبق وللمصلحة العامة ألرباب الطوائف ولما يثار من خالل هذه المواقع والحسابات  اإللكت�ونية من قضايا تؤدي • 
إلى إ�ارة الفتنة �ين المنتس�ين لهذه المؤسسات وتشويش أفكارهم بأمور بعيدٍة عن الواقع الفعلي ، فإن مجلس الهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف ال �ؤيد اإلستم�ار في مثل هذه األمور ، ويأمل في تفضل مقام و�ارة الحج والعمرة �إحالة الموضوع 
إلى اإلدارة العامة للشؤون القانونية بالو�ارة للتعاون والتنسيق مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف في إيجاد صيغة 

نظامية تمنع إ�تشار هذه الحسابات والشعا�ات .

 التن�يه على الزمالء أعضاء مجالس اإلدا�ات بعدم المشاركة أو الدعم اللوجستي لمثل هذه الشعا�ات طالما أنها غير مرخصة من • 
مجلس اإلدارة أو الجهة اإلش�افية .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
7الدوري 

الموضوع الثالث:
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بشأن  الحج  لشؤون  ــو�ارة  ال وكيل  سعادة  خطاب 

إحــدى  مــن  مقدم  مقت�ح  مــن  الـــو�ارة  تلقته  مــا 

تعاوني  إنشاء صندوق  بفكرة  المتعلق  المطوفات 

لكل محتاج من المطوفين والمطوفات �ثبت مدى 

حاجته للمساعدة ، وأن يكون مصدر تكو�ن الصندوق 

هو استقطاع ��الين من كل سهم لكل المطوفين 

والمطوفات .

أرباب •  لمؤسسات  هدفًا  يمثل  ال  الذي  االجتماعي  التكافل  مبدأ  وتحقق  رة  خيِّ المبدأ  حيث  من  الفكرة 
الطوائف.

 هنالك ضوابط ومحاذ�ر تجاه الصناد�ق الخي��ة والتعاونية .• 

 ال يحق لمجلس إدارة أي مؤسسة اإلستقطاع من مستحقات المساهمين لتكو�ن �أس مال للصندوق • 
المقت�ح إّال بموافقة جماعية من كافة المساهمين . 

عدم تأ�يد مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف للمقت�ح لألسباب المنوه عنها بعاليه .• 

تقديم الشكر للمطوفة مقدمة المقت�ح لحرصها على رعاية مصلحة المحتاجين من أبناء الطوائف .• 

التداول والتوصيات :

االجتماع 
7الدوري 

الموضوع ال�ابع:
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خطاب سعادة وكيل و�ارة الحج والعمرة لشؤون الحج 

أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  تكليف  بشأن 

الحج  (و�ارة  بمشاركة  عمل  ورشــة  عقد  الطوائف 

ألبحاث  الش��فين  الحرمين  خــادم  معهد   ، والعمرة 

المسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة   ، والعمرة  الحج 

الح�ام والمسجد النبوي الش��ف، المؤسسات األهلية 

السعودية)  العر�ية  الكشافة  جمعية  للطوافة، 

لمناقشة موضوع إرشاد الحجاج التائهين واإلستفادة 

الجهات  بعض  من  المعّدة  السابقة  الد�اسات  من 

المعنية ، وأن تكون محاور الورشة في تطو�ر آليات 

اإلرشاد باس�ثمار مخرجات التقنية .

 سيكون بمشيئة اهلل تعالى إنعقاد ورشة العمل �وم • 
المؤسسة  بمقر  1438/08/22هـ  الموافق  الخميس 
مظلة  تحت  العر�ية  الدول  حجاج  لمطوفي  األهلية 
برعاية  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة 
صاحب المعالي و��ر الحج والعمرة وحضور وإش�اف 

سعادة وكيل الو�ارة لشؤون الحج .

التنسيقية •  للهيئة  الــعــام  األمــيــن  ســعــادة  يتولى   
مع  والمتابعة  التنسيق  الطوائف  أرباب  لمؤسسات 
وقت  قبل  الورشة  في  المشاركة  الجهات  كافة 

كافي من موعدها .

منطلق •  من  األمر  هذا  حل  في  التعاطي  أهمية    
التطو�ر المهني والتقني .

والمناطق •  الش��فين  بالحرمين  الحجاج  ضياع  مسألة 
التحديات  من  المقدسة  وبالمشاعر  لهما  المجاورة 

التي تواجه القائمين على خدمتهم وسالمتهم .

تشكيل ف��ق عمل من أعضاء مجالس إدارة مؤسسات • 
بالمدينة  واألدالء  المكرمة  بمكة  األهلية  الطوافة 
العامة  الشؤون  قطاع  عن  المسؤولين  المنورة 
برئاسة سعادة عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية 
وأم��كا  ــا  أو�وب ومسلمي  تركيا  حجاج  لمطوفي 
 ، س�وجي  رشاد  بن  الع��ز  عبد  الدكتور/  وأست�اليا 
مع  بالتنسيق  وإدا�ا�ها  الورشة  عمل  برنامج  لوضع 

األمانة العامة للهيئة .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
8الدوري 

الموضوع األول:
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كافة  تمثل   [ العمالء  عالقات  وحدة  إنشاء[  مقت�ح 

الهيئة  مظلة  تحت  الــطــوائــف  ــاب  أربـ مؤسسات 

لتقديم  الــطــوائــف  أربـــاب  لمؤسسات  التنسيقية 

الخدمات المتكاملة لشؤون اإلسكان والتغذية على 

ا�صال خدمة  لمركز  نواة  تكون  بحيث   ، الساعة  مدار 

مستخدمي النظام الموحد لحجاج الخا�ج [ مؤسسات 

المنظمين   ، الحجاج  ، مكا�ب شؤون  أرباب الطوائف 

] وغيرهم من  ، متعهدي اإلعاشة  المساكن  ، مالك 

ذوي العالقة .

وتكليف •  المقت�ح  على  المبدأ  حيث  من  الموافقة    
سعادة األمين العام للهيئة باإلستعانة �إحدى الجهات 
وتحديد  وشاملة  مفصلة  د�اســة  إلعــداد  المختصة 
المخصصة  والرسوم  للمش�وع  التقدي��ة  التكلفة 

لتقديم هذه الخدمة من قبل المستفيد�ن .

الوحدة •  هــذه  تحو�ل  الــد�اســة  ت�اعي  أن  أهمية   
النظام  مستخدمين  خدمة  إ�صال  مركز  إلى  مستقبًال 
الموحد لحجاج الخا�ج من مؤسسات أرباب الطوائف 

ومكا�ب شؤون الحجاج والمنظمين .

المكرمة •  بمكة  األهلية  الطوافة  مؤسسات  قامت 
واألدالء بالمدينة المنورة باستقبال أصحاب المساكن 
وذلك  مساكنهم  �يانات  لتسجيل  السكنية  والــدور 
عام  الخا�ج  لحجاج  الموحد  النظام  تدشين  بدء  منذ 

1435هـ ، وكذلك متعهدي التغـذية .

   �هدف المقت�ح إلى تقديم هذه الخدمات باحت�افية • 
أيام  عالية من خالل صالة عمل موحدة وعلى مدار 
�ؤية  وفق  للجميع  متاحة  زمنية  وبمساحة  األسبوع 
المقدستين  المدينتين  بواجهة  يليق  وبما  تقنية 

ويتوافق مع �ؤية المملكة 2030م .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
8الدوري 

الموضوع الثاني:
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طلب مجموعة من المطوفين االجتماع مع مجلس 

للنظر  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة 

صندوق  المالية  و�ارة  من  المستقطع  المبلغ  في 

اإلس�ثما�ات العامة من عوائد إسكان الحجاج في 

المشاعر ، وكذلك تجهيز مشعر مزدلفة .

الحج والعمرة بمضامين •  المعالي و��ر  الرفع لصاحب 
سبق  ما  إلى  اإلشــارة  مع   ، وزمالئه  الطلب  مقدم 
رفعه بشأن موضوع إستم�ار الحسم من المبلغ الذي 
يدفعه الحاج عن إسكان المشاعر المقدسة رغم إ�تهاء 

إستيفاء تكلفة إنشاء الخيام المطورة .

الموضوع الثالث:
مقدم الطلب لديه موقع إلكت�وني يتناول من خالله • 

الواقع  عن  بعيدًا  المهنة  قضايا  من  العديد  ط�ح 
المهنة  مستقبل  لبحث  مش�وعة  غير  ط��قة  وهذه 
أو معالجة قضاياها الفتقادها للمصداقية والحلول 

العملية ، وتداول األمور بشكل خاطئ .

الطوائف •  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  للهيئة   سبق 
صيغة  إيجاد  بأهمية  والعمرة  الحج  ــو�ارة  ل الرفع 
نظامية تمنع ا�تشار حسابات بعض المطوفين على 
مواقع التواصل االجتماعي ، وتلقت الهيئة ما يفيد 

بتأ�يد الو�ارة لوجهة نظرها .

 سبق لمقدم الطلب االجتماع بسعادة األمين العام • 
وتم  الطوائف  أرباب  لمؤسسات   التنسيقية  للهيئة 
إفهامه عن جهود الهيئة فيما يتعلق تحديدًا بالمبلغ 
بالمشاعر  الحجاج  إسكان  عوائد  من  المستقطع 

المقدسة .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
8الدوري 
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التاسع  االجتماع  عقد  تم   ، وتوفيقه  تعالى  بعونه 

الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  لمجلس 

التنسيقية  الهيئة  بمقر  والعش��ن  ال�ابعة  دورته  في 

المكرمة. بمكة 

فداء  محمد   / الدكتور  مكتب  خطاب  لمناقشة  وذلك 

مؤسسات  أسهم  رسملة  بــد�اســة  المكلف  بهجت 

برقية  مضامين  �نفيذ   آلية  حيال  الطوائف  أربـــاب 

بتو��ع  يتعلق  فيما  والعمرة  الحج  و��ر  المعالي  صاحب 

مطوف  لكل  للتو��ع  القابل  الدخل  كامل  صافي 

التداول والتوصيات :الموضوع:

االجتماع 
9الدوري 

المتوسط  من  استحقاقه  مجموع  في  والمتمثل  ودليل 

واستحقاقه من التو��ع بالتساوي وأن يتم التو��ع على 

المؤسسات  سجالت  في  المسجلين  المساهمين  كافة 

أسهم  ورثوا  ممن  أو  مؤسسين  مساهمين  كانوا  سواء 

حصة  تحديد  في  ذلك  وتأ�ير  السلك  أبناء  من  أمها�هم 

المساهم من األرباح.

فداء  / محمد  الدكتور  االجتماع مكتب  كما شارك في 

بهجت المكلف �إج�اء د�اسة مش�وع الرسملة .

تا��خ  1438هـــ   /  9  /  24 رقم  التوصية  ا�خاذ  تم  وقد 

الحج  المعالي و��ر  الرفع لصاحب   ) 1438هـ   /  8  /  12

إنفاذ ما تضمنته برقية معاليه  والعمرة بطلب أن يكون 

المشار إليها بمعاليه اعتبا�ًا من تا��خ صدور البرقية وبما 

ال يتعارض مع مش�وع د�اسة الرسملة ).
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إضافي  دور  إضافة  الطوافة  مؤسسات  طلبات 

مواقع  لــ��ــادة  منى  بمخيمات  المطابخ  ببعض 

التخ��ن واست�احات العمال بدًال من أشغال مواقع 

سكن الحجاج .

العالقة •  ذات  الجهات  مع  المسبق  التنسيق  أهمية 
مكة  تطو�ر  هيئة   ، العامة  االس�ثما�ات  صندوق   ]
مكة  منطقة  أمــارة   ، المقدسة  والمشاعر  المكرمة 
المكرمة ، الدفاع المدني ] ويتم مخاطبة هذه الجهات 
الحج والعمرة والتنسيق معهم حيال  عن ط��ق و�ارة 
التنسيقية  الهيئة  بمقر  مشترك   اجتماع  بعقد  ذلك 
لمؤسسات أرباب الطوائف واطالعهم على الد�اسات 

المعدة لذلك .

وتحديد •  التجربة  س�يل  على  بداية  المش�وع  �نفيذ  يتم 
عدد معين بكل مؤسسة في العام األول من التنفيذ .

أرباب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  قبل  من  المتابعة 
على  للعمل  بالو�ارة  المختصة  الجهة  مع  الطوائف 
فرصة  يع�ز  بما  عاجل  بشكل  االجتماع  موعد  تحديد 
إمكانية االستفادة منه في موسم حج عام 1438هـ .

الموضوع األول:
للمطابخ •  المخصصة  األماكن  وتطو�ر  تأهيل  أهمية 

بالخيام المطورة .

موجود •  هو  ما  على  دور  إضافة  سيشمل  التطو�ر 
حاليًا ودو�ات مياه إضافية ، وسكن للعمال وأماكن 

للتخ��ن .

حجاج •  لمطوفي  األهلية  المؤسسة  من  كل  لدى 
الدول العر�ية ، والمؤسسة األهلية لمطوفي حجاج 

جنوب آسيا د�اسة خاصة بذلك .

الطاقة •  ��ادة  على  اإلضافة  لهذه  اإليجابي  التأ�ير 
االستيعا�ية للمساحات المخصصة لسكن الحجاج .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
10الدوري 
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طلب شركة سجل المبني على توجيه سعادة وكيل 

و�ارة الحج والعمرة بأن يكون مكتب الوكالء الموحد 

هو الجهة المسؤولة عن تكو�ن ب�امج حجاج المجاملة 

مكة  سكن   ) بهم  الخاص  اإللكت�وني  المسار  على 

المكرمة ، سكن المدينة المنورة، إعاشة مكة المكرمة، 

إعاشة المدينة المنورة ) وأن تقوم مؤسسات الطوافة 

بت�ويد المسار الخاص بحجاج المجاملة بالخدمات التي 

الخدمات  تفاصيل  المشاعر مع  للحجاج في  ستوفرها 

واألسعار ( إعاشة المشاعر ، سكن المشاعر ، المخيمات 

، واالجتماع مع مؤسسات   ( والنقل  الخدمات  أجور   ،

الخدمات  إضــافــة  آلية  لمناقشة  الطوائف  أربـــاب 

المقدمة لحجاج المجاملة على المسار اإللكت�وني .

الطوائف •  أربــاب  مؤسسات  كافة  إلــتــ�ام  أهمية   
بالخدمات المناطة بها وعدم تجاوز النطاق الجغ�افي 

والمكاني المحدد لكل طائفة نظامًا .

القطاعات •  من  وغيرها  سجل  شركة  على  التن�يه   
بم�اعاة التسلسل الوظيفي والمرجعية التنظيمية عند 

المخاطبات .

بمكة •  الطوافة  وإستعداد مؤسسات  جاه��ة  تأكيد   
المكرمة واألدالء بالمدينة المنورة بكافة ما تم رفعه 
تضمنه  ما  وفق  الحج  لشؤون  الو�ارة  وكيل  لسعادة 

خطاب الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف.

الموضوع الثاني:
عدم قبول ولياقة أن �تم مخاطبة الهيئة التنسيقية • 

لمؤسسات أرباب الطوائف بمثل هذه الطلبات التي 
ال تستند إلى أي مرجعية �نظيمية من قبل موظف 
بشركة سجل ، وعدم وجود أي مستند نظامي لدى 

الشركة .

منحصرة •  الموحد  الوكالء  مكتب  خدمات  نطاق   
نظامًا في منافذ الدخول ومهامه محددة وليس له 
الطوافة  مؤسسات  بها  تختص  أعمال  ممارسة  حق 

بمكة المكرمة واألدالء بالمدينة المنورة .

الطوائف •  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  للهيئة  سبق 
الحج  لشؤون  ــو�ارة  ال وكيل  لسعادة  خطاب  رفع 
الطوافة  مؤسسات  وجاه��ة  إستعداد  يتضمن 
القيام  المنورة  بالمدينة  واألدالء  المكرمة  بمكة 
بتكو�ن حزم الخدمات شاملة إلسكان مكة المكرمة 

والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والتغذية .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
10الدوري 
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االجتماع 
الدوري 

االجتماع 
الدوري 

االجتماع 
الدوري  111213

للشؤون  العامة  اإلدارة  عام  مد�ر  سعادة  خطاب 

من  المقدم  الطلب  في  النظر  بشأن  القانونية 

سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد 

الخاص بآلية رفع الحد األدنى من عوائد المساهمين 

مبلغ  �إضافة  ــال  �� آالف  خمسة  عــن  تقل  التي 

( 3.500 ) ��ال إلى هذا المبلغ من صندوق إعانات 

الوكالء الذي يتم تكوينه من خالل حسم %10 من 

أسهمهم  ت��د عدد  الذي  المساهمين  أسهم  عوائد 

عن (2.500 ) سهم .

بشأن حزم خدمات الحجاج القادمين بتأشي�ات 

المجاملة.

والعمرة . 1 الحج  و�ارة  وكيل  سعادة  تعميم 
من  رصــده  تم  ما  على  المبني  الحج  لشؤون 
قبل ف�ع الو�ارة بمكة المكرمة من قصور في 
تقديم خدمات التغذية في المشاعر المقدسة 
وأهمية وضع خطة طوارئ لمعالجة مثل هذا 

األمر وما في حكمه .

المؤسسة . 2 إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  خطاب 
بشأن  الــمــنــورة  بالمدينة  لـــألدالء  األهــلــيــة 
حج  لموسم  السكن  تأمين  مبالغ  إيداع  أهمية 
الطوافة  مؤسسات  حساب  في  1438هــــ 
بالمدينة  واألدالء  المكرمة  بمكة  األهلية 
المنورة وفقًا لضوابط إسكان الحجاج الموافق 
8/568 رقــم  الك��م  السامي  باألمر  عليها 

تا��خ 1410/07/11هـ .

أرباب . 3 لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  إستم�ار 
مش�وع  �نفيذ  على  اإلشــ�اف  في  الطوائف 
ترغب  التي  للمؤسسات  المركزي  التطويف 
وتحو�ل   ، 1438هــــ  حج  لموسم  ــك   ذل في 

الهيئة في إستكمال إنفاذ كافة ما يلزم .
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لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  لمجلس  النهائي  ال�أي 
أرباب الطوائف و استكمال ما تم بحثه في االجتماع 
التنسيقية  الهيئة  لمجلس  عشر  والثالث  عشر  الحادي 
خطاب  مضامين  حيال  الطوائف  ــاب  أرب لمؤسسات 
القانونية  للشؤون  العامة  اإلدارة  عام  مد�ر  سعادة 
رئيس  سعادة  من  المقدم  الطلب  في  النظر  بشأن 
مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد الخاص بآلية رفع 
الحد األدنى من عوائد المساهمين التي تقل عن خمسة 
صندوق  من  ��ــال   (3.500) مبلغ  �إضافة  ��ــال  آالف 
إعانات الوكالء الذي يتم تكوينه من خالل حسم 10% 
من عوائد أسهم المساهمين الذ�ن ت��د عدد أسهمهم 
يصرف  الذي  األدنــى  الحد  ليصبح  سهم   (2.500) عن 
��ال   (8.500) للمساهمين من حملة األسهم الصغيرة 
وهو المبلغ الذي يتم بموجبه إصدار األسهم (الرسملة) 

لحملة األسهم الصغيرة بالمكتب .

الموضوع األول:
تمت د�اسة كافة المستندات المرفقة بخطاب سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد و المستندات التي • 

أحضرها سعادته في االجتماع الثالث عشر لمجلس الهيئة المنعقد بتا��خ 1438/10/23هـ من مجلس الهيئة   ومن 
قبل المستشار القانوني للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف .

اإلج�اء المعمول به حاليًا في تو��ع عوائد المساهمين ال يتوافق مع مضامين ق�ار صاحب المعالي و��ر الحج والعمرة • 
الخاص بكيفية رسملة األسهم .

الو��ر•  إج�اء إس�ثنائي من معالي  ) هو  السابق   ) الحج  العوائد وفق ما نص عليه خطاب معالي و��ر  تو��ع  آلية  أن 
أصحاب  ورثة  موافقة  يستلزم  ذلك  أن  حيث   ، فعليًا  ألنها محددة  األسهم  عدد  تحديد  قاعدة في  اعتباره  يمكن  وال 

األسهم في حالة وفاة من توفى إلى رحمة اهلل الذ�ن سبق وأن تم تط�يق اإلج�اء عليه .

أن تط�يق اقت�اح سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد ال يحقق العدالة �ين المساهمين حيث أنه في • 
حالة الرسملة سيتم أخذ النسبة من أسهمهم دون موافقة منهم على هذا التنا�ل كما أن الموافقة القديمة تعني أخذ

الـ %10 من األرباح وليس من األسهم و�أس المال .

إن اإلقت�اح لم �وضح الف�ق �ين حملة األسهم القليلة ذوي الدخل المحدود و�ين حملة األسهم القليلة ذوي الدخل • 
المرتفع ، مما ال يحقق الغرض من صندوق اإلعانة وبالتالي فإن أصحاب األسهم ذوي الدخل المرتفع سوف يحصلون 
على إعانة مع عدم استحقاقهم لها لذا فإن معيار األسهم القليلة ال يعني بالض�ورة احتياج حامله والمفترض أن يكون 

استحقاق اإلعانة لذوي الدخل المحدود والفق�اء بغض النظر عن عدد األسهم . 

التداول والتوصيات :

االجتماع 
14الدوري 
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 إعتبار ما تضمنته فقرة التداول جزء ال يتج�أ من هذه التوصية . • 

 ال يمكن االستناد على خطاب معالي و��ر الحج ( السابق )  لعدم قيام مكتب الوكالء الموحد بتنفيذ ما تضمنته الفقر ثالثًا  من الخطاب الخاصة �إعداد قائمة بأسماء الوكالء • 
الذ�ن �رى المجلس أن أحوالهم المادية تغنيهم عن المعونة وال يتضمن موافقة ص��حة على استم�ار العمل باآللية .

 عدم تأ�يد مطلب سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد المتضمن الموافقة على آلية إحتساب ورسملة أسهم مساهمي مكتب الوكالء الموحد لألسباب المشار • 
إليها في التداول وبعاليه .

 �رى المكتب المحاسبي المكلف برسملة األسهم أن األقرب لتحقيق العدالة واألقرب إلى قاعدة التساوي المعمول بها في بقية مؤسسات أرباب الطوائف والتي �توافق مع • 
ق�ار معالي و��ر الحج والعمرة المشار إليه بعاليه الخاص بكيفية الرسملة هو اإلكتفاء برفع الحد األدنى من عوائد المساهمين التي تقل عن خمسة آالف ��ال إلى هذا المبلغ 

من وفر الـ %5 فقط وإحتساب ذلك في رسملة األسهم و�ؤيد مجلس الهيئة هذا المقت�ح .

 الموافقة على طلب سعادة رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد منحه فرصة لد�اسة ما تم طرحه في هذا االجتماع ومن ثم الرفع بما لديه إلى مجلس الهيئة في خالل • 
عشرة أيام من تا��خ هذا المحضر .

 حتى يمكن النظر في الموافقة على مطلب سعادته الخاص بالموافقة على اآللية المعمول بها حاليًا في تو��ع العوائد وحسم نسبة الـ %10 وعمل الرسملة بموجب ذلك فإن • 
ذلك يتطلب موافقة الجمعية العمومية الحالية للمكتب بعد التوضيح لهم بأن رسملة األسهم سيتم بموجب هذه اآللية ، مع ض�ورة أخذ الموافقة الخطية من كافة مساهمي 

ومساهمات مكتب الوكالء الموحد الحال�ين وفق صيغة يتم وضعها من قبل المستشار القانوني للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف .
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خطاب سعادة وكيل و�ارة الحج والعمرة المتضمن 

التنسيقية  الهيئة  منح  موضوع  بعرض  التوجيه 

للحصول  تجاري  سجل  الطوائف  أرباب  لمؤسسات 

على ترخيص هيئة السياحة والت�اث الوطني للهيئة 

كمنظم  الطوائف  ــاب  أرب لمؤسسات  التنسيقية 

رحالت سياحية .

الموضوع الثاني :
 بدأت الهيئة جهودها في التنسيق والتواصل مع هيئة السياحة والت�اث الوطني منذ أكثر من عامين .• 

 تم التسجيل في النظام اإللكت�وني للهيئة وإستكمال إج�اءات الفحص األمني والرسوم .• 

موافقة مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على تمكين الهيئة من الحصول على ترخيص منظم • 
رحالت سياحية ممثلة لكافة مؤسسات أرباب الطوائف .

 الموافقة على مخاطبة و�ارة التجارة واإلس�ثمار للموافقة على منح الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف • 
سجل تجاري لم�اولة هذا النشاط .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
2814الدوري 



الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف66 1438

الموحد  الــوكــالء  مكتب  تأخر  أســبــاب  مناقشة 

العوائد  من  والثانية  األولى  الدفعات  إرسال  في 

واألدالء  للطوافة  األهلية  للمؤسسات  المستحقة 

ومكتب الزمازمة الموحد .

الموضوع:
  بعد إق�ار نظام الدفع اإللكت�وني يعتبر هذا التأخير غير مب�ر وغير مقبول .• 

  تسبب هذا التأخير في تع��ض المؤسسات ألزمة مالية .• 

  التوجيه الو�اري يقضي بتحو�ل الدفعات أوًال بأول وبنسبة %80 وحجز دفعة لحين استكمال تسجيل األعداد • 
النهائية وفقًا للمطابقة مع هيئة الحصر .

الموحد بسرعة صرف كافة •  الوكالء  الحج والعمرة بطلب توجيه مكتب  المعالي و��ر  العاجل لصاحب  الرفع 
الدفعات المستحقة وفقًا لما كان يجري العمل به في كل عام ، وعدم ربط ذلك بعملية اال�تهاء من إدخال 

�يانات الحجاج .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
15الدوري 
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من  المقدمة  المواضيع  د�اســة 

فــداء  محمد  الــدكــتــور/  مكتب 

وم�اجعون  [محاسبون  بهجت 

بــد�اســة  المكلف  قــانــونــيــون] 

مش�وع رسملة أسهم مؤسسات 

العالقة  ذات  الطوائف  ــاب  أرب

برسملة األسهم .

الموضوع:
  الـتأكيد على إعتبار أن جميع المساهمين يحصلون على حصص التساوي بما فيهم المساهمين المزدوجين الذ�ن ورثوا أسهم أمها�هم • 

من أبناء السلك .

  التأكيد على اإللت�ام بما ورد في الفقرة عاش�ًا من ق�ار صاحب المعالي و��ر الحج والعمرة الخاصة �إستم�ار العمل بموجب الق�ار الو�اري • 
الخاص بكيفية التعامل مع أبناء المح�ومين .

الطلب من مكتب المحاسب القانوني المكلف بد�اسة مش�وع الرسملة سرعة ت�ويد مؤسسات أرباب الطوائف التي إستكملت كافة • 
ق�ار  بناًء على  لكل مساهم  المخصصة  األسهم  المساهمين وعدد  أسماء  تحتوي على  التي  المحدثة  بال�يانات  متطلبا�ها ومستندا�ها، 
معالي و��ر الحج والعمرة لم�اجعتها والتأكيد من تط�يق �تائج التخصيص المعتمد ، وذلك عبر الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف .

 على مؤسسات أرباب الطوائف م�اجعة هذه ال�يانات وإعتمادها من قبل ف��ق عمل يتكون من رئيس مجلس إدارة المؤسسة والنواب • 
ورئيس شؤون المساهمين بالمؤسسة ، ويكون إعتماد ال�يانات بتوقيع ف��ق العمل على كل �يان وختمه بختم المؤسسة .

 إعتبار كافة هذه ال�يانات س��ة وغير قابلة للتداول أو النشر لحين اإل�تهاء من إصدار الشهادات وإعتمادها ، ويتحمل ف��ق العمل مسؤولية • 
تس��ب أو نشر أي معلومات ، كما يتحمل ف��ق العمل مسؤولية أي خطأ ينشأ مستقبًال نا�ج عن عدم التوثق من المعلومات وبخاصة اسم 

المساهم وعدد أسهمه السابقة .

 اإللت�ام �إعادة هذه ال�يانات بعد إستكمال كافة اإلج�اءات المطلوبة ، للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف خالل مدة أقصاها • 
أسبوع من تا��خ إستالم المؤسسة لل�يانات .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
16الدوري 
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أسهم  تداول  مش�وع  تق��ر  مسودة  وإق�ار  د�اسة 

�إعدادها  كلف  التي  الطوائف  أربــاب  مؤسسات 

بهجت  فداء  محمد  د.  القانوني  المحاسب  مكتب 

وش��كه .

لمؤسسات •  التنسيقية  للهيئة  العام  األمين  تفويض 
المكتب  مع  والمتابعة  بالتنسيق  الطوائف  أربــاب 
المطلوبة  والتعديالت  التصو�بات  �إج�اء  المحاسبي 
ألنظمة  المقترحة  النظامية  الــمــواد  بعض  على 
والتي   ، الطوائف  أرباب  بمؤسسات  األسهم  تداول 
التنسيقية  الهيئة  أعضاء مجلس  تحديدها من قبل  تم 
إستكمال  من  والتأكد   ، الطوائف  أرباب  لمؤسسات 

التعد�ل المطلوب.

أرباب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  رئيس  تفويض 
أسهم  بتداول  المقترحة  الــد�اســة  برفع  الطوائف 
و��ر  لمعالي   ، المعّدلة  الطوائف  أرباب  مؤسسات 
حيال  مناسبًا  معاليًا  ي�اه  بما  للتوجيه  والعمرة  الحج 

إعتمادها والعمل بموجبها .

الموضوع:
إحت�افية •  بط��قة  أعدت  المقدم  المش�وع  مسودة   

على  وأعتمدت  علمي  وبأسلوب  عالية  ومهنية 
مرجعيات علمية وأنظمة معتمدة ود�اسات موثقة .

العمل •  ومنهجية  أهــداف  على  الد�اسة  اشتملت   
المقترحة  النظامية  والمواد   ، األسهم  تداول  وأنواع 
المقترحة  المستندية  والدورة  واإلجــ�اءات   ، للتداول 

ألنواع التداول .

أربــاب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  عقد   
الطوائف خمسة إجتماعات م�تالية تمثل سبعة عشر 
مجلس  أعضاء  كافة  ومشاركة  بحضور   ، عمل  ساعة 
الهيئة ، وشارك في بعض هذه االجتماعات المكتب 

المحاسبي المكلف �إعداد هذه الد�اسة .

أرباب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  موافقة 
المقترحة  الد�اسة  مسودة  مضامين  على  الطوائف 
لتداول أسهم مؤسسات أرباب الطوائف وفق الصيغة 

المعّدلة من قبل  أعضاء مجلس الهيئة .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
1718192021الدوري 
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رسملة  اإل�تهاء من مش�وع  وإج�اءات  متابعة مسار 

لتوجيهات  وفقًا  الطوائف  أرباب  مؤسسات  أسهم 

ومتابعة معالي و��ر الحج والعمرة. 

المطوفة  خدمات  تفعيل  لبرنامج  التنظيمي  الدليل 

في مؤسسات الطوافة ومكا�ب الخدمة الميدانية .

أرباب •  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  موافقة 
لتفعيل  المقت�ح  التنظيمي  الدليل  على  الطوائف 
خدمات المطوفة في مؤسسات الطوافة ومكا�ب 

الخدمة الميدانية .

الموضوع األول:

الموضوع الثاني:

الدليل تم إعداده من قبل ف��ق عمل برئاسة سعادة • 
أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مجلس  عضو 
األهلية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  الطوائف 
بعض  وعضوية  آسيا  ش�ق  جنوب  حجاج  لمطوفي 
 ، الطوافة  مؤسسات  إدارة  مجالس  �ؤســاء  نــواب 
ومشاركة بعض المطوفات المرشحات من قبل كل 

مؤسسة طوافة .

واإلج�اءات •  ومرتك�ا�ه  العمل  أد�يات  الدليل  تضمن 
والسياسات واللوائح .

نقلة •  أحداث  في  الدليل  مضامين  تسهم  أن  �ؤمل 
نوعية لعمل المطوفة وفق توجيه معالي و��ر الحج 
التي   (2030) المملكة  ل�ؤية  وتحقيقًا   ، والعمرة 
كافة  في  مشاركتها  وأهمية  عنايتها  الم�أة  أولت 

األعمال وفق الضوابط الشرعية .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
22الدوري 
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المعالي  لصاحب  الرفع  مقت�ح  مناقشة 

و��ر الحج والعمرة بشأن الموافقة على 

المستحقة  العوائد  من   %  50 صــرف 

الطوائف  أرباب  مؤسسات  لمساهمي 

التخصيص  وفق  ـــ  1438ه حج  لموسم 

المؤسسات  به  المبلغة  لألسهم  الجديد 

ومكتب  واألدالء  للطوافة  األهلية 

إليه  ستؤول  ومــا   ، الموحد  الزمازمة 

والتي   ، الموحد  الوكالء  مكتب  �يانات 

فداء  محمد  د.  مكتب  �إعدادها  قــام 

بهجت وتم إعتمادها من قبل مؤسسات 

أرباب الطوائف .

الموضوع:
 خطاب معالي و��ر الحج والعمرة تضمن عدم صرف عوائد • 

الخدمات لموسم حج 1438هـ إّال بعد اإل�تهاء من الد�اسة 

المقدمة من مكتب د. محمد فداء بهجت .

 • ، الطوائف  أرباب  أسهم مؤسسات  رسملة  اإل�تهاء من  تم   

عدا مؤسسة جنوب آسيا حيث �وجد لد�هم بعض التعديالت 

الموحد  الوكالء  ، ومكتب  الرسملة  مسار  على  المؤثرة  غير 

لوجود معاملة �تعلق به منظورة لدى و�ارة الحج  والعمرة.

 أن جميع المؤسسات (السبع) التي تم اإل�تهاء من رسملة • 

أسهم مساهميها من قبل مكتب د. محمد فداء بهجت تم 

عليها  والمصادقة  م�اجعتها  وتمت  للمؤسسات  إرسالها 

وتمت إحالتها للمطبعة التي تم إختيارها من قبل الهيئة ليتم 

طباعتها وفق النموذج الذي تم إختياره بالتنسيق مع مكتب 

د. محمد فداء بهجت .

 يجري حاليًا طباعة شهادات أسهم المساهمين بكل مؤسسة • 

ومد�ر  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  من  لتوقيعها  تمهيدًا 

عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية بو�ارة الحج والعمرة .

والعمرة •  الحج  و��ر  معالي  ق�ار  من  (سادسًا)  الفقرة  نصت 

أنه في حالة عدم إصدار شهادات األسهم ألي مؤسسة من 

مؤسسات أرباب الطوائف قبل تو��ع العوائد على مساهمي 

العوائد على  تو��ع  فيتم   ، 1438هـ  لموسم حج  المؤسسة 

مساهميها على حسب عدد األسهم التي تم تخصيصها لكل 

هذا  من  (خامسًا)  بالفقرة  الموضحة  لآللية  طبقًا  مساهم 

الق�ار .

التداول والتوصيات :

االجتماع 
23الدوري 
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وتأسيسًا على ما سبق ، ولمقتضيات المصلحة العامة وحتى يتم اإل�تهاء من طباعة شهادات األسهم والتوقيع عليها ، وحرصًا على سرعة صرف مستحقات المساهمين وعدم • 

تأخيرها ولحين اإل�تهاء من إستكمال اإلج�اءات التنظيمية المتعلقة برسملة األسهم .

فإن مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف يأمل في تفضل معالي و��ر الحج والعمرة بالموافقة على بدء صرف ما نسبته 50 % من العوائد المستحقة لموسم حج • 

1438هـ وذلك وفق التخصيص الجديد ألسهم المساهمين المبلغة به المؤسسات األهلية للطوافة واألدالء ومكتب الزمازمة الموحد [ وما ستؤول إليه �يانات مكتب الوكالء 

الموحد ] والتي قام �إعدادها مكتب د. محمد فداء بهجت وتم إعتمادها من قبل مؤسسات أرباب الطوائف ، والتي ستكون مطابقة تمامًا لما هو في شهادات األسهم التي 

هي تحت الطبع والتوقيع .
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اللقاءات والمشاركـات واللجان التي نـفـذتـهـا أو شـاركت فيها الهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف :

اجتماع مجلس الهيئة مع صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتا��خ 23 / 11 / 1438 هـ• 
مضامين ��ارة مجلس الهيئة لصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتا��خ 23 / 11 / 1438 هـ :

 إعادة تسمية بعض المؤسسات مثل ( تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا  ) .
 �نظيم عمرة الداخل .

 تشكيل لجان إلستالم وتفقد المساكن قبل وصول الحجاج .
 د�اسة أسباب الح�ائق بمساكن الحجاج .

 أهمية وجود مسؤول إداري في المبني ومسؤولي خدمات .
 جدول وقائع حالة المساكن ويضاف لها السالمة .

 الضرب �يد من حديد للمتالع�ين في شؤون المساكن .
 د�اسة سلوكيات الحجاج .

م�اعاة عدم إنهاك الحجاج والعاملين في خدمتهم فجر �وم العاشر من ذي الحجة .• 
االجتماع مع �ؤساء مجالس إدا�ات مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة ومساعد رئيس النقابة العامة للسيا�ات ومد�ر عام • 

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج لد�اسة تكامل أنظمة اإلرشاد �ين مدن الحج والمشاعر المقدسة باستخدام التقنية. 
االجتماع مع مكتب الدكتور فداء بهجت المكلف �إعداد د�اسة حول تداول أسهم مؤسسات أرباب الطوائف في مقر • 

الهيئة التنسيقية.
رعاية الهيئة العديد من الفعاليات و ورش العمل واالجتماعات ذات العالقة بشؤون الحجاج.• 
ورشة عمل مع و�ارة الحج والعمرة ومعهد خادم الحرمين الش��فين ألبحاث الحج والعمرة ومؤسسات أرباب الطوائف • 

لمناقشة موضوع إرشاد الحجاج التائهين واالستفادة من الد�اسات السابقة .
االجتماع مع مكتب الدكتور محمد فداء بهجت المكلف �إج�اء د�اسة مش�وع الرسملة .• 
االجتماع مع وكيل و�ارة الحج والعمرة لشؤون الحج لمناقشة اإلستعدادات الستقبال األعداد اإلضافية من الحجاج لحج • 

عام 1438هـ .
االجتماع باإلدارة العامة لشؤون المشاعر المقدسة لد�اسة توصيات هيئة الحج المرك��ة المتعلقة بتسجيل حركة ذوي • 

اإلعاقة في مناطق الحج .
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اإلحتفاء باليوم الوطني للمملكة العر�ية السعودية مع أعضاء مركز تفوي� الحجاج بط��ق جدة الس��ع  .• 
ورشة عمل لمناقشة ود�اسة المالحظات والتحديات التي واجهت �نفيذ خطط وب�امج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار .• 
االجتماع مع النقابة العامة للسيا�ات لمناقشة آلية احتساب العائد المالي للمرشد�ن .• 
االجتماع للنظر في الحاالت الخاصة بالمساهمين التي قد تسبب عوائق في حالة إق�ار حصص المساهمين في المؤسسات وإصدار الشهادات بعد • 

إق�ار آلية العمل بنظام الرسملة .
اجتماع الهيئة العليا ألرباب الطوائف لد�اسة جملة من المواد الواردة بنظام هيئة األدالء بالمدينة المنورة وخصوصًا ما يتعلق بالتو��ث .• 
االجتماع مع شركة المياه الوطنية لمناقشة مواضيع صرف المستحقات .• 
ورشة عمل من هيئة تطو�ر مكة إلدارة الحشود والتفوي� إلى المسجد الح�ام وحركة المشاة  في المنطقة المرك��ة .• 
المشاركة في حفل برنامج كن عونًا لألعمال التطوعية ميدانيًا .• 
االجتماع مع وكيل و�ارة الحج والعمرة لشؤون الحج من أجل مناقشة ود�اسة موضوع تأشي�ات المجاملة .• 
االجتماع مع و�ارة الحج لد�اسة مش�وع رسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوائف .• 
اجتماع اعضاء مجالس اإلدارة المسؤولين عن التفوي� العام .• 
اجتماع لمناقشة نماذج رغبات الرمي لموسم حج 1438 هـ مع مستشار و��ر الحج للعمليات والطوارئ ورئيس وحدة التفوي� .• 
االجتماع مع و�ارة الحج والعمرة لمناقشة خطة التفوي� لحج عام 1438هـ .• 
االجتماع مع و�ارة الحج والعمرة لمناقشة جاه��ة النظام االلكت�وني الموحد لحجاج الخا�ج واستخدام اإلسورة اإللكت�ونية .• 
ورشة عمل ال�ؤية المستقبلية لتطو�ر مؤسسات أرباب الطوائف .• 
ورشة عمل إلج�اء د�اسة نوعية واقتصادية لإلرتقاء بخدمات نقل الحجاج بالحافالت الحديثة ذات المواصفات الخاصة .• 
االجتماع مع و�ارة الحج والعمرة لمناقشة االيجا�يات والسل�يات في م�اكز تفوي� الحجاج .• 
الطوائف•  أربــاب  مؤسسات  �ؤســاء  ومع  والعمرة  الحج  و�ارة  مع  المنورة  بالمدينة  الوطني  والت�اث  للسياحة  العامة  الهيئة  مع  االجتماع 

بمكة المكرمة والمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة .
االجتماع مع و�ارة الحج والعمرة بشأن محضر اجتماع ف��ق عمل الترخيص للمطوفين واألدالء للعمل كمرشد�ن سياح�ين  .• 
الحجاج واإلرشاد داخل المشاعر المقدسة واستخدام •  الحافالت إلى مساكن  إرشاد  التكامل �ين  الحج والعمرة بشأن تحقيق  االجتماع مع و�ارة 

التقنية لتطو�ر هذا العمل .
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اجتماع لجنة اسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة لد�اسة خدمة حجاج المجاملة .• 
االجتماع مع و�ارة الحج والعمرة بشأن تكامل أنظمة اإلرشاد �ين مدن الحج والمشاعر المقدسة واستخدام التقنية.• 
ورشة عمل استع�اض النسخة المطورة من النظام الموحد لحجاج الخا�ج .• 
اجتماع مع وكيل و�ارة الحج والعمرة لشؤون الحج لإلرتقاء بمختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .• 
ورشة عمل لإلرتقاء بعملية إرشاد الحجاج التائهين.• 
ورشة عمل عن أحدث التقنيات في مجال اإلتصاالت الالسلكية الرقمية المتنوعة.• 
االجتماع مع و�ارة الحج والعمرة لمناقشة اإلستعداد ومستوى الجاه��ة لموسم حج 1438هـ.• 
ورشة عمل نظام اإلستعداد المسبق ونظام االستقبال والتحسينات التي نفذت .• 
بدور •  للتع��ف  الدول  من  عدد  الحج في سفا�ات  المسئولين من شؤون  مع  للتنمية  اإلسالمي  البنك  رئيس  معالي  السنوي مع  اللقاء 

المملكة العر�ية السعودية لإلستفادة من الهدي واألضاحي .
دورة عن نظام �اسل .• 
االجتماع مع لجنة التفوي� العام للعناية واالهتمام بشؤون التوعية الخاصة بتفوي� الحجاج لجسر الجم�ات  .• 
ورشة عمل خطة إرشاد الحافالت لرحلة المشاعر المقدسة .• 
لقاء مناقشة ب�امج التفوي� لكل مؤسسة مع عضو مجلس اإلدارة المسؤول عن التفوي� بالمؤسسة.• 
االجتماع مع لجنة الصلح بمقر الهيئة التنسيقية ألرباب الطوائف .• 
ورشة عمل لتشغيل قطار المشاعر المقدسة  لموسم حج 1438هـ .• 
االجتماع مع قيادات جمعية الكشافة العر�ية السعودية لمناقشة خدمة و�احة حجاج �يت اهلل الح�ام .• 
ورشة عمل لمناقشة متطلبات تشغيل قطار الحرمين الش��فين الس��ع الخاص بالحجاج .• 
ورشة عمل د�اسة اإلرتقاء بخدمات نقل الحجاج بالحافالت .• 
واألدالء•  المكرمة  بمكة  الطوافة  مؤسسات  كافة  مع  الخا�ج  لحجاج  اإللكت�وني  المسار  ضمن  الحج  أنظمة  لتطو�ر  االجتماع 

بالمدينة المنورة .
اجتماع مشترك �ين مؤسسات الطوافة و�ين النقابة العامة للسيا�ات لترتيب آلية عمل المرشد�ن في رحلة المشاعر المقدسة .• 
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١. مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج:

�واصل مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج مسيرته التطوي��ة في عامه ال�ابع عشر لإلرتقاء بمستوى الخدمات عام بعد 

عام. ويعمل المكتب تحت مظلة و�ارة الحج والعمرة وتشرف على تشغيله الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف 

بمشاركة النقابة العامة للسيا�ات.

حصل مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج على د�ع التميز في التشغيل من إمارة منطقة المدينة المنورة باإلضافة 

لشهادة الجودة العالمية (اآلي�و 9001 – إصدار 2000) والتي حصل عليها في مستهل عام 1430 هـ، ونال مكتب إرشاد 

الحافالت الناقلة للحجاج هذه الشهادة إلنجازه العمل وفق متطلبات الجودة والتقنية، والتكامل اإلداري والميداني في 

العمل، وتحقيق التميز خالل عام 1429هـ وتحقيق أقصى درجات الجودة من خالل تقنية التواصل �ين المحطات، ورصد 

تحرك الحافالت تقنيًا واإلحصاءات الدقيقة الفت��ة، وعلى مدار اليوم بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

التقنيات المستخدمة:
تط�يقات الويب (Web Application)  التي �تيح اإلستخدام المباشر للب�امج من أي مكان دون الحاجة لوجود • 

أي ب�امج إضافية.

خ�ائط جوجل (Google Map)  المحدثة بشكل تلقائي والم�ودة بالعديد من العالمات اإلرشادية.• 

قواعد �يانات أو�اكل (Oracle Database)  وتعد من أحدث تقنيات شركة أو�اكل لبناء تط�يقات ويب آمنة • 
ومتوافقة مع قواعد �يانات أو�اكل .

واجهات أو�اكل أبكس ألنظمة الموبا�ل الذكية (Android IOS)   بهذا �تيح سهولة اإلستخدام من قبل الهوا�ف • 
الجوالة واألجهزة اللوحية.
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أعداد الحافالت المغادرة من محطة جدة وميناء جدة اإلسالمي.• 

الحجاج •  استقبال  مركزي  من  إرشادها  تم  التي  الحافالت  أعداد 
بالشميسي والجموم.

أعداد الحافالت و الحجاج حسب مؤسسات الطوافة.• 

أعداد الحافالت حسب ساعات العمل.• 

أعداد الحافالت على مستوى السنوات.• 

أعداد العاملين بمكتب إرشاد الحافالت.• 

أوًال مكة المكرمة
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أوًال 

ثانيًا 

محطة جدة وميناء جدة اإلسالمي

مراكز االستقبال بالشميسي والجموم 

المجموع المدينة المنورة مكة المكرمة المحطة 
21989137423363مطار الملك عبدالع��ز بجدة 

173150323ميناء جدة اإلسالمي 

22162152423686المجموع 

أعداد الحافالت المغادرة من جدة حسب المسا�ات

مقارنه ألعداد الحافالت 
التى تم إرشادها من م�اكز 

االستقبال إلى مكة المكرمة 
حسب المسا�ات موزعة على 

األيام خالل عام 1438هـ 



79 1438الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

إحصائية ت�اكمية ألعداد الحافالت المغادرة من مركز استقبال الشميسي 
خالل عام 1438هـ مقارنة بعام 1437هـ

الف�قإجمالي عام 1438هـإجمالي عام 1437هـ

16161235857424
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إحصائية ت�اكمية ألعداد الحافالت المغادرة من مركز استقبال الجموم 
خالل عام 1438هـ مقارنة بعام1437هـ

الف�قإجمالي عام 1438هـإجمالي عام 1437هـ

16375211134738
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مؤسسات الطوافة األهلية ثالثًا 

محطة الشميسي

محطة الجموم

0

مؤسسة اي�ان مؤسسة تركيا مؤسسة
الدول العر�ية

مؤسسة أف��قيا
غير العر�ية

مؤسسة
جنوب آسيا

مؤسسة جنوب
ش�ق آسيا

5 0 0

1
8

1
5

2
9

2
7

2
8

7
7

4
1

3
1

9
1

6

5
7

0
8

1
0

5
0

4

3
6

5
5

3
6

8
1

2
7

0

3
4

3
9

4
7

7
5

2 . 0 0 0

4 . 0 0 0

6 . 0 0 0

8 . 0 0 0

10.000

أعداد حافالت نقل الحجاج لجميع مؤسسات الطوافة التي غادرت من م�اكز االستقبال 
بالشميسي والجموم خالل عام 1438هـ
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إحصائيات إجمالية توضح نسبة كل مؤسسة من الحافالت التي تم إرشادها خالل عام 1438هـ

�وضح الشكل التالي نسبة كل مؤسسة من أعداد الحافالت المغادرة 
من مركز استقبال الشميسي خالل عام 1438 هـ

�وضح الشكل التالي نسبة كل مؤسسة من أعداد الحافالت المغادرة 
من مركز اسقبال الجموم خالل عام 1438 هـ

مؤسسة جنوب 
ش�ق آسيا

15.21%

مؤسسة جنوب 
ش�ق آسيا

17.31%

مؤسسة
جنوب آسيا

44.64%

مؤسسة
جنوب آسيا

27.04%

مؤسسة اي�ان

1.15%
مؤسسة اي�ان

8.59%

مؤسسة إف��قيا 
غير العر�ية

3.98%

مؤسسة إف��قيا 
غير العر�ية

19.57%

مؤسسة
الدول العر�ية

20.34%

مؤسسة
الدول العر�ية

13.63%

مؤسسة تركيا

14.68%
مؤسسة تركيا

13.86%
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أعداد الحافالت على مستوى السنواتخامسًا 

أعداد الحافالت القادمة من مركز استقبال ط��ق جدة - مكة المكرمة ( الشميسي ) خالل عشر سنوات 

1412218601 14640

19447 19341 17598

150261616023585

17944

1433هـ1434هـ 1435هـ

1432هـ

1436هـ

1431هـ

1438هـ1437هـ

1430هـ 1429هـ
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أعداد الحافالت القادمة من مركز استقبال ط��ق المدينة المنورة - مكة المكرمة ( الجموم) خالل عشر سنوات

1754320816 17724

21699 21549 19295

176161637221113

20216

1433هـ1434هـ 1435هـ

1432هـ

1436هـ

1431هـ

1438هـ1437هـ

1430هـ 1429هـ
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1431هـ1429هـ 1438هـ1437هـ1436هـ1435هـ1434هـ1433هـ1432هـ1430هـ

ــالت الـــتـــى  ــ ــ ــاف ــ ــ ــح ــ ــ أعــــــــــــداد ال

ــم إرشــــــادهــــــا داخــــــــل أحـــيـــاء  ــ تـ

مكة المكرمة على مدار آخر 10 أعوام 

أعداد الحافالت التى تم إرشادها داخل أحياء مكة المكرمة على مستوى السنوات

3166539417 32364

41146 40890 36893

326423253244698

38160

1433هـ1434هـ 1435هـ

1432هـ

1436هـ

1431هـ

1438هـ1437هـ

1430هـ 1429هـ
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40
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0

36
89
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16

0
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أعداد العاملين بمكتب إرشاد الحافالت بمنطقة مكة المكرمة سادسًا 

المجموع مرشدون إدا��ون الموقع 
1210121اإلدارة العامة 

21021محطة جدة 

65374439محطة الشميسي

72555627محطة الجموم 

2799291208المجموع 

اإلدارة 
العامة 

121

محطة 
جدة

21

مرشدونإدا��ون

محطة 
الشميسي

374

65

محطة 
الجموم

555

74
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الموسم األول 

ــدد الــحــافــالتعدد حافالت جدة عـ
3 9 2 91 8 7 7 4

2 2 7 0 3

محطــــة المطـارمحـطـة الـهـجـرة

إجمالي حركة تشغيل الحافالت

ثانيًا : المدينة المنورة 
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ــدد الــحــافــالتعدد حافالت جدة عـ
1 8 3 1 14 9

1 8 3 6 0

محطــــة المطـارمحـطـة الـهـجـرة

إجمالي حركة تشغيل الحافالت

الموسم الثاني
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أرقام ومؤش�ات مهمة ذات العالقة بمكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج لموسم حج ١٤٣٨هـ

الشؤون اإلدا��ة

الشؤون المالية

مركز الحاسب اآللي 
وتقنية المعلومات

البحوث والد�اسات 
والتطو�ر

اإلتصاالت اإلدا��ة 
والسكرتا��ة

وحدة اإلحصاء

الحركة والمتابعة 
الميدانية

محطة الشميسي

الخ�ائط اإلرشادية

 ونظم المعلومات الجغ�افية
شؤون المحطات

محطة الجموم

اإلتصاالت السلكية التد��ب والتأهيل
والالسلكية

محطة جدة

محطة الهجرة
بالمدينة المنورة

العالقات العامة 
واإلعالم

العالقات الحكومية 
والجهات ذات العالقة
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أرقام ومؤش�ات مهمة ذات العالقة بمكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج لموسم حج ١٤٣٨هـ

العددالتوصيفم

أوًال : الشؤون اإلدا��ة
555المرشدون العاملون بمحطة الجموم بمكة المكرمة1

374المرشدون العاملون بمحطة الشميسي بمكة المكرمة2

758المرشدون العاملون بالمدينة المنورة3

121اإلدا��ون والقياد�ون العاملون بمكة المكرمة4

21اإلدا��ون العاملون بمحطة جدة وميناء جدة اإلسالمي5

72اإلدا��ون العاملون بمحطة الجموم6

65اإلدا��ون العاملون بمحطة الشميسي7

3اإلدا��ون العاملون بمحطة تفوي� ط��ق المدينة (كيلو 40)8

149اإلدا��ون العاملون بف�ع المكتب في المدينة المنورة9

2إعالنات الصحف الستقطاب المرشد�ن للعمل بصحيفة (مكة ، المدينة)10

2000نش�ات إعالمية لدعوة الشباب السعودي للعمل بالمكتب 11



91 1438الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

العددالتوصيفم
ثانيًا : الشؤون المالية

8752بلغ عدد الكوبونات المنصرفة للمرشد�ن1

1.740.950بلغ إجمالي مص�وفات الحوافز النقدية المرشد�ن بمكة المكرمة2

6بلغ عدد أمناء الصناد�ق العاملين بالمحطات بمكة المكرمة3

2بلغ عدد أمناء الصناد�ق العاملين بالمقر الرئيسي والمحاسب المالي4

1.672.095بلغ إجمالي مكافآت المرشد�ن العاملين بمكة المكرمة5

2.521.240بلغ إجمالي مكافآت المرشد�ن العاملين بالمدينة المنورة6

789.072.50بلغ إجمالي مكافآت اإلدا��ين العاملين بالمقر الرئيسي 7

12000بلغ إجمالي مكافآت اإلدا��ين العاملين بط��ق المدينة المنورة / كيلو 840

393.346بلغ إجمالي مكافآت اإلدا��ين العاملين بمحطة الجموم9

358.427.50بلغ إجمالي مكافآت اإلدا��ين العاملين بمحطة الشميسي10

133.500بلغ إجمالي مكافآت اإلدا��ين العاملين بمطار الملك عبد الع��ز والميناء بجدة11

834.200بلغ إجمالي مكافآت اإلدا��ين العاملين بالمدينة المنورة12

2.223.810.60بلغ إجمالي المص�وفات للعقود المبرمة مع المورد�ن والمتعهد�ن 13
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العددالتوصيفم

ثالثًا : مركز الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
65أجهزة الحاسب اآللي بكافة ملحقا�ه1

11أجهزة السيرف�ات2

�ابعًا : الخ�ائط اإلرشادية ونظم المعلومات الجغ�افية
929الخ�ائط اإلرشادية التي تم استخدامها من قبل المرشد�ن1

خامسًا : التد��ب والتأهيل 
1300المستفيدون من الدو�ات التد���ية بمكة المكرمة1

1000المستفيدون من الدو�ات التد���ية بالمدينة المنورة2

سادسًا : العالقات العامة واإلعالم 
2000دليل المرشد1

16األخبار في وكالة األنباء السعودية والصحف المحلية2
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العددالتوصيفم
سابعًا : البحوث والد�اسات والتطو�ر 

1النظم اإلدا��ة المطورة الجودة الشاملة1

ثامنًا : وحدة اإلحصاء
39التقا��ر اليومية1

912التقا��ر الوقتية2

171محاضر إ�بات حالة3

39التقا��ر المرفوعة للجهات المختصة4

تاسعًا : الحركة والمتابعة الميدانية
23السيا�ات العاملة في المكتب1

19حافالت تجميع المرشد�ن بمكة المكرمة2

11حافالت تجميع المرشد�ن بالمدينة المنورة3

6مسا�ات تجميع المرشد�ن4

4853المرشدون الذ�ن تم إرجاعهم إلى محطة الشميسي5

10543المرشدون الذ�ن تم إرجاعهم إلى محطة الجموم6
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العددالتوصيفم
عاش�ًا : شؤون المحطات

45ال��ا�ات لتجهيز محطات العمل ومتابعة التشغيل 1

حادي عشر : اإلتصاالت السلكية والالسلكية
39األجهزة الالسلكية اليدوية1

39المحطات الالسلكية الثابتة والمتحركة2

129أجهزة الب�افو3

10مآمير اإلتصاالت الالسلكية بالمقر الرئيسي بمكة المكرمة4

ثاني عشر : العالقات الحكومية والجهات ذات العالقة
48م�اجعة وتعقيب المعامالت لتجهيز المكتب ومحطات العمل5
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العددالتوصيفم
�ابع عشر : محطة المدينة المنورة

18774الحافالت التي تم إرشادها من المطار إلى الدور السكنية (الموسم األول)1

 49الحافالت التي تم إرشادها من المطار إلى الدور السكنية (الموسم الثاني)2

 3929الحافالت التي تم إرشادها من محطة الهجرة إلى الدور السكنية (الموسم األول)3

18311الحافالت التي تم إرشادها من محطة الهجرة إلى الدور السكنية (الموسم الثاني)4

 41063مجموع الحافالت التي تم إرشادها خالل الموسمين5

خامس عشر : محطة الشميسي 
21989الحافالت التي تم إرشادها من المحطة إلى مجموعات الخدمة الميدانية1

سادس عشر : محطة الجموم 
21030الحافالت التي تم إرشادها من محطة الجموم إلى مجموعات الخدمة الميدانية1

سابع عشر : محطة جدة 
150عدد الحافالت المغادرة من ميناء جدة اإلسالمي إلى المدينة المنورة1

173عدد الحافالت المغادرة من ميناء جدة اإلسالمي إلى مكة المكرمة2

21989عدد الحافالت المغادرة من مطار جدة إلى مكة المكرمة3

1148عدد الحافالت المغادرة من مطار جدة إلى الجموم4

1374عدد الحافالت المغادرة من مطار جدة إلى المدينة المنورة5
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٢. مش�وع مركز م�اقبة ترحيل الحجاج الف�ادى بمكة المكرمة (ط��ق مكة جدة الس��ع):

تحرص الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على العناية بتنظيم مغادرة الحجاج الف�ادى من مكة المكرمة بعد 

أن يمّن اهلل عليهم �إستكمال أداء ف��ضة الحج، لذلك تولت الهيئة التنسيقية  ومنذ إ�ني عشرة سنة  المشاركة في عملية 

التنسيق واإلش�اف على مركز م�اقبة ترحيل الحجاج الف�ادى، الذي يقع بط��ق مكة جدة الس��ع بمكة المكرمة، وتجهيزه 

وتوقيع العقود الالزمة للعمل على مدار األربعة والعش��ن ساعة �وميًا.

إجمالي الحجاج المغاد��ن من مركز الف�ادى حسب المؤسسة في اإلتجاهين إلى المدينة المنورة ومحافظة جدة:

إجمالي الحجاج

3552أف��قيا غير العر�ية
18370جنوب آسيا

2221جنوب ش�ق آسيا

4613تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا

2283الدول العر�ية
31039اإلجمالي
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٣. مش�وع التطويف المركزي:

قدم مش�وع التطويف المركزي الذي نفذته الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف خدما�ه للسنة الثالثة على • 

التوالي لحجاج �يت اهلل الح�ام وقد ابتدأ هذا المش�وع بتقديم خدما�ه لحجاج الدول العر�ية ودول أف��قيا غير العر�ية 

ودول جنوب ش�ق آسيا ثم انضم ال حقًا حجاج تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا.

المسجد •  التكدس في  لمنع  وذلك  القدوم  لطواف  الحجاج  تفوي�  بشؤون  العناية  المش�وع في  خدمات  و�تمثل 

الح�ام، وكذلك تع�ين عدد من المطوفين لم�افقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه 

للمسجد الح�ام وذلك بالتأكد من إرتداء كافة الحجاج لألساور التي تحمل معلومات الحاج ومحل إقامته ومجموعة 

السير على هيئة مجموعة واحدة وعدم  بأنهم على وضوء وتوعيتهم بأهمية  التابع لها والتأكد  الميدانية  الخدمة 

الخ�وج عنها تالفيًا للضياع وعدم التعرض لإلرهاق.

وتقدم الهيئة هذه الخدمات عن ط��ق إنشاء م�اكز للتطويف حول المسجد الح�ام على الط�ق المؤدية إليه وتع�ين • 

عدد من المشرفين على هذه الم�اكز لإلش�اف على أداءها ، ومن أهم نقاط نجاح المش�وع ما يلي:

تع�ين شباب مؤهلين جامعيًا من ذوي التخصصات الشرعية .• 

إقامة دو�ات تد���ية للمتقدمين للتوظيف .• 
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الرئاسة •  مع  بالتنسيق  مؤقتة  تطويف  رخصة  إستخ�اج 

النبوي  والمسجد  الح�ام  المسجد  لشؤون  العامة 

الش��ف .

التخطيط المبكر لمواقع م�اكز التطويف بحيث تكون • 

على ط�ق الحجاج المؤدية للمسجد الح�ام .

مكا�ب •  ألعضاء  بالمش�وع  تع��فية  لقاءات  إقامة 

الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة األربع المشاركة 

في المش�وع .

تا��خ  من  شهر  يقارب  ما  المش�وع  �نفيذ  مدة  وكانت 

خاللها  تم  1438هـ  /12 /08 حتى  1438هـ  /11 /01

تطويف ما يقارب (640025) حاج من مختلف مؤسسات 

الطوافة األربعة المشاركة .
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ج�بوتى والصومال

831

ارتي��ا والصومال

619

565
الصومال

السودان

17608

مصر

31537

وفيما يلي إجمالي ما تم تطويفه من األربع مؤسسات لموسم حج ١٤٣٨هـ

إحصائية المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العر�ية

جمهو��ة القمر 
والصومال

770

تونس

4630
األردن

5728

الج�ائر

22081
لـبـنـان

3014

المغرب

20219

سـو��ـا

6140

فلسطين

3013

الع�اق

24288

لي�يا

2705

اإلجمالي

158297
الف�ادى

1353
مو��تانيا

2700

عمان

1034

الكويت

762

اليمن

7773
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تشاد

2337

إحصائية المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول اإلف��قية الغير عر�ية

نيجي��ا

52693
بنين

3026
ساحل العاج
4290

الكامي�ون

3253

كينيا

3868

مالى
7409

النيجر

12792

ا�يو�يا

8039

غينيا

4846
غانا

5042

بوركينافاسو

8000

السنغال

6493

مجموعة دول * مجموعة الدول �تمثل في :  جنوب اف��قيا - اوغندا – مالوى – �ام�يا – ليسوتو - بتسوانا- جام�يا 
– الجابون  – ما�وتى – لي�ي��ا – سي�اليون - ��مبابوى-مو��شيوس- موزم�يق- �ن�انيا – ��نون- �ام�يا- توجو-

9127اف��قيا الوسطى - غينيا �يساو- الكونغو – جنوب السودان-بو�وندى-�واندا – مدغشقر - �ن�انيا
اإلجمالي

133565
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إحصائية المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب ش�ق آسيا

اندونيسيا

203189
الفل�ين

عدد الحجاج الذ�ن تم تفويجهم للحرم ورفضو التطويف 
وتم ا�بات ذلك بمحاضر

6201
الصين

12603
مالي��ا

38472

تايلند

8485
الف�ادىشركات

221001988
اإلجمالي

3 1 5 1 9 5

22157
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إحصائية المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا

عدد الحجاجرقم المكتب

988دول المهجر21

764دول المهجر22
812مللي ق�وش23
645أ��اك وأو�وبا24

855قيرغيزستان25

924طاجيكستان26

851طاجيكستان + أوزبكستان27

538أوزبكستان28

686أذر�يجان + غرب أو�وبا29

البوسنة + ألبانيا + 30
711مقدونيا + كوسوفو

861غرب أو�وبا31

624غرب أو�وبا32

710غرب أو�وبا33

عدد الحجاجرقم المكتب

689غرب أو�وبا34

690غرب أو�وبا35

702غرب أو�وبا36

787غرب أو�وبا37

467غرب أو�وبا38

722غرب أو�وبا39

683غرب أو�وبا40

503غرب أو�وبا41

722غرب أو�وبا42

612غرب أو�وبا43

577غرب أو�وبا44

709غرب أو�وبا45

611غرب أو�وبا46

عدد الحجاجرقم المكتب

833غرب أو�وبا47

709غرب أو�وبا48

498غرب أو�وبا49

774غرب أو�وبا50

585غرب أو�وبا51

609�وسيا اإلتحادية52

741�وسيا اإلتحادية53

706�وسيا اإلتحادية54

622�وسيا اإلتحادية55

502�وسيا اإلتحادية56

610خدمات إضافية57

25632اإلجمالي
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مركز �يانات الهيئة

تقوم فكرة مركز معلومات الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لخدمة مؤسسات أرباب الطوائف وتوفير 

وتقديم كل المعلومات الالزمة عن المساهمين والمساهمات لمعرفة كل ما يتعلق بالعوائد والمبالغ المقطوعة 

واألسهم والمعلومات الشخصية والخب�ات العملية لمواسم الحج ومجموعات الخدمة الميدانية كذلك يقوم بالعمل 

على مش�وع الوفو�ات وآلية تو��عها على المساهمين وغيرها من األنظمة الداخلية التي تخص الهيئة التنسيقية 

لمؤسسات أرباب الطوائف و الهيئة العليا ألرباب الطوائف .

يقوم مركز �يانات الهيئة بتشغيل الشبكة الداخلية للهيئة بخطوط ا�صاالت عالية السرعة ( فا�بر ) وخدمة اال�ترنت، 

وكذلك تعمل خوادم مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج داخل مركز �يانات الهيئة.

بأحدث  الحاجة و الطلب  أرباب الطوائف حسب  الهيئة إمكانية استضافة نظم مؤسسات  �يانات  كما �وفر مركز 

بالتقنيات والمواصفات العالمية في تشغيل م�اكز ال�يانات وإمكانية استضافة نظم أي مؤسسات خارجية أخرى 

بصفة تجا��ة.

إرشاف وزارة الحج والعمرة

مركز معلومات الهيئة
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هذا  وتبذل جهودًا في  ك�يرة،  عناية  واإلرشادي  التوعوي  الجانب  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  أولت 

المجال منذ سنين، ومن أب�ز هذه الجهود التي قامت بها المساهمة في تفعيل برنامج التوعية بمساكن الحجاج بأصول 

السالمة، والوقاية بمختلف المجاالت، فقامت خالل هذا العام 1438هـ، كعادتها كل سنة، �إصدار عددًا من المطبوعات 

التوعوية واإلرشادية، والتي من أهمها:

األول منها  العدد  بصفة خاصة. صدر  الطوائف وفعاليا�ها  أرباب  وبأخبار  عامة،  بصفة  الحج  تعني بشؤون  مجلة مهنية 

الزمان في مجاالت  ولتقطع مسيرة عقد من  الحج،  أ�ناء موسم  أعداد   (8) بواقع  1420هـ  عام  كنشرة موسمية منذ 

الصحفي  العمل  الصحفية، والحوا�ات، واللقاءات، وكل فنون  األخبار، والتقا��ر اإلخبا��ة، واالستطالعات، والتحقيقات 

وأشكاله وألوانه.

تحولت الرفادة في عام 1431هـ إلى مجلة دو��ة تعني بشؤون الحج بصفة عامة، وبأخبار أرباب الطوائف وفعاليا�ها 

بصفة خاصة. لتعنى بهذا الركن اإلسالمي العظيم ف��ضة وتا��خًا وفقهًا وثقافًة وأدبًا إضافة إلى عنايتها بقضايا الفكر 

اإلسالمي واإلنساني وربط الق�اء في كل مكان بالديار المقدسة والتع��ف بالمش�وعات العمالقة التي نفذتها وتقوم 

حاليًا بتنفيذها حكومة خادم الحرمين الش��فين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف 

الرحمن من حجاج ومعتم��ن و�وار. باإلضافة إلى توثيق الجهود التي تبذلها كل مؤسسات أرباب الطوائف في خدمة 

بها  تذخر  التي  البش��ة  والكوادر  الطاقات  وتب�ز  عليه وسلم  و�وار مسجد رسول اهلل صلى اهلل  الح�ام  �يت اهلل  حجاج 

واإلمكانيات المادية والتقنية المتوفرة لد�ها. 

الجهود التوعوية واإلرشادية واإلعالمية

مجلة الرفادة

هذا  وتبذل جهودًا في  ك�يرة،  عناية  واإلرشادي  التوعوي  الجانب  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  أولت 

المجال منذ سنين، ومن أب�ز هذه الجهود التي قامت بها المساهمة في تفعيل برنامج التوعية بمساكن الحجاج بأصول 

هـ، كعادتها كل سنة، �إصدار عددًا من المطبوعات 

األول منها  العدد  بصفة خاصة. صدر  الطوائف وفعاليا�ها  أرباب  وبأخبار  عامة،  بصفة  الحج  تعني بشؤون  مجلة مهنية 

الزمان في مجاالت  ولتقطع مسيرة عقد من  الحج،  أ�ناء موسم  أعداد   (

الصحفي  العمل  الصحفية، والحوا�ات، واللقاءات، وكل فنون  األخبار، والتقا��ر اإلخبا��ة، واالستطالعات، والتحقيقات 

هـ إلى مجلة دو��ة تعني بشؤون الحج بصفة عامة، وبأخبار أرباب الطوائف وفعاليا�ها 

بصفة خاصة. لتعنى بهذا الركن اإلسالمي العظيم ف��ضة وتا��خًا وفقهًا وثقافًة وأدبًا إضافة إلى عنايتها بقضايا الفكر 

اإلسالمي واإلنساني وربط الق�اء في كل مكان بالديار المقدسة والتع��ف بالمش�وعات العمالقة التي نفذتها وتقوم 

حاليًا بتنفيذها حكومة خادم الحرمين الش��فين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف 
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نيابة عن مؤسسات الطوافة األهلية، قامت الهيئة بطباعة لوحات ومطويات إرشادية لتوعية الحجي� في التفوي� لمنشأة الجم�ات، وذلك 

بـ (13) ثالث عشرة لغة مختلفة. كما قامت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف خالل موسم الحج الماضي 1438هـ ببذل جهود 

ك�يرة في مجال توعية الحجاج وإرشادهم، مؤكدة دورها في هذا المجال : (تو��ع العديد من المطويات التع��فية ذات العالقة بأعمال الحج 

وتو��ع بعض المطويات اإلرشادية ذات العالقة بخدمة الحاج والمشاركة في تو��ع بعض المطويات ال�ثقيفية الصحية على ضيوف الرحمن).

المطبوعات
 التوعوية
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التق��ر السنوي 
ألعمال الهيئة التنسيقية 

يستعرض التق��ر السنوي للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب 

الطوائف أبز المستجدات واألعمال التي قامت بها الهيئة 

على مدار العام وموسم الحج. وكما يسلط الضوء على أب�ز 

اإلنجا�ات التي تمت على مستوى الهيئة والمؤسسات.
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أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  للهيئة  التنظيمية  الالئحة  يشمل كتيب 

الطوائف على جملة من المواد المنظمة للعمل اإلداري والمالي 

بالهيئة التنسيقية مقسمة على أبواب وفصول على النحو التالي:

الباب األول (التأسيس واألهداف).

الباب الثاني (التنظيم اإلداري وأجهزة الهيئة).

الباب الثالث (التنظيم المالي).

الباب ال�ابع (أحكام عامة وختامية).

الالئحة التنظيمية للهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف
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دليل المرشد

وتو��عها  المرشد.  دليل  لكتيب  النسخ  من  العديد  طباعة  من  التنسيقية  الهيئة  قامت 

العالقة  ذات  األخرى  والجهات  الحافالت  إرشاد  مكتب  في  العاملين  المرشد�ن  على 

يتضمن عدة  إرشادي  دليل  الطوائف. وهو  أرباب  والعمرة ومؤسسات  الحج  و�ارة  مثل 

موضوعات (�ؤية ورسالة وقيم مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج. وأهدافه العامة 

وتع��ف موجز عن الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيا�ات 

اإلج�ائية  والخطوات  وأ�ناءها  الرحلة  قبل  المرشد  ومهمة  ومهامه،  المرشد  وواجبات 

الالزم إ�باعها.

كما يتضمن هذا الدليل بعض األرقام الها�فية المهمة واألرقام الها�فية 

الخاصة بمؤسسات أرباب الطوائف باإلضافة إلى مسا�ات حافالت تجميع 

المرشد�ن داخل مكة المكرمة والرموز الكودية لحملة األجهزة الالسلكية 

والب�افو والخطوات التي يجب ا�باعها عند ضياع أو تعطل أو وقوع حادث 

للحافلة ال سمح اهلل.



109 1438الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

بهدف توثيق األخبار والتقا��ر اإلخبا��ة والمقاالت ومقاالت ال�أي 
واإللكت�ونية  (الورقية  اإلعــالم  وسائل  مختلف  في  المنشورة 
اإللكت�ونية  والقطاعات  الجهات  بعض  ومواقع  األنباء  ووكاالت 
والمنتديات) عملت الهيئة التنسيقية إل�تاج إصدار إعالمي متخصص 
بمسمى (الحج والصحافة) وهو عبارة عن ملف إعالمي وثائقي 
القيادات  جميع  على  تو��عه  على  الهيئة  تحرص  سنوي،  ربع 
والمسؤلين في و�ارة الحج والعمرة ومؤسسات أرباب الطوائف.

ومن أبوابه الرئيسية (القيادة وشؤون الحج، وفعاليات و�ارة الحج والعمرة، وفعاليات الهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف ، واستعداد أجهزة الدولة للحج، وأخبار متفرقة وكتاب ومقاالت).

التي  الخدمات  تجاه  وغيرهم  والمسؤولين  الصحف�ين  بعض  تعليقات  الصحفي  الملف  هذا  ويضم 
الرسمية  الحجاج  شؤون  مكا�ب  بأخبار  و�هتم  الطوائف  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  تقدمها 

وما يتعلق بشؤون العمرة واألخبار التي لها عالقة بو�ارة الحج والعمرة ومؤسسات أرباب الطوائف.

وتسعى الهيئة التنسيقية لتطو�ر هذا اإلصدار اإلعالمي والعمل على إصداره وفقًا لألساليب المهنية 
والصحافية والعلمية وذلك من خالل العديد من المحاور منها:

توثيق المش�وعات التطوي��ة التي �تولى أمرها الهيئة التنسيقية ومؤسسات أرباب الطوائف

تسجيل المستجدات الوثائقية في األخبار والتعليقات.

كما تصدر الهيئة التنسيقية سنويًا عددًا ( خاصًا ) من الملف الصحفي بمسمى : ( الحج في أرقام ) 
وُيعنى بالمؤش�ات الرقمية في مختلف مجاالت الحج.

الحج والصحافة 
والحج في أرقام
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األسئلة  من  مجموعة  عن  عبارة  الحجم  لطيف  كتيب  هو 

الفقهية عن مناسك الحج وكان الهدف من الكتيب توعية 

المطوفين بجملة من أحكام المناسك لتكون عونًا لهم في 

 (4000) الهيئة بطباعة  الرحمن وقد قامت  خدمة ضيوف 

نسخة منه.

قامت الهيئة بطباعة كتاب (رحلة الحج – دليل مبسط ي�ين 

ُميّسر)  عصري  بأسلوب  للمناسك  الفقهية  األحكام  أهم 

الكتاب  و�وضح  العطاس  خالد  بن  أحمد  السيد  تأليف  من 

الط�ق الشرعية مع إيضاح لجملة من مسائل الحج المهمة، 

وتم ترجمة الكتاب على اللغة االنجلي��ة. وقد طبعت منه 

الهيئة (5000) نسخة لتو��عها لتوعية الحجاج وإرشادهم.

كتيب رحلة الحج
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التنسيقية لمؤسسات  الهيئة  وهو عبارة عن كتاب توثيقي، من إصدار 

كتاب  وأول  المجال،  هذا  في  إ�تاجها  باكورة  ويعد  الطوائف،  أرباب 

ليكون سجًال  وطباعته  �إعداده  قامت  تا��خها،  نوعه في  من  وثائقي 

رجاالت مهن  نخبة من  تختزنها ذاكرة  لمعلومات  توثيقيًا ورصدًا دقيقًا 

الطوائف، وفئة من �ّوادها ورعيلها األول الذ�ن عملوا سنوات طوال 

مؤسسات  عن  تا��خي  عرض  يتضمن  كما  الرحمن،  ضيوف  خدمة  في 

أرباب الطوائف وأعمالها ومهامها وأدوارها وم�احلها وواجبا�ها.

الذ�ن  (23) شخصية من  (4) فصول، ويحوي ِحوا�ات مع  ويتكون من 

عملوا في مهن أرباب الطوائف من مطوفين وأدالء ووكالء وزمازمة 

التي  الفصلية،  (الرفادة)  نشرة  في  السابقة  الحج  مواسم  في  ُنشرت 

تصدرها الهيئة. يستعرضون فيها تجاربهم وخب�ا�هم في هذه المجاالت، 

من  بها  مر  وما  الماضي،  في  المهن  هذه  عليه  كانت  ما  و�وضحون 

تطو�ات في الوقت الحاضر. حيث يضم حوا�ات مع عدد (13) مطوف، 

الشورى  مجلس  في  وأعضاء  جامعات  ومد�ري  سابقين  و��اء  منهم 

ورجال أعمال. وعدد (3) أدالء. و(3) وكالء. وعدد (3) زمازمة. باإلضافة 

إلى ِحوار مع وكيل سابق لو�ارة الحج.

ليكون سجًال  وطباعته  �إعداده  قامت  تا��خها،  نوعه في  من  وثائقي 

رجاالت مهن  نخبة من  تختزنها ذاكرة  لمعلومات  توثيقيًا ورصدًا دقيقًا 

الطوائف، وفئة من �ّوادها ورعيلها األول الذ�ن عملوا سنوات طوال 

مؤسسات  عن  تا��خي  عرض  يتضمن  كما  الرحمن،  ضيوف  خدمة  في 

أرباب الطوائف وأعمالها ومهامها وأدوارها وم�احلها وواجبا�ها.

) ويتكون من 

عملوا في مهن أرباب الطوائف من مطوفين وأدالء ووكالء وزمازمة 

التي  الفصلية،  (الرفادة)  نشرة  في  السابقة  الحج  مواسم  في  ُنشرت 

تصدرها الهيئة. يستعرضون فيها تجاربهم وخب�ا�هم في هذه المجاالت، 

من  بها  مر  وما  الماضي،  في  المهن  هذه  عليه  كانت  ما  و�وضحون 

تطو�ات في الوقت الحاضر. حيث يضم حوا�ات مع عدد (

الشورى  مجلس  في  وأعضاء  جامعات  ومد�ري  سابقين  و��اء  منهم 

كتاب ذاكرة المهنة 
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الباب الثالث 
أرقام وإحصائات
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ق�اءة س��عة
إجمالي عدد الحجاج خالل السنوات العشر الماضية 

من عام ١٤٢٩هـ إلى عام ١٤٣٨هـ
التق��ر. تم جمعها من (9) مؤسسات  معلومات رقمية وإحصائية كثيرة ومتنوعة ضمها هذا 

ومكا�ب، �تنوع أعمالها وتخصصا�ها ومهامها لتشمل المطوفين واألدالء والوكالء والزمازمة. 

بتنوع مادته  التق��ر  التنسيقية إلعداد هذا  الهيئة  القائمين على  كان جهدًا ك�ي�ًا قد بذل من 

المستجدات  أبــ�ز  على  الضوء  ويسلط  ومهمة  أساسية  معلومات  يضم  أن  على  والحرص 

والمعلومات التوثيقية.

وخصص هذا الباب من التق��ر لبعض اإلحصاءات والمعلومات الرقمية التي ضمت �يان بأعداد 

القوى العاملة بجانب �يان ألعداد الحجاج القادمين الذ�ن تمت خدمتهم من قبل مجموعات 

حج  موسم  خالل  الميدانية  الخدمة  مجموعات  أعداد  �وضح  جدول  مع  الميدانية   الخدمة 

1438هـ وفق مؤسسات أرباب الطوائف .

إضافة إلى إحصائية عامة بالمساهمين والمساهمات في مؤسسات أرباب الطوائف. وحساب 

اإلي�ادات العامة (التقدي��ة والفعلية) للعام المالي 1437 – 1438هـ ومقارنة �ين اإلي�ادات 

للعام  العامه  المص�وفات  بنود  الثالثة األخيرة والمص�وفات وتو��ع  المالية  الفعلية لألعوام 

الثالثة  لألعوام  الفعلية  المص�وفات  �ين  مقارنة  �وضح  وجدول  1438هـ    –  1437 المالي 

األخيرة للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف.

2,408,849

2,313,278

2,789,399

2,927,717

3,161,573

1,980,249

2,085,238

1,952,817

1,862,909

2,352,122

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438
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 اإلحصاءات اإلدارية

جدول أعداد القوى العاملة (رسميون) خالل موسم حج عام 1438هـ

موسميون 
غير سعود�ون

موسميون 
سعود�ون

موسميون 
من أبناء الطائفة

رسميون 
غير سعود�ون

رسميون سعود�ون
 من غير أبناء الطائفة

رسميون 
من أبناء الطائفة

الجهة

1799 517 5 8 4 1 الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب 
الطوائف

المطوفون

167 629 1037 23 18 20 مؤسسة تركيا ومسلمي أو�وبا 
وأم��كا وأست�اليا

0 157 5 7 3 1 مؤسسة إي�ان

شركات شركات 1285 4 10 14 مؤسسة جنوب آسيا

249 653 249 24 11 12 مؤسسة الدول األف��قية الغير عر�ية

242 934 1351 21 10 20 مؤسسة جنوب ش�ق آسيا

309 1627 219 360 28 20 مؤسسة الدول العر�ية

األدالء

1061 1753 508 15 25 23 المؤسسة األهلية لألدالء

الوكالء

3000 999 122 24 5 14 مكتب الوكالء الموحد

الزمازمة

217 54 57 9 1 15 مكتب الزمازمة الموحد
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العمال بالمشاعر

ــدون ــ ــرش ــ ــم ــ ال
 لرحلة المشاعر

461

1375

مؤسسة الدول األف��قية الغير عر�ية

+ عمالة مكا�ب الخدمة الميدانية

أعداد القوى العاملة (موسم�ين) خالل موسم حج 1438هـ

العمال بالمشاعرالعمال بالمشاعر العمال بالمشاعر

ــدون ــ ــرش ــ ــم ــ ال
 لرحلة المشاعر

ــدون ــ ــرش ــ ــم ــ ال
 لرحلة المشاعر

ــدون ــ ــرش ــ ــم ــ ال
 لرحلة المشاعر

1673020 20

17505580 شركات

مؤسسة جنوب آسيامؤسسة تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا مؤسسة إي�ان

+ عمالة مكا�ب الخدمة الميدانية

العمال بالمشاعر

ــدون ــ ــرش ــ ــم ــ ال
 لرحلة المشاعر

2100

1116

مؤسسة جنوب ش�ق آسيا

+ عمالة مكا�ب الخدمة الميدانية

العمال بالمشاعر

ــدون ــ ــرش ــ ــم ــ ال
 لرحلة المشاعر

3670

6748

مؤسسة الدول العر�ية
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حجاج البعثةحجاج البعثةحجاج البعثة

الحجاج السياحةالحجاج السياحةالحجاج السياحة

الحجاج الف�ادىالحجاج الف�ادىالحجاج الف�ادى

10294484819267421

133875562251044

44681706455

أعداد حجاج الخا�ج خالل موسم حج 1438هـ

مؤسسة جنوب آسيامؤسسة إي�انمؤسسة تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا

حجاج البعثة

الحجاج السياحة

الحجاج الف�ادى

265028

26168

3020

مؤسسة جنوب ش�ق آسيا

حجاج البعثة

الحجاج السياحة

الحجاج الف�ادى

107316

73076

47

مؤسسة الدول األف��قية الغير عر�ية

حجاج البعثة

الحجاج السياحة

الحجاج الف�ادى

242980

89888

مؤسسة الدول العر�ية

29303
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أعداد مكا�ب الخدمة الميدانية لكل مؤسسة  وعدد الدول التي تخدمها 
وعدد مكا�ب شؤون الحجاج التابعة لها 

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

11

عدد 
مكا�ب الخدمة 

الميدانية

عدد57
الدول التي يتم 

خدمتها

 77

مؤسسة تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

1

عدد 
مكا�ب الخدمة 

الميدانية

عدد9
الدول التي يتم 

خدمتها

1

مؤسسة إي�ان

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

12 عدد140
الدول التي يتم 

خدمتها

14

عدد 
مكا�ب الخدمة 

الميدانية

مؤسسة جنوب آسيا

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

7

عدد 
مكا�ب الخدمة 

الميدانية

عدد105
الدول التي يتم 

خدمتها

17

مؤسسة جنوب ش�ق آسيا

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

19

عدد 
مكا�ب الخدمة 

الميدانية

عدد139
الدول التي يتم 

خدمتها

19

مؤسسة الدول العر�ية

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

29

عدد 
مكا�ب الخدمة 

الميدانية

عدد48
الدول التي يتم 

خدمتها

46

مؤسسة الدول األف��قية الغير عر�ية
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وقوعات الحج

المسجونينالمسجونينالمسجونين

التائهينالتائهينالتائهين

المفقود�نالمفقود�نالمفقود�ن

المتخلفينالمتخلفينالمتخلفين

المنومينالمنومينالمنومين
المتوفينالمتوفينالمتوفين

  1016

005575

 203

0075

 202  11128460

مؤسسة جنوب آسيامؤسسة إي�انمؤسسة تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا
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تابع: وقوعات الحج

عدد
المسجونين

عدد
التائهين

عدد
المفقود�ن

عدد
المتخلفين

عدد
المنومين

عدد
المتوفين

3

218

11

125

517 236

مؤسسة الدول العر�ية

عدد
المسجونين

عدد
التائهين

عدد
المفقود�ن

عدد
المتخلفين

عدد
المنومين

عدد
المتوفين

مؤسسة أف��قيا غير العر�ية

3

0

0

76,711

118 86

عدد
المسجونين

عدد
التائهين

عدد
المفقود�ن

عدد
المتخلفين

عدد
المنومين

عدد
المتوفين

مؤسسة جنوب ش�ق آسيا

0

0

2

0

1 664
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الـعـزيــزيـة
والششة

المنطقة 
المركزية 59%

41%

130.000

90.000

مؤسسة تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا

مواقع تركيز الحجاج في أحياء مكة المكرمة وأعدادهم

أجـــيــاد
الـعـزيــزيـة

الششة

المعابدة

9.36%

42%11.15%

8265

374539840

المسفلة

المنصور

14.5%

16.68%

14.1%

12870

14725

42601

مؤسسة إي�ان
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مؤسسة جنوب ش�ق آسيا

المسفلة - كدي 
التقوى - الروابي

المنصور - الطندباوي  
التيسير

العزيزية - أجياد
الجميزة - الحفاير

العتيبية - الحجون

الرصيفة

الزهراء

النزهة - الضيافة

14.1%

6%
9%

4%

32%

33%

9%

مؤسسة الدول األف��قية الغير عر�ية

مواقع تركيز الحجاج في أحياء مكة المكرمة وأعدادهم

مؤسسة جنوب آسيا

كدي

ولي العهد

أجياد

ريع بخش

حي الروابي

الخالدية
الكعكية والشوقية

الجامعة

بطحاء قريش

المنشية

شارع المنصور

الهنداوية

الطندباوي

النزهة

البيبان

حي الضيافة
جرول

الغزة

الحفاير

الحرم

التيسيرالشبيكة

جبل الكعبة

المسفلة

شعب عامر
المالوي

المعابدة

الروضة والششة

جبل النور

العزيزية

الخضراء

العدل

السليمانية

ريع ذاخر
الخنساء

الجميزة

العتيبية

وادي جليل

الزاهر

العوالي

الهجرة

التنعيمشارع الحج

0.55%

0.38%

13.10%

0.04%

0.48%

0.47%
2.31%

25%

2.77%

0.01%
0.22%

0.61%

0.05%

0.69%

0.02%

0.51%
1.94%

0.64%

0.15%

0.70%

0.004%1.46%

0.37%

15.58%

1.33%
0.11%

0.95%

1.43%

0.42%

13.78%

0.02%

1%
1%

0.71%
0.27%

0.33%

0.65

0.07%

0.33%

0.20% 1.33%

0.80%

0.04%0.15%

3689

2508

87022

290

3222

3133
15353

166236

18421

92

1437

4090

367

4565

154

2155
12875

4275

1018

4643

249745

2444

103576

8878
710

6352

9499

2766

91655

139

6671

6653

4713
1776

2231

4330

490

2187

1354 8856

5345

290987

النسيم

الحجون

0.51%
3430

الرصيفة

0.35%
2365

الفيحاء

0.02%
107

جرهم

0.28%
1859

حي األندلس

0.17%
الهجلة1105

0.91%
6062

حي التقوى

3.15%
20956 الشهداء

0.32%
2155 القرار

0.02%
140

حي المرسالت

0.94%
6243

الستين

0.01%
106

الزهراء

0.29%
1930
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مواقع تركيز الحجاج في أحياء مكة المكرمة وأعدادهم

مؤسسة الدول العر�ية

كدي

أجياد

ريع بخش

بطحاء قريش

المنشية

شارع المنصور

الرصيفة

شارع الجامعة

النزهة

الحرم

جبل الكعبة

المسفلة

شعب عامر

الروضة

جبل الكعبة

الجميزة

الزاهرالعتيبية

شارع الحج

0.5%

5.8%

0.5%

0.3%

14.1%
1.6%

1.1%

14.1%

12.2%

14.1%

5.8%

9.6%

14.1%

7.4%

5.8%

2.1%

2.4%10.6%

3.7%

4.8%

النسيم

ريع الكحل

0.8%
المعابدة

العزيزية

1.6%

12.5%

الششة

4.8%
جرول

10.6%

مؤسسة جنوب ش�ق آسيا

السلمانية

شعب عامر

أجـــيــاد
الـعـزيــزيـة

الششة

الروضة

8.54%

25.1%

6.7%3.5%

4.2%

25814

75759

2021310688

12728

محبس الجن

المسفلة

الجعفرية

المنصور

جــــــــــرول
الحفائر

7.6%3.39%
16.95%

2.53%

2.85%

4.5%

14.1%

2310810239
51250

7648

8614

13675

42601
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ة دعم صندوق الهيئة التنسيقيَّ
اإلي�ادات الفعلية

1،720،000 ��الاإلي�ادات التقدي��ة

1،720،000 ��ال

دعم بدل حضور جلسات مجلس الهيئة 
ة اإلي�ادات الفعليةالتنسيقيَّ

108،000 ��الاإلي�ادات التقدي��ة

108،000 ��ال

دعم مخصص نشر التهاني
اإلي�ادات الفعلية

108،000 ��الاإلي�ادات التقدي��ة

108،000 ��ال

اإلي�ادات المتنوعة

دعم المكافآت الشه��ة 
ألعضاء المجلس

اإلي�ادات الفعلية

اإلي�ادات الفعلية

اإلي�ادات التقدي��ة

اإلي�ادات التقدي��ة

383،106 ��ال

393،596.77 ��ال

326،400 ��ال

326،400 ��ال

اإلي�ادات الفعلية

2،645،506 ��الاإلي�ادات التقدي��ة

2،655،996.77 ��ال

 أوًال اإلي�ادات 
للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

جدول �وّضح حساب اإل�ادات (التقدي��ة - الفعلية ) للعام المالي 1438/ 1439هــ

 اإلحصائيات المالية

اإلجمـــــــــالي
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1،720،000 ��ال 1437 / 1438هـ
ة دعم صندوق الهيئة التنسيقيَّ

1438 / 1439هـ

1،720،000 ��ال1436 / 1437هـ

1،720،000 ��ال

108،000 ��ال 1437 / 1438هـ دعم بدل حضور جلسات مجلس 
ة 1438 / 1439هـالهيئة التنسيقيَّ

108،000 ��ال1436 / 1437هـ

108،000 ��ال

108،000 ��ال 1437 / 1438هـ
دعم مخصص لنشر التهاني

1438 / 1439هـ

108،000 ��ال1436 / 1437هـ

108،000 ��ال

586،028.06 ��ال

---

1437 / 1438هـ

1437 / 1438هـ

اإلي�ادات المتنوعة

دعم المكافآت الشه��ة ألعضاء 
المجلس

1438 / 1439هـ

1438 / 1439هـ

1436 / 1437هـ

1436 / 1437هـ

392،092.80 ��ال

---

393،596.77 ��ال

326،400 ��ال

2،522،028.06 ��ال 1437 / 1438هـ
اإلجمـــــــــالي

1438 / 1439هـ

2،328،092.80 ��ال1436 / 1437هـ

2،655،996.77 ��ال

جدول �وّضح مقارنة �ين اإلي�ادات الفعلية لألعوام المالية الثالثة األخيرة
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مكافآت وبدالت أعضاء مجلس الهيئة 
المص�وفات الفعليةالتنسيقية

514،400 ��الالمص�وفات التقدي��ة

500،400 ��ال

ثانًيا: المص�وفات
للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف 

جدول �وّضح تو��ع بنود المص�وفات (التقدي��ة - الفعلية) للعام المالي 1438/ 1439هــ

ال�وا�ب والمكافأت الدو��ة
المص�وفات الفعلية

1،967،982 ��الالمص�وفات التقدي��ة

1،848،922.14 ��ال

المص�وفات العمومية
المص�وفات الفعلية

945،221 ��الالمص�وفات التقدي��ة

886،132.54 ��ال

المص�وفات الموسمية
المص�وفات الفعلية

10،000 ��الالمص�وفات التقدي��ة

11،929.45 ��ال

خسائر �أسمالية
المص�وفات الفعلية

0 ��الالمص�وفات التقدي��ة

7،131.55 ��ال

اإلجمـــــــــالي
المص�وفات الفعلية

3،437،603 ��الالمص�وفات التقدي��ة

3،254،515.68 ��ال
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860،293.36 ��ال

جدول �وّضح مقارنة �ين المص�وفات الفعلية لألعوام المالية الثالثة األخيرة

1437 / 1438هـ

1438 / 1439هـ

463،569 ��ال1436 / 1437هـ مكافآت وبدالت 
أعضاء مجلس الهيئة التنسيقية

266،133 ��ال

500،400 ��ال

1437 / 1438هـ

1438 / 1439هـ

1،789،850.28 ��ال1436 / 1437هـ
ال�وا�ب والمكافأت الدو��ة

1،726،138.86 ��ال

1،848،922.14 ��ال

1437 / 1438هـ

1438 / 1439هـ

7،000 ��ال23،000 ��ال1436 / 1437هـ
المص�وفات الموسمية

45. 11،929��ال

1437 / 1438هـ

1438 / 1439هـ

0 ��ال0 ��ال1436 / 1437هـ
خسائر �أسمالية

7,131.55 ��ال

3،120،712.64 ��ال 1437 / 1438هـ

1438 / 1439هـ

12 .2،932،679 ��ال1436 / 1437هـ
اإلجمـــــــــالي

3،254،515.68 ��ال

1437 / 1438هـ 1436 / 1437هـ
المص�وفات العمومية

917،407.26 ��ال

886،132.54 ��ال 1438 / 1439هـ
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الباب ال�ابع 
أب�ز اإلنجا�ات المستجدة 

خالل عام1438هـ 
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�تط�ق هنا لمعلومات ونبذة عن كل مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف (المطوفون – األدالء – 
الوكالء – الزمازمة) وأهم اإلنجا�ات التي حققتها خالل عام ١٤٣٨هـ وهذه الكيانات التسع هي:

1. المطوفون (مكة المكرمة):

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا.• 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج إي�ان.• 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا.• 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب ش�ق آسيا.• 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول األف��قية غير العر�ية.• 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العر�ية.• 

2. األدالء (المدينة المنورة):

المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة.• 

3. الوكالء (جدة):

مكتب الوكالء الموحد.• 

4. الزمازمة (مكة المكرمة):

مكتب الزمازمة الموحد.• 
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المطوفون
(مكة المكرمة)
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مكة المكرمة – النزهة – الشا�ع العامالـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 

ــد ــ��ـ ــبـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ ٩٧٧٢صـ

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرمـ ــ 21955الـ

ــف ــ ــا� ــ ــه ــ 0125427003رقـــــــــم ال

0125420992رقــــــــم الـــفـــاكـــس

اإللكت�وني      www.teaa.com.saالموقع 

اإللـكـتـ�ونـي         INFO@TEAA.COM.SAالب��ــد 

الدول التي يتم خدمتها

الدنمارك،  بلجيكا،  ألمانيا،  إيسلندا،  هولندا،  البرتغال،  أسبانيا،  إي�لندا،  إيطاليا،  ب��طانيا،  "تركيا، 
السويد،  النمسا،  فلندا،  مالطا،  الن�وي�، سويس�ا،  فرنسا،  موناكو،  لكسمبو�ج،  قبرص،  اليونان، 
المجر، سلوفينيا، كوسوفا، مقدونيا، سلوفاكيا، صر�يا  تشيك،  �ومانيا،  بلغا��ا،  بولندا،  ك�وا�يا، 
�وسيا،  بشكيرستان،  األنقوش،  أوزبكستان،  تركمانستان،  والهرسك،  البوسنة  و�وغسالفيا، 
فيجي،  نيو�لندا،  كا�اخستان،  الشيشان،  جورجيا،  قيرغيزستان،  أوك�انيا،  أذر�يجان،  طاجيكستان، 
جوا�يماال،  الب�ا��ل،  بنما،  بوليفيا،  �ي�و،  با�اجواي،  األرجنتين،  أورجــواي،  األكــوادور،  أست�اليا، 
هايتي، كولوم�يا، فن�ويال، السلفادور، تشيلي، جاميكا، جوانا، الدومنيكان، كوبا، كوستا��كا، 

نيجا�اجوا، سو��نام، المكسيك، أم��كا، كندا،  ق��ن الند"

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا 
وأست�اليا وأم��كا  ــا  أو�وبـ ومسلمي 

أنــــــشــــــئــــــت بــــــــالــــــــقــــــــ�ار الـــــــــــــــــو�اري

ـــ 1402ه  /  11  /  18 وتــا��ــخ  م،   / ق   /  444 رقــم 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أو�وبا وأم��كا وأست�اليا

57

عدد مكا�ب
الخدمة الميدانية

11

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

 77

عدد الدول 
التي يتم خدمتها

241287

العدد 
اإلجمالي للحجاج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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الصفةاالسمم

الرئيسأ/ طا�ق بن محمد عنقاوي1

النائبأ/ أسامة بن محمد �واوي 2

عضوم/ عماد بن سامي قاري3

عضوأ/ عبدالرحمن بن عمر برنجي4

عضوأ/ زهير بن محمد شاكر5

عضوأ/ محمد بن عبدالرحمن شاكر6

عضوأ/ محمد بن فيصل بو7

عضوأ/ ماجد بن مصلح صبغة8

عضود/ طا�ق بن حسن كوشك9

عضود/ عبدالع��ز بن رشاد س�وجي10

عضود/ سمير بن عبدالرحمن توكل11

عضوأ/ عبداهلل بن علي عمر عقيل12

توقيع ا�فاقية مع معهد خادم الحرمين الش��فين ألبحاث الحج لتط�يق نظام م�اقبة الحافالت.• 

إطالق تط�يق النظام الكفي لبعض األعمال التشغيلية على نسخة أند�ويد.• 

إحالل أسطول سيا�ات اإلسعافات األولية والتائهين.• 

تش�يد الخيام األلمانيه وتك�يفها لحجاج مكتب شؤون الحجاج التركية والشركات السياحية.• 

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٨هـ

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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معلومات موجزة 

مكة المكرمة ــ مخطط الحم�االـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 

ــد ــ��ـ ــبـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ 5578صـ

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرمـ ــ 21955الـ

ــف ــ ــا� ــ ــه ــ 5488466رقـــــــــم ال

5488467رقــــــــم الـــفـــاكـــس

اإللكت�وني      www.mutawfe-iran.comالموقع 

اإللـكـتـ�ونـي         Mhi-est@hotmail.comالب��ــد 

إي�انالدول التي يتم خدمتها

ــيـــة لــمــطــوفــي  ــلـ الــمــؤســســة األهـ
حـــــــــــــــجـــــــــــــــاج إيـــــــــــــــــــــــ�ان

أنــــــشــــــئــــــت بــــــــالــــــــقــــــــ�ار الـــــــــــــــــو�اري

1403هــــ  /  9  /  14 ــخ  ــا�� وت م،   / ق   /  363 ــم  رق

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج إي�ان

9

عدد مكا�ب
الخدمة الميدانية

1

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

 1

عدد الدول 
التي يتم خدمتها

85551

العدد 
اإلجمالي للحجاج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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الصفةاالسمم

الرئيسد/ طالل بن صالح قطب1

النائبد/ عصام بن إب�اهيم أحمد أزهر 2

عضوأ/ حسان بن عبداهلل غنام3

عضوأ/ السيد رضا بن عبداهلل صحره4

عضوالمهندس /طلعت بن صالح قطب5

عضوأ/ عبدالرحمن بن عصام إسماعيل6

عضوأ/ فيصل بن حسين أزهر 7

عضوأ/ ماهر بن عباس حمزة8

عضوأ/ محمد بن عدنان حمزة9

عضوأ/ محمود بن عبدالرحمن مغربي10

للح��ق . 1 العادية إلى خيام أو�و�ية مقاومة  الخيام  إستبدال 
لكامل مساحة عرفات . 

2 . ( (دوالب  ف��ون  بمكيفات  الصح�اوية  المكيفات  إستبدال 
بمشعر عرفات . 

بمشعر . 3 المخيمات  إلنــارة  كهربائي  مولد   (20) عدد  تأمين 
عرفات وتشغيل المكيفات الف��ون . 

ــ . 4 (عرفات  المقدسة  بالمشاعر  للحجاج  جافة  وجبات  تقديم 
مزدلفه ــ منى ) . 

القطاعات . 5 طابع  لتأخذ  المرك��ة  اللجان  ربط  آلية  تعد�ل 
الخدمية وإليجاد �ناغم أكثر بالربط �ين قطاع وآخر . 

الواحد . 6 التوسع بتوفير حزم خدمية وتوفيرها بنظام المصدر 
لإلستفادة من عامل الوقت والجهد بما يقابل �احة ضيوف 
الخدمات  ف�ق  مكا�ب  تجمع  نجاح  بعد  الح�ام  اهلل  �يت 

الميدانية في موقع واحد .

العمل الجاد على �نمية موارد المؤسسة المالية وإس�ثمارها . 7
بما �وفر دخل إضافي على قوائمها المالية .

والمهام . 8 األعــمــال  معظم  فــي  الحاسوب  تقنية  تسخير 
والتوسع في إستخدام التط�يقات البرمجية لتشمل �إذن اهلل 
مانسبة %100 , وذلك بتطو�ر وتحديث الب�امج المعمول بها 

حاليًا والتوسع ليشمل جميع الش�ائح بالمؤسسة . 

الح�ام بمشعر منى . 9 بعد نجاح تجربة متابعة حجاج �يت اهلل 
واألنفاق  اإلزدحـــام  ألماكن  م�اقبة  كامي�ات  ط��ق  عن 
األرضية وغيرها , سوف يتم العمل بها وتط�يقها على جميع 
أول  معلومات  مصدر  لتكن  اإلست�ا�يجية  الهامة  المواقع 

لمنع حدوث إزدحام أو تكدس أو حاالت للسرقة .    

المسار . 10 بــمــشــ�وع  الصلة  ذات  الــقــطــاعــات  جميع  ربــط 
اإللكت�وني.

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٨هـ

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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مكة المكرمة الرصيفة شا�ع عبداهلل ع��فالـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 

ــد ــ��ـ ــبـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ 309صـ

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرمـ ــ 21955الـ

ــف ــ ــا� ــ ــه ــ 5344444رقـــــــــم ال

5322222رقــــــــم الـــفـــاكـــس

اإللكت�وني      www.hujjaj-southasia.comالموقع 

اإللـكـتـ�ونـي         info@mhsae.comالب��ــد 

الدول التي يتم خدمتها
 – باكستان   – – قطر  البح��ن  – مملكة  المتحدة  العر�ية  "االما�ات 
ميانمار   – المالديف   – سي�النكا   – افغانستان   – بنغالديش   – الهند 

– ن�بال"

ــيـــة لــمــطــوفــي  ــلـ الــمــؤســســة األهـ
حــــــــجــــــــاج جــــــــنــــــــوب آســـــيـــــا  

أنــــــشــــــئــــــت بــــــــالــــــــقــــــــ�ار الـــــــــــــــــو�اري

1403هــــ  /  9  /  21 ــخ  ــا�� وت م،   / ق   /  377 ــم  رق

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا

140

عدد مكا�ب
الخدمة الميدانية

12

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

14

عدد الدول 
التي يتم خدمتها

524920

العدد 
اإلجمالي للحجاج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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الصفةاالسمم

الرئيسد/ �أفت بن إسماعيل بدر1

النائب م/ زكي بن عمر ح��ري2

النائبم/هشام بن عبدالرحمن شلي3

عضو د/ شيخ محمد صافي جمل الليل4
- رحمه اهلل -

عضوأ/ ماجد بن عبدالع��ز دانش5

عضوم/ ن�يل بن علي حسن أكبر6

عضوأ/ خالد بن عبدالوهاب رمضاني7

عضوأ/ ما�ن بن علي أصغر8

عضود/ يحيى بن محمد محبوب9

عضوأ/ عمر بن س�اج أكبر10

عضوأ/ سعود بن عبدالقادر اسكندر11

عضوأ/ أحمد بن خالد عطاس12

صدور توجيهات معالي و��ر الحج والعمرة باعتماد الموافقة على تط�يق آلية ومعا�ير التقدم للحصول على حق امتياز إدارة • 
مكتب الخدمة الميدانية للفترة ( 1438 – 1441هـ ) والمبلغ للمؤسسة بموجب خطاب سعادة وكيل الو�ارة لشؤون الحج رقم 

380411010066 بتا��خ 24 / 4 / 1438هـ.

قيام مجلس إدارة المؤسسة �إعداد الد�اسة الالزمة وإعداد ك�اسة الش�وط والمواصفات الخاصة بآلية ومعا�ير التقدم للحصول • 
على حق امتياز إدارة مكتب خدمة ميدانية

��ادة أعداد مكا�ب الخدمة الميدانية في موسم حج عام 1438 هـ لتصبح (140) مكتبًا بدًال من (118) مكتبًا في موسم حج • 
عام 1437هـ �نفيذًا للتوجيهات السامية الك��مة بعودة أعداد حجاج الخا�ج إلى ما كانت عليه في موسم حج 1433 هـ أي 
رفع نسبة التخفيض البالغة 20 %  وذلك من أجل استيعاب ال��ادة العددية للحجاج الذ�ن ستشرف المؤسسة بخدمتهم في 

موسم حج هذا العام 1438 هـ .

يفوض •  بحيث  الميدانية  الخدمة  مكتب  إدارة  امتياز  حق  على  للحصول  التقدم  ومعا�ير  آللية  وفقًا  المناقصة  أساليب  تطو�ر 
مجلس إدارة المؤسسة المجموعات المتضامنة لتقديم الخدمات للحجاج مقابل مبلغ محدد تدفعه المؤسسة لهذه المجموعات 

المتضامنة التي �تولى إدارة مكا�ب الخدمة الميدانية .

استبدال جميع الخيام التقليدية في مشعر عرفات بخيام مقاومة للح��ق بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد • 
رئيس مجلس الو��اء و��ر الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باإلضافة إلى تجهيزها بمكيفات صح�اوية .

تقديم عدد ( 2 ) عبوة زمزم ( 330 ملم ) بارد لكل حاج في مشعر عرفات .• 

تقديم الخدمات الصحية ومتابعة حاالت المتحسنين والمرضى وكبار السن من حجاج المؤسسة من خالل موقعين بمشر منى .• 

تحديث وتطو�ر الش�ائح الخدمية بصورة �تناسب مع رغبات وأذواق فئات الحجاج الذ�ن تشرف المؤسسة بخدمتهم .• 

االستم�ار في تحسين االست�احات المخصصة لحجاج المؤسسة المستهدفين بخدمة قطار المشاعر في مشعر مزدلفة وتجهيزها • 
بكافة المتطلبات الالزمة .

تقديم المساندة الفنية الالزمة لجميع مكا�ب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة عن ط��ق الرقم الموحد ( 92008995 ) .• 

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٨هـ

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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مكة المكرمة - شا�ع الستين - خلف أسواق الحجازالـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 

ــد ــ��ـ ــبـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ 8423صـ

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرمـ ــ 21955الـ

ــف ــ ــا� ــ ــه ــ 5435160رقـــــــــم ال

5444912رقــــــــم الـــفـــاكـــس

اإللكت�وني      www.africa-sa.comالموقع 

اإللـكـتـ�ونـي         info@africa-sa.comالب��ــد 

الدول التي يتم خدمتها

بو�وندي،  بوركينافاسو،  بتسوانا،  أوغندا،  الوسطى،  أف��قيا  أ�يو�يا،  «أنغوال، 
تشاد، �ن�انيا، توجو، الجابون، ج�ر سيشل، ج��رة ما�وتي، جنوب اف��قيا، �واندا، 
��نيون، �ام�يا، ��مبابوي، ساحل العاج، السنغال، سوا��الند، غام�يا، غانا، غينيا، 
مدغشقر،  مالي،  ليسوتو،  لي�ي��ا،  كينيا،  الكونغو،  الكامي�ون،  غينيا�يساو، 

مالوي، مو��شوس، موزم�يق، نيجي��ا، النيجر، الكونغو الديمق�اطية(�ائير)».

ــيـــة لــمــطــوفــي  ــلـ الــمــؤســســة األهـ
عر�ية الغير  األف��قية  ــدول  الـ حــجــاج 

أنــــــشــــــئــــــت بــــــــالــــــــقــــــــ�ار الـــــــــــــــــو�اري

ـــ 1404هـ  /  5  /  3 وتــا��ــخ   م،   / ق   /  124 رقــم 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول األف��قية الغير عر�ية

48

عدد مكا�ب
الخدمة الميدانية

29

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

49

عدد الدول 
التي يتم خدمتها

180439

العدد 
اإلجمالي للحجاج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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الصفةاالسمم

الرئيسأ/ �امي بن صالح لبني1

النائبد/ عبدالرحمن بن محمد ما��ه2

النائبأ/ طا�ق بن محمود علوي3

عضوأ/ عبداهلل بن عمر المالكي4

عضوم/ محمد بن برهان سيف الد�ن 5

عضوأ/ عبداهلل بن صد�ق لشكر6

عضوأ/ عدنان بن حسن مختار7

عضوأ/ منصور بن محمد علوي8

عضوم/ بندر بن فهد خياط9

عضوأ/ خليل بن حامد فردوس10

عضوأ/ عدنان بن محمود مقالن11

عضوأ / ياسر بن محمد ما��ه12

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة

التعاقد مع مكتب استشا�ات هندسية خارجية للرفع • 
المساحي ( مشعر عرفات ) .

مشعر •   ) البالغات  الستقبال  حاسوبي  نظام  تأسيس 
منى ) .

(مشعر •   % 100 بنسبة  للح��ق  مقاومة  خيام  تش�يد 
عرفات ).

التعاقد مع العالمية لصحة وسالمة الغذاء بالتعاون • 
الحج  ألبحاث  الش��فين  الحرمين  خــادم  معهد  مع 

والعمرة .
وتركيا •  العر�ية  غير  أف��قيا  مؤسستي  �ين  التعاون 

أف��قيا  حجاج  مؤسسة  لحجاج  مجموعة  الستضافة 
غير العر�ية ( مشعر منى ) .

تش�يد خيام مقاومة للح��ق في مشعر عرفات .• 
معالجة تعثر المقاول العام وإيجاد حلول بديلة في • 

وقت قياسي .
متابعة توفر الخدمات لكافة حجاج المؤسسة .• 
استفادة جميع حجاج المؤسسة من خدمة التك�يف • 

الصح�اوي بعرفات .
ألبحاث •  الش��فين  الحرمين  خادم  معهد  مع  التعاقد 

الحج والعمرة لمتابعة سالمة وصحة الغذاء.

التعامل مع ازدياد أعداد الحجاج �إيجاد الحلول وتغ�ير • 
المخططات وفق المستجدات.

تحقيق أرقام عالية في استقصاء الو�ارة لرضا الحجاج • 
.
التي تظهر في •  متابعة ومعالجة كافة المالحظات 

الميدان بشكل قياسي .
العالقة •  ذات  الجهات  مع  والتنسيق  التواصل  حسن 

وإنهاء جميع المشكالت في حينه .
حلول كثير من المشاكل عن ط��ق ف��ق االستقصاء • 

لرضا الحجاج .
انسيا�ية التفوي� �ين المشاعر عبر النقل لترددي .• 
التفاعل اإليجابي لرجال األمن مع الحجاج والعاملين • 

في مجال الحج .
�تائج •  وتحقيقه  التطوعي   ( عونًا  كن   ) برنامج  نجاح 

جيدة .
مع •  الخدمية  المكا�ب  �ؤساء  من  اإليجابي  التفاعل 

برنامج الد�اسات .
تط�يق مش�وع �نافسية مكا�ب الخدمة المدنية .• 

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٨هـ
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مكة - ال�اهر بجوار جوا�ات العاصمة المقدسةالـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 

ــد ــ��ـ ــبـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ 8332صـ

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرمـ ــ 21955الـ

ــف ــ ــا� ــ ــه ــ 0125459922رقـــــــــم ال

0125429811رقــــــــم الـــفـــاكـــس

اإللكتـ�ونـي      www.sea.com.saالمـوقـع 

�ــد اإللـكـتـ�ونــي         info@sea.com.saالبـ�

الدول التي يتم خدمتها
 – الوطنية  الصين   – تايلند   – الشع�ية  الصين   – مالي��ا   – إندونيسيا 
الفل�ين – سنغافورة – ب�وناي – فيتنام – كمبوديا – كو��ا الجنو�ية 
– ماكاو – كو��ا الشمالية – منغوليا – اليابان – جوام – هونج كونج.

105

عدد مكا�ب
الخدمة الميدانية

7

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

17

عدد الدول 
التي يتم خدمتها

294216

العدد 
اإلجمالي للحجاج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 

الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة األهــــــلــــــيــــــة 
آسيا شــ�ق  جنوب  دول  حجاج  لمطوفي 
ــ�ار الــــــــــــو�اري ــ ــ ــق ــ ــ ــال ــ ــ أنــــشــــئــــت ب
رقم 125 / ق / م، وتا��خ 3 / 5 / 1404هـ

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب ش�ق آسيا
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الصفةاالسمم

الرئيسأ/ محمد أمين بن حسن أندرقيري1

النائبد/ �وسف بن عبد الحميد جاها2

النائبأ/ سعود بن عبدالع��ز دمنهوري3

عضوأ/ خالد بن عبدالحق مندورة4

عضود/ عثمان بن حسن إد��س5

عضوأ/ عماد بن عبداهلل فلمبان6

عضوأ/ محمود بن عقيل دمنهوري7

عضوأ/ عماد بن فيصل فطاني8

عضوأ/ صافي بن عبدالرحمن أزهري9

عضوأ/ مصطفى بن حمزة دمنهوري10

عضوأ/ وليد بن محمد رشيدي11

عضود/ عادل بن حسن منور12

�نفيذ الخيام األلمانية المطورة المقاومة للح��ق في مشعر عرفات.• 

االستعانة بمولدات الطاقة.• 

االستعانة بمكتب استشاري متخصص لتنفيذ األعمال الكهربائية.• 

عدم تسجيل أي انقطاع للكهرباء خالل فترة وجود الحجاج.• 

مرشد�ن •  لتوفير  السعودية  العر�ية  الكشافة  جمعية  مع  التعاقد 
جم�ات

عقد اجتماعات مع مكا�ب شؤون الحج لتوضيح أوقات الحظر وض�ورة • 
توفير مرشد�ن دين�ين في مكا�ب الخدمة وااللت�ام بجدول التفوي�

تو��ع أكياس حصى الجم�ات للحجاج بعدد (300000) كيس تكفي • 
لأليام الثالثة للرمي .  

تجديد اللوحات اإلرشادية الخاصة بالجم�ات• 

الميدانية •  الخدمة  لجميع مكا�ب  (السيفتي)  الطوارئ  تو��ع مصباح 
لتستخدمها في أوقات الحظر

اقامة ورشة عمل ألعضاء التفوي� (نظام الرقابة االلكت�وني ) الخاص • 
بو�ارة الحج والعمرة.

تجديد أجهزة االستقبال ( الرسيفر ) الخاص بنقل قناة الجم�ات• 

عمل بنية تحتية للكهرباء كاملة لجميع المخيمات• 

استئجار عدد  سيارتين هونداي مود�ل 2015 ل�وم العمل بمركز النقل • 
الموحد بكدي 

إنشاء غرف تجميد بمق�ات مكا�ب الخدمة الميدانية لحجاج الشركات • 

مظلة •  تحت   ) لهم  المقدمة  الخدمات  عن  الحجاج  رضا  قياس  برنامج 
و�ارة الحج والعمرة )

 • - عرفة   ) مرحلتي  �ين  ما  الحجاج  أعداد  في  باإلحالل  النقل  عملية 
مزدلفة ) و ( مزدلفة - منى )

من •  المقدسة  المشاعر  م�احل  في  المنقولين  الحجاج  أعداد  إرسال 
خالل رسائل نصية عبر الجوال وشاشة متحركة الكت�ونية

تشكيل ف��ق موسمي لمش�وع تك�يف مخيمات مشعر عرفات تقوم • 
ضمن  من  الذ�ن  للفن�ين  ورفعها  المكيفات  مستوى  أداء  بمتابعة 

الف��ق في حال وجود مالحظة

فرش السجاد في مشعر مزدلفة بما يقارب (21000) سجادة• 

تركيب و�نصيب مظالت في مشعر مزدلفة بما يقارب (275) مظلة • 
بمسافة طولها 2 كلم

ت�ويد مخيمات الحجاج بمكيفات عدد ( 4140 ) بمشعر عرفة • 

ت�ويد مكا�ب الخدمة بمولدات كهرباء عدد ( 48 ) بمشعر عرفة• 

تركيب كامي�ات م�اقبة عدد ( 196 ) بمشعر منى• 

االش�اف على وضع متطلبات مش�وع الم�ايدة �ين مكا�ب الخدمات • 
الميدانية  واالش�اف على تشغيله 

عمل ترقية للخوادم و تركيب أجهزة جدار نا��ة ل��ادة أمان الشبكة • 

تجديد اللوحات التع��فية لمخيمات المؤسسة بمشعري عرفات ومنى • 

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام ١٤٣٨هـ

141

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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مكة . أم الجود مقابل الشئون الصحيةالـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 

ــد ــ��ـ ــبـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ 9074صـ

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرمـ ــ 21955الـ

ــف ــ ــا� ــ ــه ــ 5601111رقـــــــــم ال

5600484رقــــــــم الـــفـــاكـــس

اإللكت�وني      www.arbhaj.comالموقع 

اإللـكـتـ�ونـي         info@arbhaj.comالب��ــد 

الدول التي يتم خدمتها
( الكويت – سلطنة عمان -  الع�اق - األردن – سو��ا - فلسطين - لبنان – مصر – 
تونس – الج�ائر – لي�يا – المغرب  - مو��تانيا  السودان – الصومال – ج�بوتي – ج�ر 

القمر - أ��ت��ا - اليمن ).

الــــــمــــــؤســــــســــــة األهـــــلـــــيـــــة 
ــدول الــعــر�ــيــة ــ ــاج الـ ــج لــمــطــوفــي ح

ــ�ار الــــــــــو�اري ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــت بـ ــ ــئ ــ ــش ــ أن
رقم 325 / ق / م، وتا��خ 5 / 8 / 1405هـ    

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العر�ية

139

عدد مكا�ب
الخدمة الميدانية

19

عدد مكا�ب 
شؤون الحجاج

19

عدد الدول 
التي يتم خدمتها

381659

العدد 
اإلجمالي للحجاج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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الصفةاالسمم

الرئيسم/ عباس بن عبدالغني قطان1

النائبأ/ محمد بن حسن معاجيني2

عضوأ/ فؤاد بن محمد بشارة3

عضود/ محمد بن مصطفى �ياري4

عضوأ/ جميل بن محمد �ياري5

عضوأ/ موفق بن رشاد خوج6

عضوأ/ أحمد بن يحيى المطوف7

عضود/ فائز بن صالح جمال8

عضود/ شادي بن إب�اهيم مسكي9

عضوأ/ عبدال��اق بن سعيد حسنين 10

عضوم/ محمد بن إب�اهيم بانه11

عضوأ/ إب�اهيم بن أسامة فاللي12

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام١٤٣٨هـ

تفعيل عـــدد (1391) مبنى مص�ح ومرخص إلســـكان . 1
الحجاج. 

العقـــود المعتمـــدة آليًا بلـــغ عددهـــا ( 1952) عقد . 2
ســـكن للعمائـــر والفنادق. 

بلغ إجمالي عدد الحجاج بعقود اإلســـكان المعتمدة . 3
( 352992) حاج . 

طباعـــة عقـــود اإلســـكان الموحـــد لحجـــاج الخـــا�ج . 4
والشـــركات  الحجـــاج  لمكا�ـــب شـــئون  وتســـليمها 
التابعـــة لها وكذلـــك مكا�ب الخدمـــة الميدانية بناءًا 

طلبهم.  علـــى 

��ـــادة عـــدد الموظفيـــن الميدان�ين لتغطيـــة كافة . 5
 . الحجاج  مســـاكن 

إضافـــة األرشـــفة االلكت�ونية لكل عقود اإلســـكان . 6
 . والمعلومات  الموحـــدة 

اســـتحداث شاشـــات جديدة تســـهل للمطوف النظر . 7
في ســـير المعامـــالت التابعـــة له من خـــالل موقع 

 . الرسمي  المؤسســـة 

اســـتحداث شاشـــات تخدم جميع اإلدا�ات واألقسام . 8
والوحـــدات الكت�ونيـــًا بطباعـــة باركـــود للمعامالت 
الداخلية وترميـــز اإلدارة والرقم التسلســـلي لتالفي 

األخطاء. 

أرشـــفة جميع العقود الموســـمية إلكت�ونيًا لتسهيل . 9
الوصول إليهـــا من خالل الحاســـب اآللي . 

أرشـــفة جميـــع اإلجـــا�ات ( االعتياديـــة – المرضيـــة- . 10
االضط�ا��ة – االســـ�ثانية ) لجميـــع العاملين الدائمين 
لتســـهيل الوصـــول إليها مـــن خالل الحاســـب اآللي 
دون اللجـــوء إلـــى البحـــث فـــي أرشـــفة ملفـــات 

 . العاملين 

11 . ( �اســـل   ) برنامـــج  ضمـــن  اإللكت�ونـــي  التعامـــل 
والعمـــرة. الحـــج  المؤسســـة وو�ارة  �يـــن  للمعامـــالت 

استحداث قسم خاص بالخدمات العامة . . 12

االستعانة بالعنصر النسائي للخدمات الصحية .  . 13

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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األدالء 
( المدينة المنورة)
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المدينة المنورة مخطط السعادة خلف مش�وع دار الهجرةالــــــــعــــــــنــــــــوان 

ــد ــ�� ــب ــدوق ال ــ ــن ــ           4486ص

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرم ــ          41421ال

        8260088رقـــــــم الـــهـــا�ـــف

ــاكـــس ــفـ         8255048رقــــــم الـ

اإللكت�وني      www.adilla.com.saالموقع 

ــ�ار الــــــــــو�اري  info@adilla.com.saالب��ــد اإللـكـتـ�ونـي         ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــت بـ ــ ــئ ــ ــش ــ أن
رقم 324 / ق / م، وتا��خ 5 / 8 / 1405هـ

المؤسسة األهلية لألدالء

الــــــمــــــؤســــــســــــة األهـــــلـــــيـــــة 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألدالء

18
عدد مكا�ب الخدمة 

الميدانية
تخدم جميع أجناس 
الحجاج القادمين 

من الخا�ج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام١٤٣٨هـ

147

الصفةاالسمم
الرئيسأ/ حا�م بن جعفر بالي1

النائبأ/ عصام بن عبدالع��ز دمياطي 2

عضوأ/ خالد بن حسن علي حبش3

عضوأ/ فهد بن عبدالحميد شحا�ه4

عضوم/ ياسر بن غالب خليل دبور5

عضوأ/ فيصل بن محمد أمين سندي6

عضوأ/ كمال بن أحمد مصطفى خليفه7

عضوأ/ هاشم بن مصطفى أحمد مقلية8

عضوأ/ فارس بن �وسف ح�يب صبغة اهلل9

عضود/ أحمد بن �وسف بن أحمد حواله10

عضود/ أحمد بن أسعد خليل11

عضود/ ��ان بن سالم عبدالحفيظ حماد12

إرشاد الحجاج الك�ام الى مقر سكنهم عن ط��ق م�اكز إرشاد متنقلة .. 1

الخدمة . 2 مكا�ب  تو��ع  وإعــادة  الميدانية  الخدمة  مكا�ب  على  لإلش�اف  ثالث  إش�افي  مجلس  استحداث 

الميدانية على المجالس اإلش�افية وفقًا ألعداد الحجاج وكثافة القدوم .

استحداث مركز توجيه حافالت ثالث ليتوافق مع ��ادة أعداد الحجاج .. 3

إعاد تصنيف مكافئات العاملين بم�اكز االستقبال ومكا�ب الخدمة الميدانية والمكا�ب المساندة والقطاعات.. 4

 االستفادة والتوسع في توظيف الكادر النسائي لمتابعة حاالت الحاجيات المرضى مع توفير مقر خاص بهن.. 5

هندسة إج�اءات العمل بم�اكز استقبال حجاج الجو والبحر بالهجرة (كيلو 9) من خالل فصل مركز االستقبال . 6

ومركز حفظ الجوا�ات. 

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
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الوكالء
(جدة)
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جده المركز السعودي لالعمال الــــــــعــــــــنــــــــوان 

ــد ــ�� ــب ــدوق ال ــ ــن ــ 6064ص

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرم ــ 21442ال

0126526362رقـــــــم الـــهـــا�ـــف

ــفـــاكـــس 0126526420رقــــــم الـ

اإللكت�وني      www.wukalla.comالموقع 

uao@uao-ksa.comالب��ــد اإللـكـتـ�ونـي        

ــد ــوحـ ــمـ ــب الــــــوكــــــالء الـ ــتـ ــكـ مـ

ــ�ار الــــــــــو�اري ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــئ بـ ــ ــشـ ــ أنـ
رقم 625 / ق / م، وتا��خ 8 / 7 / 1395هـ

مكتب الوكالء الموحد

يخدم جميع أجناس 
الحجاج القادمين 

من الخا�ج

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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الصفةاالسمم

الرئيسد/ فا�وق بن يحيى بخاري1

النائبأ/محمد بن أسعد عبدالع��ز بخش2

عضوأ/ ساهر بن عبدالع��ز مطر3

عضوأ/ فيصل بن صالح قاسم4

عضوأ/ أمين بن عاصم علي محسن السيد5

عضوأ/ كامل بن علي عبداهلل غ�اب6

عضوأ/ فواز بن جميل عبدالوهاب حسوبة7

عضوأ/ محمد نور قاسم بن محمد نور تركي8

عضوم/ عبداهلل بن أحمد صالح أبو ��د9

عضوأ/ محمد بن حسن محمد مختار10

عضوم/ صالح بن أحمد أبو ��د11

عضوأ/ خالد بن عبداهلل محمد مختار12

التقنيات واألساليب العلمية . 1 برنامج اإلستعداد المبكر : في إطار حرص مكتب الوكالء الموحد على مواكبة أحدث 
لإلرتقاء بالخدمات التي يضطلع بها لحجاج �يت اهلل الح�ام ، وتجاوبًا مع توجهات و�ارة الحج والعمرة المتمثلة في 
البدء  1438هـ  حج  موسم  خالل  تم  فقد   ، وخدمتهم  الحجاج  إلستقبال  والمبكر  المسبق  اإلستعداد  وض�ورة  أهمية 
إلى  الرحالت قبل وصولها  الحصول على معلومات  ، وذلك من خالل  المبكر وتطو�ره  برنامج اإلستعداد  �نفيذ  في 
مطار الملك عبد الع��ز الدولي بجدة ومطار األمير محمد بن عبد الع��ز بالمدينة المنورة بأربعة وعش��ن ساعة وعلى 
مدار الساعة وتحديثها تباعًا قبل وبعد وصول الحجاج حتى يتسنى معرفة أماكن سكنهم في كل من مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ويسهل تفويجهم حسب وجهتهم ، وذلك بما يكفل تالفي تكدسهم وتحقيق االنسيا�ية المطلوبة 
استعدادًا  المغادرة  مرحلة  في  مبك�ًا  الحجاج  معلومات  على  الحصول  وكذلك   ، القدوم  مرحلة  في  حركتهم  في 
الستقبالهم وتو��عهم على المواقع المتاحة في وسط الساحات وخدمتهم طوال فترة بقائهم وحتى دخولهم إلى 

الصاالت المخصصة لمغادرتهم.

في مواسم الحج السابقة كان يتم تخصيص أماكن إل�تظار الحجاج وسط الساحات بمبنى الحجاج بمطار الملك عبدالع��ز . 2
الدولي بجدة لكل جنسية على حدة بصرف النظر عن صاالت قدومهم أو المواقف المخصصة للحافالت المقلة لهم 
مما كان يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة ، ولتحقيق �احتهم فقد تم خالل موسم حج عام 1438هـ �نفيذ مقت�ح 
القطاع الطولي وذلك من خالل توجيه الحجاج مباشرة فور خ�وجهم في مسار طولي من صاالت القدوم إلى أماكن 
اإل�تظار ق��بة منها ومن المواقف المخصصة للحافالت المقلة لهم وقد حقق هذا المقت�ح النتائج المرجوة والمنشودة 

منه.

فور . 3 توجيههم  خالل  من  وذلك  ومميزة  إضافية  كخدمات  ذلك  في  ال�اغ�ين  الحجاج  لخدمة  والس��ع  المميز  المسار 
خ�وجهم من الدائرة الجمركية بالمنافذ الجوية إلى المواقف المخصصة للحافالت التي تعاقدوا على النقل بواسطتها 
من المنافذ الجوية إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة دون اإل�تظار وسط الساحات أو بأي من المناطق بتلك 
المنافذ وتقديم العصائر والمياه الباردة لهم خالل تواجدهم بالحافالت المقلة لهم ، وذلك من خالل تخصيص ف�ق عمل 

مؤهلة ومدربة إلنجاز هذه المهمة في أقل وقت ممكن وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هؤالء الحجاج.

أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام١٤٣٨هـأعضاء مجلس إدارة المكتب

151
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الزمازمة
(مكة المكرمة)
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مكة المكرمة – حي الحم�اءالــــــــعــــــــنــــــــوان 

ــد ــ�� ــب ــدوق ال ــ ــن ــ 9589ص

ــز الـــبـــ��ـــدي ــ ــرم ــ 21955ال

966125461212+رقـــــــم الـــهـــا�ـــف

ــاكـــس ــفـ 966125426293+رقــــــم الـ

اإللكت�وني      www.zamazemah.comالموقع 

office@zamazemah.comالب��ــد اإللـكـتـ�ونـي        

مكتب الزمازمة الموحد

ــة الـــمـــوحـــد ــ ــازمـ ــ ــزمـ ــ ــتـــب الـ مـــكـ

أنــــــــشــــــــئ بــــــــالــــــــقــــــــ�ار الــــــــــــــــــو�اري

1403هــــ  /  9  /  25 ــخ  ــا�� وت م،   / ق   /  367 ــم  رق

يقوم بتقديم سقيا زمزم لمساكن 
جميع الحجاج القادمين من الخا�ج 

وفي م�اكز اإلستقبال والتفوي�

مــعــلــومــات 
مــــــوجــــــزة 
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الصفةاالسمم

الرئيسأ/ عبدالهادي بن عبدالجليل زمزمي1

النائبأ/ أمير بن فيصل محمد ع�يد 2

مساعد الرئيس أ/ وسيم بن عبدالرحمن علي إلياس3

مساعد الرئيس م/ �امي بن �وسف أبو الف�ج4

عضوأ/ سعود بن محمد هنيدي5

عضوأ/ عماد بن إب�اهيم محمد زمزمي6

عضوأ/ أسامة بن عبداهلل صالح عبده7

عضوأ/ رضا بن محمد علي بوصي8

عضوأ/ ممدوح بن عبدالع��ز  العباس9

عضوأ/ حسن بن محمود عثمان أبو الف�ج10

عضوأ/ أيمن بن سليمان صالح أبو غليه11

عضوم/حسن بن عبدالرحيم حسن زمزمي12

أعضاء مجلس إدارة المكتب
أبرز اإلنجازات المستجدة خالل عام١٤٣٨هـ

تأمين خط ا�تاج جديد لتعبئة العبوات سعة (200-330-500-1500) ملل .. 1

استحداث برنامج جديد بموسم الحج �إدارة العالقات العامة والحكومية تحت مسمى (الزمزمي الصغير).. 2

تفعيل الدور النسائي بالمكتب من خالل المشاركة في المناسبات االجتماعية طوال العام .. 3

تو��ع عبوات ماء زمزم سعة (330 ملل) للحجاج والحاجيات المرضى المنومين بالمستشفيات .. 4

المشاركة بالبرنامج الترح�بي للحجاج القادمين عبر مطار األمير محمد بن عبدالع��ز الدولي بالمدينة المنورة .. 5

المشاركة بالبرنامج الترح�بي للحجاج القادمين عبر مطار الملك عبدالع��ز الدولي بجدة .. 6
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العنوان :

برقيًا :

رقم الها�ف :

رقم الفاكس :

الب��د االلكت�وني :

مكة المكرمة - شا�ع الستين - خلف أسواق الحجاز.

( التنسيقية )

0125606063 – 0125606062

0125606064

info@tanseiqiah.sa نسخة إلكت�ونية للتق��ر




