يكتب لكم في النسك

إصدار إعالمي توعوي موسمي
يـصــدر عـن الـمـــؤســسة األهـلـيـــة
لـمـطـوفـي حجـاج الـدول الـعربـيـة

نائب وزير
الحج والعمرة

رئيس جامعة
األعمال
والتكنولوجيا بجدة
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قرار تاريخي لمجلس الوزراء
تحول مؤسسات الطوافة لشركات ..بوابة تجويد الخدمات
فرص وظيفية
جديدة

رفع الكفاءة
التشغيلية

تحسين
الخدمات
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3

2

رفع إسهامات
الناتج المحلي
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1

توالد استثمار
جديدة

6

التوسع في
التدريب والتطوير

خالد الفيصل

وزير الحج

يطلق جائزة لالبتكار

لـ «النسك» :مبادرات

في تقنيات الحج

المؤسسة واضحة لتحسين

والعمرة

خدمات ضيوف الرحمن

الثمار
جائزة جدة

مؤسسة الدول

لإلبداع لمطوفي

العربية خطوات

الدول العربية

عملية في التحول

منظر خارجي لمسجد البيعة في بداية مشعر منى

عدسة :عبدالغني بشير

نجاح الحج

افتتاحية
من كل فج عميق
لم أجد يف سجل التاريخ حدثاً يتكرر كل عام يحظى بكل هذا االهتمام من قبل دولة ما يف العالم
بأسره بكامل قيادتها وشعبها واملقيمني فيها كما يحظى به موسم احلج من اهتمام بالغ يف بالد
احلرمني الشريفني التي يفخر ويتشرف اجلميع فيها حكومة وشعباً بتقدمي أفضل اخلدمات
لكل من جاء ملبياً نداء احلق سبحانه وتعالى( :وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً وعلى كل
ضامر يأتني من كل فج عميق) ،حيث حتشد حكومة خادم احلرمني الشريفني -يحفظه اهلل -يف
بداية كل موسم حج من الطاقات واإلمكانات املادية والتقنية والبشرية ما ميكن احلاج من أداء
نسكه يف أمن وأمان وراحة واطمئنان وبكل يسر وسهولة ،ليعود إلى بالده ساملاً غامناً بإذن
اهلل تعالى شاكراً اهلل على ما أفاءه عليه من نعمه أداء النسك وممتناً حلكومة خادم احلرمني
الشريفني ملا قدمت لهم من رعاية وعناية وخدمات وتسهيالت ،بل إن االهتمام بهذه الشعيرة
اإلسالمية من قبل اململكة حكومة وشعباً جتاوز إطارها الديني واجلغرايف وأصبح محط أنظار
العالم بأسره على مختلف دياناته وأطيافه ،من خالل تسليط وسائل اإلعالم العاملية الضوء
على هذا االجتماع السنوي الفريد.
وتأسيساً على ما سبق ،فإن اإلعداد والتحضير إلجناح هذا احلدث العاملي املميز ،املتمثل يف
إقامة الناس وشعائر الركن اخلامس من اإلسالم ،يف فترة زمنية محددة وأشهر معلومات ،يتم
من خالل عمل متصل على مدار العام بأكمله من نهاية موسم حج عام إلى بداية موسم حج
العام الذي يليه ،وخطط محكمة حتت إشراف مباشر من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز أيده اهلل ،ومبتابعة دقيقة من ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن
سلمان رعاه اهلل ،ألعمال املوسم التي تتم عبر جلان احلج املختلفة ومنظومة اجلهات املعنية
العاملة يف هذا املجال ،والتي تكون فيها وزارة احلج والعمرة واسطة العقد بني اجلهات املختلفة
وحجر الزاوية فيها ،بحكم عملها التنفيذي والتنظيمي واإلشرايف والتنسيقي والتكاملي تبعاً
للمهام واجلهات واالختصاص.
واملؤمل يف موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ أن يشهد تفوقاً ملنظومة العمل على نفسها ،ويحقق
جناحات أكبر من جناحات جميع املواسم املاضية ،ومرد ذلك واقع ما وقفنا عليه من حسن
تنظيم وتخطيط وترتيب وجاهزية تامة لدى جميع القطاعات املعنية بأعمال احلج ،ال سيما أن
الدولة رعاها اهلل عززت هذا العام خططها املبنية على رؤية  ٢٠٣٠وبرامجها خلدمة ضيوف
الرحمن ،كما تؤدي اجلهات احلكومية أدوارها بإتقان حتى تتسلم اجلهات التنفيذية وامليدانية
راية العمل لتقدمي اخلدمات املباشرة لضيوف الرحمن.
وهنا يكون االخيتار احلقيقي لكل اخلطط التشغيلية من مختلف اجلهات ،والذي ال نشك يف
جتاوزه باقتدار ،ويظل الطموح املؤمل حتقيق قفزة نوعية نتحدى بها أنفسنا يف املوسم التالي،
واألمل يف هذا معقود على اجلميع ،وبشكل خاص عل مؤسسات أرباب الطوائف ،التي متتلك
اخلبرة الطويلة واملميزة يف تقدمي اخلدمة النموذجية ذات املعايير العالية التي نباهي بها
العالم ،حتى حتوز ما تبذله بالد احلرمني الشريفني من خدمات على الرضا التام من جميع
حجاج بيت اهلل احلرام ،تقبل اهلل أعمالهم وأعمالكم.
وكل عام وأنتم بخير،،

د .عبدالفتاح بن سليمان مشاط
نائب وزير احلج والعمرة

المحتويات
المشرف العام

المطوف  .أ .د  .محمد بن مصطفى بياري
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة

وضعنا نصب أعيننا إبراز الصورة المشرقة ألشرف وأنبل مهنة
وهي خدمة ضيوف الرحمن من خالل هذا المنبر اإلعالمي
الصادر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية..
ً
إبتغاء مرضاة الله أوال ثم سيرا على توجيهات حكومتنا الرشيدة
بطرح مهني خالق متجدد كلمة وصورة .

رئيس التحرير

نعيم تميم الحكيم
التنسيق والمتابعة

مازن عطية
هيئة التحرير

محمد سميح
بدر الهويل
شاكر الحارثي
شريف بن أحمد
إبراهيم جبريل
أحمد العبدالله
أبرار بدوي
سكرتير التحرير

أحمد إدريس
المصورين

عاطف هوساوي
عبد الغني بشير
يوسف تمبكتي
علي الحرازي
إبراهيم فالته

جميع الحقوق محفوظة:
وال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه المطبوعة أو اختزانه في
نظام حفظ المعلومات أو نقله وإرساله بأي صورة أو بأي وسيلة
إلكترونية كانت أو التسجيل أو خالفه بدون إذن مسبق من المؤسسة
األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية
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8

(نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج)
بوابة التحول لتجويد خدمات ضيوف الرحمن

9

وزير الحج:
ّ
النظام يفعل دور الشراكة مع القطاع الخاص

9

نائب وزير الحج:

12
18

6

خالد الفيصل
يطلق جائزة
كاوست لالبتكار

األمير مشعل يتوج
المؤسسة بجائزة
جدة لإلبداع

المرحلة تعتمد على ثالثة أسس للتحول
ّ
إيجابيات لتحول مطوفي
الدول العربية لشركة مساهمة
االقتصاديون:
التحول سيرفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات

مالحظة:
دعمت بعض المواد في المجلة بمقاطع مرئية منشورة في قناة
المؤسسة على اليوتيوب يمكن مشاهدتها عبر الباركود
المقاالت والبحوث المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اإلصدار

28

د .حنان عنقاوي:
فرص وظيفية
جديدة للمطوفات

ورشة عمل

األمير خالد الفيصل خالل رعايته لفعاليات األسبوع الثقافي لملتقى مكة المكرمة

خرجت بعشرة حلول إلدارة الحشود في المشاعر المقدسة
6

خالد الفيصل يطلق جائزة كاوست لالبتكار في تقنيات الحج والعمرة
نعيم تميم الحكيم – النسك

وقته لباقي فعاليات امللتقى ليستفيد منها

أمن املنشآت ،معهد خادم احلرمني الشريفني

عشرة حلول خرجت بها ورشة العمل «إدارة

وكرم الفائزين بجوائز مبادرة الريادة واالبتكار

املقدسة،

للكهرباء

ضمن فعاليات األسبوع الثقايف مللتقى مكة

يسرة»،
وعبدالكايف النواب عن مشروعه « ُم ّ

املكرمة ،وزارة اخلارجية.

احلشود بني الواقع واملأمول» ،التي أقيمت

الثقايف الذي حمل شعار « تطوير مدننا
خلدمة احلج والعمرة» .وكان مستشار خادم

احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة
صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل،

قد أعلن عن إطالق جائزة كاوست لالبتكار
يف تقنيات احلج والعمرة مقدمة من جامعة

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية بقيمة مليون

ريال ،خالل افتتاحه فعاليات األسبوع
الثقايف ،مللتقى مكة الثقايف ،حتت شعار

«تطوير مدننا خلدمة احلج والعمرة» .وقال
سموه  »:يشرفني يف هذا اليوم املبارك أن
أكون معكم بهذه املناسبة السعيدة التي نكرم

فيها املميزين بجميع نواحي احلياة وجميع
نواحي التقدم واالزدهار لهذا الوطن القدوة

« ،واكتفى سموه بإعالن جائزة كاوست معطيا

العاملون يف مجال خدمة احلجاج واملعتمرين.

وهم أحمد العمودي عن مشروعه « رحلة احلج»،

وقاد ابتكار محمد اخلليفة «تكنولوجيا مبتكرة

لتبريد خيم احلجيج بطاقة أقل وكفاءة أعلى
« ليكون ضمن الفائزين واملكرمني ،وحملت

قائمة الفائزين أيضا العنصر النسائي ممثال
بأنهار املطيري التي فاز ابتكارها «تركيب
احلروف االبجدية العربية لتعليم أطفال عسر
القراءة» ،ومن ضمن الفائزين عبداهلل احليفي
عن مشروعه « نظام اإلدارة والتحكم يف طاقة

املباني» ،بجانب خالد الغامني الذي فاز

ابتكاره «الثالجة الشخصية املتنقلة للحجاج
واملعتمرين» .مشاركة فعالة ،ولم ِ
تكتف الورشة

بوضع احللول بل حددت اجلهة املسؤولة

عن عالجها واإلطار الزمني املقترح ،وسط
مشاركة  10جهات هي وزارة احلج ،األمن
العام ،الدفاع املدني ،رئاسة أمن الدولة ،قوات

ألبحاث احلج والعمرة ،إدارة تعليم العاصمة
الشركة

السعودية،

بالعاصمة املقدسة ،هيئة تطوير منطقة مكة
ويف الوقت الذي خرج املجتمعون بـ 10

مشاكل رئيسة تواجه إدارة احلشود ،فإنها
وضعت احللول الالزمة ملواجهتها ،وأولى هذه

املشاكل تعارض حركة احلافالت القادمة من

طريق امللك فهد غربا وتعارضها مع كثافات
احلشود القادمة من الغرب إلى الشرق من

طريق املعيصم ثم طريق امللك فهد ،وطالب

املجتمعون مبعاجلة إنشائية لهذه املشكلة
متمثلة يف فتح نفق املعيصم القدمي للعائدين
من اجلمرات كحل مؤقت ،وإنشاء جسور

خاصة للحشود وأنفاق أرضية للحافالت على
أن تتولى الهيئة امللكية ملكة املكرمة واملشاعر

املقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة اإلشراف
على معاجلتها.

ومن املشاكل التي طرحها املجتمعون ضيق

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية
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اليات ومقترحات
وضع المشاركون
آلية مقترحة لتنفيذ التوصيات ،تقوم
على إمارة منطقة مكة المكرمة
من

خالل

الهيئة

الملكية

لمكة

المكرمة والمشاعر المقدسة إلقامة
ورش عمل برعاية أمير منطقة
أمير منطقة مكة المكرمة يتجول في المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى

شارع الرابطة ،وارتفاع كثافات احلشود ذهابا

منطقة مكة اإلشراف على معاجلتها.

ألمانة العاصمة املقدسة ومقبرة ،مقترحني

مختلف مسارات احلشود مبشعر منى يتسبب

وإيابا من وإلى منشأة اجلمرات ،ووجود مبان
حل إنشائي ملواجهة هذه املشكلة من خالل
إعادة دراسة كامل منطقة شارع الرابطة
لتأهيلها والنظر يف املباني املوجودة وزيادة
عرض الشارع وتأهيله وفق متطلبات األمن

والسالمة على أن تتولى الهيئة امللكية ملكة
املكرمة واملشاعر املقدسة وهيئة تطوير

والحظ املشاركون أن تراكم النفايات يف
مبشكلة كبيرة ،لذا طالبوا أمانة العاصمة

املقدسة مبعاجلة تشغيلية إنشائية عبر التأكد

مكة المكرمة وحضور أعضاء اللجنة
التوجيهية للهيئة ،بمشاركة ممثلين
من ذوي الخبرة والمسؤولية من
جميع الجهات الحكومية والخدمية
التي تعمل في المشاعر المقدسة
لتشخيص المشاكل بدقة وموضوعية
وتحديد أسبابها والحلول المقترحة
لمعالجتها.

من تشغيل الضواغط على مدار الساعة،

وزيادة أعداد الضواغط الكهربائية وطاقتها
االستيعابية ،مع ضرورة وجود حلول إبداعية

ومبتكرة ملعاجلة النفايات يف املشاعر.
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فعاليات االسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي

شعار الفعالية

1

قيام إمارة منطقة مكة المكرمة من خالل الهيئة
الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بإقامة
ورش عمل برعاية األمير خالد الفيصل وحضور أعضاء
اللجنة التوجيهية للهيئة

2

إعداد فيلم وثائقي الستعراض
التحديات ومكامن الخطورة في
المشاعر المقدسة

«تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة»

ورشة العمل الرئيسة
«إدارة الحشود بين الواقع والمأمول»

2

الجهات المشاركة

4

5
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مشاركة ممثلين من ذوي الخبرة
والمسؤولية من جميع الجهات
التي
والخدمية
الحكومية
تعمل في المشاعر المقدسة
بدقة
المشاكل
لتشخيص
وموضوعية وتحديد أسبابها
والحلول المقترحة لمعالجتها

استقطاب الخبرات المحلية والعالمية
للمشاركة في الورشة وصوال لحلول
استراتيجية وجذرية لكامل المنظومة

جعل نتائج وتوصيات ورشة ملتقى مكة الثقافي (إدارة
الحشود بين الواقع والمأمول) منطلقا أساسيا لبناء
الرؤية االستراتيجية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

آلية
تنفيذ
التوصيات

تتويج

األمير مشعل بن ماجد يتوسط الفائزين بجائزة جدة لإلبداع

حققت المركز الثاني في مجال القدوة بالحج والعمرة

األمير مشعل يتوج المؤسسة بجائزة جدة لإلبداع
نعيم تميم الحكيم – النسك

8

جائزة جدة لإلبداع الموسم الثاني

ت ّوج صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد بن

عبدالعزيز محافظ محافظة جدة املؤسسة األهلية ملطويف

حجاج الدول العربية بجائزة جدة لإلبداع يف نسختها
الثانية ،بعد أن حققت املركز الثاني بفئة «مجال القدوة يف
احلج والعمرة» عن مبادرة «مؤشرات قياس األداء وتقييم

األثر واالستدامة».

وتأتي اجلائزة ضمن ملتقى مكة الثقايف الثالث حتت شعار

الزمان

المكان

راعي الحفل

الحدث

«كيف نكون قدوة» ،وذلك يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات
بجامعة امللك عبدالعزيز ،بحضور األمير سعود بن عبداهلل

جلوي مستشار أمير منطقة مكة املكرمة وكيل محافظة
جدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة املؤسسة املطوف املهندس عباس
بن عبدالغني قطان ،أن حتقيق هذه اجلائزة جاء كثمرة
عمل لكل منسوبي املؤسسة ،مشيراً إلى أن املؤسسة

قاعة الملك
فيصل للمؤتمرات
بجامعة الملك
عبدالعزيز بجدة

شهر
جمادى اآلخر

تكريم الفائزين
بالموسم الثاني
بجائزة جدة لإلبداع

الشعار

عدد المبادرات

وضعت نصب عينها مبدأ اإلبداع والتفاني يف خدمة

ضيوف الرحمن ليس لغرض دنيوي لكن ابتغاء املثوبة
واألجر أوال ثم طاعة ألولياء االمر وحتقيق تطلعاتهم.
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وقدم قطان شكره لراعي االحتفال األمير مشعل بن ماجد

الراعية لهذه اجلائزة والتي قدمت كل التسهيالت وسخرت

املوارد لتكون اجلائزة طموحا يسعى له كل املبدعني.

كيف نكون
قدوة

مبادرة

مجال القدوة في الحج والعمرة

بن عبدالعزيز ،على مبادرته يف استحداث هذه اجلائزة
والتوجيه باستمرارها ،شاكرا يف الوقت ذاته كل اجلهات

األمير
مشعل بن ماجد
محافظ
محافظة جدة

مجاالت جائزة
جدة لإلبداع
لعام ١٤٤٠

مجال اإلبداع الحكومي

مجال اإلبداع األمني

مجال اإلبداع المجتمعي

المبادرات الربحية

المبادرات غير الربحية

مبادرات األفراد

مجال المبادرات المجتمعية

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

قرار تاريخي ..
مجلس الوزراء أعلنه والوزارة تدعمه لرفع
جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

تحول المؤسسات
لشركات ..بوابة تجويد الخدمات

الدول العربية
سباقة في ملف التحول بعدة خطوات
التعريف بخطواتها
للمطوفيين

إنشاء إدارة
للدراسات والتطوير

استحداث
إدارة قانونية

تدشين راصد
ميداني

تطبيق عملي
في مكاتب الخدمة

اإلقتصاديون :
فوائدة كثيرة أبرزها  ..رفع كفاء العاملين وفتح فرص
وظيفية أرحب

ملف العدد

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمير محمد بن سلمان خالل جلسة مجلس الوزراء

أقره مجلس الوزراء مؤخرا وفوض ثالث جهات للعمل عليه
10

(نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج) بوابة التحول
لتجويد خدمات ضيوف الرحمن
شريف بن أحمد  -النسك

وزارة التجارة واالستثمار.

يف خطوة تعزز العمل املؤسسي التي ترتكز عليه

والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقدمي

رؤية اململكة  2030نحو جتويد اخلدمات املقدمة
لضيوف الرحمن وافق مجلس الوزراء مؤخرا على

نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج ،حيث أقر

املجلس إلغاء نظام املطوفني العام ،ونظام وكالء
املطوفني ،ومشايخ اجلـاوا ،ونظام هيئـة األدالء

باملدينة املنورة ،وقواعد تأديب أفراد طوائف
املطوفني والوكالء واألدالء والزمازمة.

كما فوض الوزارة بإعداد التصنيف النوعي
اخلدمة للحجاج القادمني من خارج اململكة وآليات
تسعيرها ،خالل  120يوماً من نفاذ النظام ،ومتابعة
تطبيق األحكام الواردة فيه ،وإعداد تقرير سنوي

حيال ما يظهر من معوقات يف شأن تطبيقه ،ورفعه

إلى املقام السامي التخاذ ما يلزم يف شأنه.

كفاية العاملني يف مجال خدمة ضيوف الرحمن،

وطالب املجلس مؤسسات أرباب الطوائف بترتيب

خدمة حجاج اخلارج ،خالل سنة من نفاذه.

رسملتها وحوكمتها ،وتصنيف اخلدمات التي
تقدمها نوعاً وكماً ،والعمل على توسيع قاعدة

وفوض املجلس ،وزارة احلج والعمرة ،بالتنسيق
مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق

بالشروط واإلجراءات املتصلة باجلوانب األمنية،
وإعداد منوذج نظام أساس لشركات أرباب

الطوائف وشركات تقدمي اخلدمة ،وذلك خالل 3

أشهر من تاريخ املوافقة على النظام بالتنسيق مع

نظام أساس
لشركات أرباب
الطوائف وشركات
تقديم الخدمة

ويهدف نظام مقدمي خدمة حجاج اخلارج إلى رفع

وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول

أوضاعها ،مبا يتوافق مع أحكام نظام مقدمي

إعداد نموذج

من مؤسسات أفراد إلى شركات ،وذلك من خالل

املشاركة يف هذه الشركات ،واستقطاب الكفايات

يهدف النظام
إلى رفع كفاية
العاملين في
مجال خدمة
ضيوف الرحمن

من املواطنني ،والعمل على تطوير اخلدمات املقدمة

للحجاج ،مبا ميكنهم من أداء فريضة احلج وزيارة

املشاعر املقدسة بكل يسر وسهولة.

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

ملف العدد

العقوبات المقررة

مواد النظام

وأشارت مواد النظام ،إلى أنه على املؤسسة املوحدة للوكالء،

ونص النظام على أن العقوبات املقررة على شركات أرباب الطوائف أو

مساهمة) ،وتقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على

ريال ،ومضاعفتها يف حال تكرار املخالفة ،وإيقاف الشركة عن العمل

واملؤسسة املوحدة للزمازمة ،أن يتخذ كل منهما شكل (شركة
املواطنني ،ويجوز ألرباب الطوائف بيع أسهمهم يف شركات
أرباب الطوائف بعد مضي سنتني من تأسيسها ،وعلى شركات
تقدمي اخلدمة احلصول على ترخيص من الوزارة ،تكون مدته

خمس سنوات قابلة للتجديد ،وحتدد الوزارة املقابل املالي
إلصدار الترخيص والشروط واإلجراءات الالزمة لذلك.

شركات تقدمي اخلدمة ،هي :اإلنذار وغرامة ال تزيد على  500ألف
ملدة سنة أو أكثر ،على أال تزيد مدد اإليقاف على ثالث سنوات ،وإلغاء

ترخيص ممارسة النشاط املمنوح للشركة .وتضمن النظام أن يتولى
موظفون من وزارة احلج -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -الرقابة

على شركات أرباب الطوائف وشركات تقدمي اخلدمة والتفتيش عليها

وضبط ما يقع منها من مخالفات ،مع عدم اإلخالل مبا للجهات
احلكومية األخرى من اختصاصات وفقاً لألنظمة.

أكد وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن

لعموم املواطنني احلصول على ترخيص لتقدمي اخلدمة

يساهم يف جتويد اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن،

قواعد احلوكمة يف شركات أرباب الطوائف ،وحفظ

طاهر بننت ،أن نظام مقدمي خدمات حجاج اخلارج
من خالل تطبيق مبدأ التحول املؤسسي يف مؤسسات
أرباب الطوائف لتتكيف مع التغيير املستقبلي نحو

وزير الحج:
ّ
النظام يفعل
دور الشراكة
مع القطاع
الخاص

الفاعلية يف العمل ورفع كفاءة األداء ،وتفعيل دور

الشراكة مع القطاع اخلاص لتحسني جودة اخلدمات

وفق مستهدفات رؤية اململكة  .2030وأفاد أن القرار
يقضي بإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف

لتكون شركات مساهمة مقفلة ،لرفع مستوى جودة

اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن من خالل إنشاء

شركات متخصصة ،وتوسيع قاعدة مشاركة الشركات
واستقطاب الكفاءات ،وإمكانية رفع رأس املال للشركات

من خالل طرح أسهمها لالكتتاب العام ،وإتاحة الفرصة

حقوق طريف اخلدمة .وأوضح وزير احلج والعمرة أن

نظام مقدمي خدمات حجاج اخلارج يأتي يف إطار

التوجه االستراتيجي لالنتقال بقطاع مؤسسات أرباب
الطوائف من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى قطاع رائد
يف تسخير أفضل التقنيات خلدمة احلجاج واملعتمرين

والزوار ،ويسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل
يف مجاالت مساندة لدعم املنافسة وضمان حتسني
اخلدمات ،مما يسهم يف استقبال األعداد املتزايدة

من ضيوف الرحمن ،وتعزيز جهود الوزارة يف مجال

املسؤولية االجتماعية ،إضافة إلى توسيع قاعدة

املشاركة ألبناء الوطن يف خدمة ضيوف الرحمن.

شدد نائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح

شركات مساهمة مقفلة يتم من خالل األعمال

نظام مقدمي خدمات حجاج اخلارج يأتي يف

خالل إعادة هيكلة املؤسسات ،وإنشاء مكتب التحول

ابن سليمان مشاط ،على أن صدور املوافقة على

نائب وزير الحج:
المرحلة تعتمد
على  3أسس
للتحول

للحجاج والزوار القادمني من خارج اململكة ،وتطبيق

إطار العناية واالهتمام التي يلقاها حجاج بيت
اهلل احلرام من حكومة خادم احلرمني الشريفني،

لتقدمي أرقى اخلدمات ،من خالل حتويل مؤسسات

أرباب الطوائف إلى شركات مبا يسهم بشكل مباشر
يف حتقيق الشفافية والتنافسية يف خدمة ضيوف
الرحمن ،ورفع جودة اخلدمات من خالل أرقى

املعايير ومؤشرات قياس األداء عالية املوثوقية.

وأبان أن حتويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى

العدد ( )79السنة ( ٢٩ - )20ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق  ١أغسطس ٢٠١٩م

التطويرية املعتمدة من توجه استراتيجي محدد ،من
املؤسسي ،وتطوير نظام احلوكمة ،وإنشاء إدارة

للشؤون املالية ،وإنشاء مكتب كفاءة اإلنفاق ،وإدارة
املراجعة الداخلية.

ويؤكد مشاط على أن هذه املرحلة تعتمد على 3
أسس هي :الكفاءة املؤسسية ،والقدرة التنظيمية،
واإلدارة الفاعلة ،من خالل  3عناصر هي الهيكل

التنظيمي ،واملوارد البشرية ،والبنية التحتية.
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ملف العدد

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
الهيكل
التنظيمي

الحوكمة

الكفاءة
المؤسسية

أساسيات
التحول
المؤسسي

القدرة
التنظيمية

الموارد
البشرية

عناصر
التحول
المؤسسي

البنية
التحتية
المهنية
االحترافية

اإلدارة
الفعالة

الشركات

األهداف
12

شركات الطوافة ،ونطاق اختصاصها
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة،

1

وتشمل ما يأتي:

رفع كفاية العاملين في
مجال خدمة ضيوف الرحمن
إعادة هيكلة شركات أرباب
الطوائف؛ للتحول من
مؤسسات أفراد إلى شركات
توسيع قاعدة المشاركة
في هذه الشركات
استقطاب الكفايات من
المواطنين الراغبين
في العمل
تطوير الخدمات المقدمة
للحجاج

2
4

شركة مطوفي
حجاج الدول
العربية

شركة مطوفي
حجاج دول
جنوب آسيا

شركة مطوفي
حجاج دول جنوب
شرق آسيا

شركة مطوفي
حجاج تركيا،
وحجاج أوروبا
وأمريكا وأستراليا

شركة
مطوفي
حجاج إيران

شركة مطوفي
حجاج الدول
األفريقية
غير العربية

شركة الزمازمة ،ونطاق
اختصاصها مكة المكرمة
شركة األدالء ،ونطاق
اختصاصها المدينة المنورة

3

شركة الوكالء ،ونطاق
اختصاصها مدن المنافذ
الجوية والبحرية والبرية

ملف العدد

العقوبات

أحكام أخرى

1

ً
يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثال
بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة

2

يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من
ً
(اثني عشر) عضوا

3

تنتخب الجمعية العامة ثلثي األعضاء من المساهمين عن
طريق االقتراع السري

4

يعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين

5

يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في
انعقاد دائم خالل المدة من ( )10من شهر شوال حتى
( )15من شهر محرم

6

يجوز للوزير التمديد لمجلس اإلدارة المنتهية مدته ،وله
إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين

7

يجوز للوزير حل مجلس اإلدارة بكامله والدعوة إلى
انتخابات مبكرة ،متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك

8

بعد طرح أسهم أي من شركات الطوائف لالكتتاب العام،
فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (.)4،3،2،1

9

تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على
المواطنين

10

يجوز ألرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب
الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها

11

ينظر مجلس الوزراء بعد مضي سنتين من تأسيس
شركات أرباب الطوائف في الموافقة على طرح أسهمها
لالكتتاب العام من خالل زيادة رأس مالها

12

ال يجوز ألرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام
شركات ألرباب الطوائف سواء بمفردهم أو من خالل
المشاركة مع اآلخرين

تعاقب شركات أرباب الطوائف أو شركات
تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها،
أو أي من العاملين فيها عند مخالفة
ً
أحكام النظام ،أو القرارات الصادرة تنفيذا
ً
له بعقوبة ( أو أكثر ) وفقا لما يأتي:

-1العقوبات المقررة على شركات أرباب
الطوائف أو شركات تقديم الخدمة:
اإلنذار
غرامة ال تزيد على ( )500٫000خمسمائة
ألف ريال ،وتجوز مضاعفة الغرامة في حال
تكرار المخالفة.
إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل
لمدة سنة أو أكثر ،على أال تزيد مدد
اإليقاف على ثالث سنوات
إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح
لشركة تقديم الخدمة
-2العقوبات المقررة على أعضاء مجالس
إدارات شركات أرباب الطوائف ،أو شركات
تقديم الخدمة ،أو أي من العاملين فيها:
اإلنذار.
غرامة ال تزيد على ( )50٫000خمسين
ألف ريال ،وتجوز مضاعفة الغرامة في حال
تكرار المخالفة
العزل من عضوية مجلس اإلدارة أو من
العمل في الشركة
اإليقاف عن مزاولة العمل في شركات
تقديم الخدمة لمدة ال تزيد على خمس
سنوات
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ملف العدد

أشاد بدعم
وزير الحج
والعمرة..
نائب رئيس
المؤسسة
لـ «النسك»:
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4

ّ
إيجابيات لتحول مطوفي
الدول العربية لشركة مساهمة

رئيس المؤسسة ونائبه أثناء اللقاء التعريفي بمشروع التحول مع المطوفين

نعيم تميم الحكيم – النسك
حدد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس اللجنة

ً
األداء ورفع مستوى كافة العاملين .مؤكدا على أن هناك
ً
آثارا اقتصادية ستجعل من المؤسسات كيانات ضخمة،

مغلقة األستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري 4 ،مزايا

ستسهم في التوسع بالمجاالت التقليدية من الخدمات

سوف تجنيها مؤسسات الطوافة بعد التحول إلى شركات.

المقدمة كالسكن واإلعاشة والنقل واالستقبال ،باإلضافة

وأشار إلى أن هذا التحول سيساهم في تفعيل دورها

إلى اقتحام مجاالت جديدة كاالستثمار في الخدمات

في المنظومة االقتصادية ،وتحقيق رؤية المملكة 2030

السياحية والطبية والصناعية التي لها عالقة بالحج

في مجال الحج والعمرة ،ورفع مستوى الكفاءة وتطوير

والعمرة ..التفاصيل في سياق الحوار التالي:

المشرفة على مشروع المؤسسة لشركة مساهمة

تعد املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية
أول مؤسسة حتصل على املوافقة لإلعداد للتحول
لشركة مساهمة مغلقه ،كيف تقيم هذه التجربة؟
من املبكر جدا تقييم التجربة يف هذه املرحلة امنا

يحدونا طموح كبير لتحول مؤسستنا «مؤسسة مطويف
حجاج الدول العربية» والتي تخدم حجاج  ١٩دولة

عربية إلى شركة مساهمة مغلقة ،وهي تعتبر أول
املؤسسات التي نالت ثقة ورعاية وموافقة معالي وزير
احلج والعمرة الدكتور محمد بننت -حفظه اهلل ،-بعد

اطالع معاليه على البرنامج املعد من قبلنا والشركة

االستشارية املناط بها املشروع والتي وقع عليها
االختيار بعد مفاضلة لتحقيق أعلى معايير األداء

لتنفيذ املطلوب .ونتأمل بأن يكون حتول مؤسسات
الطوافة الى شركات مساهمة مقفلة فاحتة خير وأن
حتقق تطلعات وزارة احلج والدولة رعاها اهلل وأن يكون

لها مساهمة فعالة يف االقتصاد الوطني خاصة وان

ستجني
المؤسسات
الكثير من
الفوائد
االقتصادية

هناك تطلعات مستقبلية لرفع سقف حجاج بيت اهلل

احلرام الى ستة ماليني واملعتمرين الى ثالثني مليون

ال يمكن

القتصادنا الوطني ومبا يحقق طموح القيادة الرشيدة.

أن نقيم
التجربة اآلن

بحلول عام  2030مما يعزز من كفة الدخل غير النفطي

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

ملف العدد

إلى أين وصلتم يف هذه اخلطوات؟

هل هناك سلبيات لهذا التحول ،وما هي؟

خطونا خطوات كبيرة يف مراحل مشروعنا

فيما يخص السلبيات فأنا بطبيعتي

قانونيا ،كما أننا بصدد استكمال الهيكل

وحتول اقتصادي كبير ورؤية واعدة بقيادة

ونحن بصدد االنتهاء من الالئحة التنظيمية
اإلداري املقترح للشركة املقترحة والشركات
التابعة لها مستقبال ومازال أمامنا بعض
اخلطوات املكملة للمشروع.

األمير محمد بن سلمان -حفظهما اهلل،

من املسؤولني سيكون النجاح حليفه إن

ال يخلو أي مشروع ناجح من حتديات ،والشيء

األهم هو أننا وضعنا التحديات نصب أعيننا

منذ البداية لكي ال نترك مسار املشروع
للمفاجآت ،وبدأنا يف اتخاذ اإلجراءات

الالزمة

سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمني

اجليد ويحظى بدعم ورعاية ومتابعة

ما التحديات التي واجهتكم؟

لتجاوزها

سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك

وأي مشروع يعد له اإلعداد والتخطيط

دعم وزاري

بالشكل

متفائل وخاصة أننا نعيش فترة استثنائية

الصحيح.

واحلقيقة أن الدعم الذي حصلنا عليه من
مقام وزارة احلج والعمرة ممثلة مبعالي

الوزير الدكتور محمد بننت وكافة مسؤولي
الوزارة كان غير محدود ،باإلضافة للدعم

شاء اهلل ،وسيكون هناك مرحلة انتقالية
يف البدايات حتتاج إلى تأقلم اجلميع مع
النظام اجلديد.

ولكن بالتهيئة والتدريب سيتم التغلب على
أي سلبيات السيما أن العاملني بخدمة

احلجاج مبؤسستنا على وجه اخلصوص

ميتلكون من اخلبرات املتراكمة الشيء
الكثير باإلضافة إلى القدرات امليدانية

والتشغيلية وهذا مطمئن إلى حد كبير.

إلى أي مرحلة وصلتم بمشروع
التحول على مستوى المؤسسة؟
البناء على مكتسبات المؤسسات في
المرحلة الماضية بما يحقق لها قدم
السبق في المساهمة في تطوير
منظومة الحج والعمرة ،باإلضافة إلى
تفعيل دور المطوفين في تطوير
خدمات الحج والعمرة بناء على ما
كونوه من خبرات وتجارب في التعامل
مع حجاج الدول المختلفة.
حيث أننا على أعتاب مشروع ضخم
وكبير وله شق إداري وقانوني لذا
اعتقد أنه يجب أن يصاحب ذلك توصيف
دقيق وموسع للوائح التنظيمية
قانونيا ،باإلضافة إلى الهياكل اإلدارية
التي

الشركة

ستدير

المستقبلية

والشركات التابعة لها وهذا ربما
سيشكل أحد عناصر النجاح المهمة
والتي تضعها والعاملين بها على أول
الطريق الصحيح.

مشروع التحول
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الكبير من مجلس إدارة املؤسسة ومبقدمتهم

رئيس املجلس املهندس عباس قطان وكافة

مجاالت جديدة

املنسوبني واملساهمني ،وتعاون موظفي

املؤسسة وإداراتها املختلفة .ورمبا واجهنا
عنصر الوقت كتحدي وكان هناك جهد غير
عادي لتجميع ودراسة كافة اللوائح واألنظمة

والقوانني القدمية واجلديدة اخلاصة بخدمة

احلجاج ثم املتعلقة مبؤسسات الطوافة من
البدايات وحتى اآلن.

من وجهه نظركم ما إيجابيات التحول؟
أهم اإليجابيات هي متكني مؤسسات

أرباب الطوائف ككل من تفعيل دورها

يف املنظومة االقتصادية وحتقيق الرؤية

الوطنية يف مجال احلج والعمرة ،باإلضافة
إلى أن التحول لشركة مساهمة سيرفع
مستوى الكفاءة ويج ّود اخلدمات املقدمة

للحاج واملعتمر مبا يتناسب مع ما تقدمه
اململكة العربية السعودية من رعاية
واهتمام ،باإلضافة إلى عملية تطوير

األداء ورفع مستوى كافة العاملني باملجال.

إيجابياته

كيف ميكن أن يساهم التحول يف
املجاالت التقليدية؟

تمكين مؤسسات أرباب الطوائف ككل

نتأمل أن يحفز التحول التوسع الكبير يف

من تفعيل دورها في المنظومة

املجاالت التقليدية من اخلدمات املقدمة

كالسكن واإلعاشة والنقل واالستقبال على
سبيل املثال ،كما سيكون هناك إمكانية
القتحام مجاالت جديدة كاالستثمار

باخلدمات السياحية والطبية والصناعية
املتصلة باحلج والعمرة ،مبا يدعم

ربحية وموقف الشركة املستقبلية مالياً
واستثمارياً ويزيد من جاذبيتها وميكنها
من إنشاء شركات شقيقة تابعة ،وبالتالي
التوسع برأس املال واجتذاب مؤسسات

وشركات مالية واستثمارية كبرى لتعزز
من القدرة التشغيلية وجتود اخلدمات

املقدمة .كما سيمكنها من تكوين كيانات

كبيرة وضخمة يكون لها وزن باالقتصاد
الوطني مما سينعكس على توفير سيولة

كبيرة وخلق فرص عمل للمواطنني.
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االقتصادية
تحقيق الرؤية الوطنية في مجال الحج
والعمرة
رفع مستوى الكفاءة وتجويد الخدمات
المقدمة للحاج والمعتمر
تطوير األداء ورفع مستوى كافة
العاملين بالمجال

اآلثار االقتصادية
التوسع في المجاالت التقليدية من
الخدمات المقدمة كالسكن واإلعاشة
والنقل واالستقبال
اقتحام مجاالت جديدة كاالستثمار
بالخدمات السياحية والطبية والصناعية
المتصلة بالحج والعمرة

ملف العدد

االستشاري المطوف للمشروع يقدم عرض مرئي لبرنامج تحول المؤسسة

أولى خطوات المؤسسة

لقاء للتعريف بمشروع التحول مع المطوفين ..وتأسيس إدارة قانونية
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شريف بن أحمد – النسك

عهده األمني لالرتقاء باخلدمات

وضعت مؤسسة مطويف حجاج الدول

أعقبتها كلمة لنائب رئيس مجلس اإلدارة

ضمن أولوياتها وذلك من خالل خطوات

املطوف األستاذ الدكتور محمد بياري

العربية مشروع التحول هذا املوسم

عملية أبرزها التعريف بهذا املشروع

عبر لقاء موسع مع شريحة من املطوفني
أصحاب اخليرة للتعريف مبشروع حتول

املؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة.

املقدمة حلجاج بيت اهلل احلرام.

ورئيس اللجنة التوجيهية ملشروع التحول
والتي سلط الضوء من خاللها على أهم

إجنازات املشروع منذ تاريخ انطالقه يف

شهر ربيع ثاني والتعاون املستمر بني

ويف خطوة تالية مت تأسيس اإلدارة
ووحدة راصد لتجويد اخلدمات املقدمة

من معالي وزير احلج والعمرة الدكتور

لضيوف الرحمن يف مكاتب اخلدمة

امليدانية ضمن حزمة خطوات نفذتها
املؤسسة للتحول.

وزارة احلج والعمرة وبدعم وتشجيع

محمد بن صالح بننت.

للمشروع عرض مرئي عن برنامج حتول

وكانت البداية باللقاء الذي افتتحه
املهندس عباس بن عبدالغني قطان

االستراتيجية واللوائح املنظمة لعمل

بكلمة رحب فيها باحلضور وأعرب

عن أهمية مشروع حتول املؤسسة إلي
شركة مساهمة مقفلة يف ظل السعي

إلى حتقيق أهداف رؤية اململكة 2030
بقيادة خادم احلرمني الشريفني وولي

تاريخ التأسيس

عام
1440هـ

مقر المؤسسة ببرج
مطوفي العرب

طبيعة العمل

وشهد اللقاء تقدمي االستشاري املطور
املؤسسة من الناحية القانونية والناحية

رئيس مجلس إدارة املؤسسة املطوف

الموقع

الرؤية

جميع اجلهات املعنية باملشروع بإشراف
ومتابعة وتنسيق متواصل مع مسئولي

القانونية وإدارة الدراسات والتطوير

اإلدارة القانوينة بالمؤسسة

التنظيمية باإلضافة إلى شرح األهداف

املؤسسة بعد إمتام عملية التحول إلى

إدارة جديدة استحدثت مؤخرا
ضمن خطة التحول التي
تشهدها المؤسسة لتصبح
شركة مساهمة

تتماشى
اإلدارة مع
عملية التحول
اإلداري
بالمؤسسة
ووفقا لرؤية
وزارة الحج
والعمرة
لخدمات الحجيج
والطوافة

أهداف اإلدارة

شركة مساهمة مقفلة ،مشيرا إلى أن

تقديم االستشارات القانونية لكافة وحدات
المؤسسة وفقا لألنظمة واللوائح المعمول بها

باملشروع .

المرافعة عن المؤسسة ومقدراتها أمام
المحاكم الشرعية واإلدارية بالتعاون مع المكاتب
االستشارية المتعاقدة

املؤسسة تعتبر رائدة يف املبادرة ببداية

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

ملف العدد

رئيس وحدة راصد الميداني المطوف محمد خزامي مع فريق عمله في المشاعر

دشنه قطان لمضاعفة الرقابة على مكاتب الخدمة

«الراصد الميداني» نقلة في مستوى جودة خدمات المكاتب
نعيم تميم الحكيم – النسك

أولت املؤسسة جتويد اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن يف

أولوياتها وهو ما يتسق مع قرار مجلس الوزراء بتحويل املؤسسات
إلى شركات مساهمة مغلقة بغرض رفع جودة اخلدمة املقدمة
حلجاج بيت اهلل احلرام ،ورفع كفاءة العاملني يف موسم احلج.

ومن أجل ذلك سارعت املؤسسة بإطالق برنامج «الراصد
امليداني» للمراقبة والتقييم الفوري ألداء مكاتب اخلدمة امليدانية
يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسةّ .
ودشن رئيس مجلس إدارة

املؤسسة املطوف املهندس عباس قطان البرنامج الذي يترأسه
نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة املطوف األستاذ الدكتور محمد
بياري ،باإلضافة إلى إشرافه على اخلطة التشغيلية ملوسم هذا
العام  .1440وتهدف املؤسسة من إطالق البرنامج إلى الوقوف

على جودة اخلدمات املقدمة من مكاتب اخلدمة امليدانية حلجاج

بيت اهلل احلرام التابعني للمؤسسة واخلروج بتقييم لألداء
العام أثناء موسم احلج ،والعمل على تطوير وحتسني اخلدمات

للمواسم املقبلة ،من خالل رفع تقارير مفصلة عن املالحظات
التي يتم رصدها أثناء اجلوالت امليدانية .ويأتي البرنامج ضمن

خطة املؤسسة يف التحول لشركة مساهمة مغلقة ،يف مساعيها

برنامج راصد
تعريف
البرنامج

فريق عمل مختص يقوم برصد جودة الخدمات
المقدمة من مكاتب الخدمة الميدانية لحجاج بيت الله
الحرام ،وذلك باستخدام برنامج تم إدراجه ضمن برامج
المؤسسة في نظام الحج

أهداف البرنامج
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الموضوعة نحو تقييم جودة أداء مكاتب الخدمة
التأكد من كفاءة سير العمل وأداء المهام على الوجه األكمل
تبني اإليجابيات ودعمها ورصد المالحظات والسلبيات
إعداد التقارير اليومية والمرحلية والختامية الالزمة حيال الحاالت المرصودة
ووضعها في تقرير تحليلي
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لكل حالة رصد والعمل على تجويدها بوضعها في
حقيبة التطوير المستقبلية
تسليط الضوء على حاالت الرصد المتكررة ووضع الحلول المناسبة لتالفي تكرارها
إدراج نتائج الرصد ضمن مدخالت مؤشرات قياس أداء مكاتب الخدمة
الميدانية للحصول على أفضل وأدق النتائج

توصيات البرنامج لمكاتب الخدمة
اتباع اإلجراءات النظامية باستخدام الدليل اإلجرائي الشامل ألعمال الحج
أداء المهام المناطة لكل عضو من أعضاء فريق عمل المكتب بجودة و
كفاءة عالية

املتجهة لتجويد اخلدمات ،ورفع مستوى العناية الكاملة بضيوف

االلتزام باألوقات الزمنية المحددة إلنجاز كل مهمة من مهام أعمال
مكتب الخدمة

رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،وعضو مجلس اإلدارة املشرف على

االلتزام والتقيد بقواعد السالمة العامة لضمان حج آمن

الرحمن .وجرى التدشني خالل االجتماع التنسيقي الذي حضره

إدارة تقنية املعلومات واملسار االلكتروني األستاذ ماهر جمال،
وعضوة مجلس اإلدارة املشرفة على القسم النسائي واجلودة

وخدمة العمالء الدكتورة حنان عنقاوي ،وعدد من األعضاء.
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هيكل الوحدة
المطوف خزامي
معاون نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الوحدة

مساعدان
تنفيذيان

مشرف
ميداني
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ملف العدد

مدير إدارة الدراسات والتطوير المهندس المهندس فهد األزيبي

أنشئت هذا العام في المؤسسة إلدارة الجانب التنظيمي

استحداث إدارة للدراسات والتطوير لتسريع عملية التحول
نعيم تميم الحكيم – النسك

تقوم برفع التقارير الدورية إلى معالي

خطت املؤسسة خطوات حثيثة نحو

املنجزة واألنشطة املخطط إلجنازها يف

وزير احلج والعمرة عن أبرز األنشطة
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عملية التحول لشركة مساهمة مقفلة
لتكون يف طليعة املؤسسات التي تسير
وفق رؤية اململكة  2030واملتسقة مع
قرار مجلس الوزارء الصادر مؤخرا

بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات
مساهمة مغلقة .وكان من أولى
خطواتها استحداث إدارة خاصة

للدراسات والتطوير تقوم يف املقام

األول مبهام اإلشراف على عملية

حتول املؤسسة إلى شركة مساهمة
مقفلة -وفق نظام مقدمي خدمة حجاج

اخلارج .ويف هذا السياق يؤكد رئيس
مجلس إدارة املؤسسة املطوف املهندس
عباس بن عبدالغني قطان أن اإلدارة

املستحدثة تسهم يف إدارة اجلانب

التنظيمي لهذه املرحلة ما بني قطاعات
وإدارات املؤسسة املختلفة ،ووزارة
احلج والعمرة واالستشاري املطور

لعملية التحول .وأبان قطان أن اإلدارة

تشرف على عملية حتول املؤسسة إلى
شركة مساهمة مقفلة ومتابعة سير
األعمال وفق اخلطة املرسومة ،كما

املراحل الالحقة.

ويلفت نائب رئيس مجلس إدارة

املؤسسة رئيس اللجنة التوجيهية
املطوف األستاذ الدكتور محمد بن
مصطفى بياري إلى أن دور اإلدارة

اليقتصر عند هذا اجلانب بل يشمل
أيضا ربط إدارات وأقسام املؤسسة

باالستشاري املطور لعملية التحول،

بجانب مراجعة مخرجات االستشاري
املطور بشقيها اإلداري والقانوني عبر
(جلنة مراجعة املخرجات) ،مشيرا إلى
أن من أدوار اإلدارة عقد ورش عمل

ملنسوبي وموظفي املؤسسة فيما يتعلق

بعملية التحول .وشدد الدكتور البياري
على أن اإلدارة تعمل لتذليل العقبات

والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف

كافة ما يتعلق بعملية التحول .وأضاف:
«بأن اإلدارة تعمل على إعداد وجتهيز

املكاتب النموذجية وتطبيق حزمة من

املبادرات بها لتكون نواة ومنوذجاً

يحتذى به ملكاتب اخلدمة امليدانية بعد

مدير اإلدارة:
شراكات مع
جهات خارجية
للنهوض
بخدمات الحاج
أوضح مدير إدارة الدراسات والتطوير املهندس فهد بن
حمد األزيبي أن اإلدارة تركز على جوانب مهمة ،تبدأ
باإلشراف العام على عملية حتول املؤسسة إلى شركة
مساهمة مقفلة ومتابعة سير االعمال وفق اخلطة
املرسومة ،مروراً بإعداد وجتهيز هيكلة جديدة ملكاتب
اخلدمة امليدانية لتكون مكاتب منوذجية تتماشى مع
عملية التحول احلاصلة باملؤسسة وتطبيق نظم ذكية
بها من شأنها أن ترتقي مبستوى اخلدمات املقدمة.
وأضاف »:كما تقوم اإلدارة بالعديد من املهام أبرزها
تفعيل مبادرة احلج األخضر يف عدد من مكاتب
اخلدمة امليدانية ،ومتابعة مخرجات أعمال االستشاري
اإلداري اخلاص باملؤسسة».
الفتا إلى أن اإلدارة تعمل على عدد من الشراكات
االستراتيجية مع جهات خارجية من شأنها النهوض
مبستوى خدمة احلاج» .وتفعيل دور التطوير والتدريب
ملوظفي ومنسوبي املؤسسة.

عملية التحول».

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية
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إدارة الدراسات والتطوير
مدير اإلدارة:
المهندس فهد بن حمد األزيبي

تطوير النظم
اإلدارية الحالية
في المؤسسة

1

إعداد مقاييس
معيارية لمختلف
أوجه األنشطة لزيادة
الكفاءة اإلنتاجية
وتقويم األداء

2

األقسام والمهام

تدشين اإلدارة:
 7جمادى الثانية 1440

3

تحقيق عمليات
االتصال والتنسيق
الفعال بين إدارات
ووحدات المؤسسة

األهداف

4

إيجاد الحلول
للمشكالت التي
تواجه الوحدات
واإلدارات
بالمؤسسة

قسم البيانات واإلحصاء

1

اإلشراف على جمع البيانات والمعلومات
المتعلقة بنشاط المؤسسة

2

وضع المسح الميداني وبناء االستبيانات

3

التواصل مع إدارات المؤسسة وتبادل
المعطيات وتوفير المعلومات الالزمة
لمتخذي القرار

4

متابعة أنشطة المؤسسة ورصدها في
تقارير فنية دورية وسنوية

أبرز ما تركز علية اإلدارة في دراساتها الحالية

1

اإلشراف العام على عملية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة

2

متابعة سير األعمال وفق الخطة المرسومة
ً
تطبيق حزمة من المبادرات في مكاتب الخدمة لتكون نواة ونموذجا لمكاتب
نموذجية بعد عملية التحول

4
5
6
7

تفعيل مبادرة الحج األخضر في عدد من مكاتب الخدمة الميدانية

3

قسم الدراسات واالستشارات

متابعة مخرجات أعمال االستشاري اإلداري الخاص بالمؤسسة
تفعيل دوراالستشاري فيما يتعلق بتطوير وتدريب موظفي ومنسوبي المؤسسة
التحضيرات لعدد من الشراكات االستراتيجية مع جهات خارجية لالرتقاء بخدمات الحاج

دور اإلدارة في عملية التحول

1

اإلشراف العام على عملية تحول المؤسسة الى شركة
مساهمة مقفلة ومتابعة سير األعمال وفق الخطة
المرسومة

2

رفع التقارير الدورية إلى معالي وزير الحج والعمرة عن
أبرز األنشطة المنجزة واألنشطة المخطط إلنجازها في
المراحل الالحقة

3

ربط كافة إدارات وأقسام المؤسسة باالستشاري المطور
لعملية التحول

4

مراجعة كافة مخرجات االستشاري المطور عبر (لجنة
مراجعة المخرجات)

5

عقد ورش عمل لمنسوبي وموظفي المؤسسة فيما
يتعلق بعملية التحول

6

تذليل العقبات والتنسيق مع الجهات ذات العالقة في كل
مايتعلق بعملية التحول
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1

اإلشراف على إعداد دراسات تدعم
تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة

2

إيجاد حلول للمعوقات ومتابعة تنفيذها

3

إجراء االستشارات في مجال تقنية
المعلومات التي تدعم وتحقق
استراتيجية المؤسسة

4

الحرص على توثيق وأرشفة مخرجات
الدراسات واالستشارات

قسم التطوير والتقييم

1

إعداد الدراسات التي تدعم تحقيق
األهداف االستراتيجية للمؤسسة

2

إيجاد حلول للمعوقات ومتابعة تنفيذها

3

إعداد خطط الستخدام مخرجات الدراسات
واالستشارات

4

متابعة تنفيذ خطط تجسيد مخرجات
الدراسات واالستشارات

5

تقييم نتائج ومخرجات والدراسات
واالستشارات

ملف العدد
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 10مزايا للقرار التاريخي ..محللون اقتصاديون لـ»النسك»:

التحول يخلق فرص وظيفية جديدة للشباب
إبراهيم جبريل – النسك

الرتباطه بالركن اخلامس من أركان
اإلسالم ،حيث يأتي ليحقق توافقاً مع خطة

وبينوا أن هذا التطوير ينسجم مع متطلبات
املرحلة ويفتح آفاقاً متعددة ،ومنها خلق

أثنى مستشارون ومحللون اقتصاديون على

التحول الوطني  ،2020ورؤية اململكة 2030

الفرص الوظيفية اجلديدة وتوليد األنشطة

الطوافة إلى شركات مساهمة ،مشيرين

لتحقيق تطلعات الرؤية باستضافة 30

املجال للعمل نحو حتقيق مستهدفات رؤية

قرار مجلس الوزراء بتحويل مؤسسات

إلى أن القرار له أبعاد اقتصادية ودينية

لرفع القدرة االستيعابية والكفاءة التشغيلية

مليون حاج يف .2030

املباشرة وغير املباشرة وهذه اخلطوة ستفتح

اململكة .٢٠٣٠

البوعينين :القرار يسهم في تلبية متطلبات المرحلة االقتصادية
وصف املستشار املالي واملصريف الدكتور فضل بن
سعد البوعينني ،القرار بـ»املهم والهادف» ،مشيراً
إلى أن التوجه املستقبلي لزيادة عدد احلجاج
واملعتمرين إلى  30مليون بعد  11عاماً يحتاج إلى
كفاءة تشغيلية واستثمار اقتصادي أمثل.
وأضاف« :هذا ال ميكن حتقيقه بنظام مؤسسات
الطوافة القدمي لذا فنظام الشركات هو الوسيلة
األمثل لتطوير عمل الطوافة وتعزيز مكاسبها االقتصادية وحتويلها
إلى مناذج منظمة وعمل احترايف ال تقليدي خاصة مع وجود
التشريعات اجلديدة الداعمة للقطاع التجاري والشركات بصفة

العموم ومنها شركات الطوافة املزمع إنشاؤها».
وشدد على أن هذا القرار سيساهم يف تعزيز
االقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد منطقتي
مكة واملدينة املنورة على وجه اخلصوص ،حيث
سيفرض قطاع الطوافة التغيير املتوافق مع
متطلبات املرحلة االقتصادية القادمة التي
تستوجب محاكاة األنظمة احلديثة يف إدارة
القطاعات االقتصادية وتوفير خدماتها من خالل قطاع شركات
كبرى قادرة على املنافسة وحتقيق اجلودة والربحية وتنظيم
السوق خلدمة  30مليون معتمر».
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المغلوث :توسيع قاعدة
المشاركة في تقديم الخدمة
اعتبر عضو اجلمعية السعودية

لالقتصاد الدكتور عبد اهلل بن أحمد
املغلوث ،قرار حتويل مؤسسات

الطوافة إلى شركات مساهمة
مواكباً لرؤية اململكة  ،2030لتطوير
خدمات الطوافة من خالل برنامج

خدمة ضيوف الرحمن من حجاج

اخلارج .وقال« :هذا النظام يؤكد حرص اململكة على االرتقاء بجودة
اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن» ،مضيفا« :من أهداف القرار

إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة

مغلقة ،ليؤكد مبدأ التحول املؤسسي للشركات لتتكيف وتتالءم مع

التغيير املستقبلي الذي تشهده اململكة يف اخلدمة املقدمة للحجاج».
وأضاف« :القرار يساعد على توسيع قاعدة مشاركة الشركات
واستقطاب الكفاءات مبعنى كيفية االستفادة من  ١٥٠٠٠مطوف

ومطوفة مساهمني ومساهمات انتقلت إليهم مهنة الطوافة عبر
التاريخ من اآلباء واألجداد وحافظت الدولة على حقوقهم منذ عهد
املؤسس -طيب اهلل ثراه -ومروراً مبلوك هذه الدولة».

وأفاد أن النظام راعى إشراك أبناء الوطن يف هذه اخلدمة من

خالل إنشاء شركات تساهم يف تقدمي اخلدمة  ،السيما وأن عدد
احلجاج يف ازدياد.

وشدد على أن القرار يزيد من إمكانية رفع رأس املال للشركات

من خالل طرح األسهم لالكتتاب العام وقد جاء هذا الهدف مواكباً
للرؤية.

الجبيري :رفع الكفاءة التشغيلية
عدد احمللل االقتصادي عبد
الرحمن أحمد اجلبيري فوائد
القرار ،مبينا أنه يسهم يف
كفاءة التشغيل واخلدمات من
خالل حتقيق كثير من الشفافية
واحلوكمة والثقة وقياس األداء
وفق معايير مهنية عالية اجلودة
ومن ثم االنتقال الى مرحلة العمل املؤسسي .وأضاف »:سيضيف
القرار من خالل القطاع اخلاص معدالت جديدة للناجت احمللي
اإلجمالي ،حيث إن قطاع احلج والعمرة يشهد تطوراً ملموساً
يف جميع مكونات أدائه التي تنسجم مع أهداف برنامج التحول
الوطني  ٢٠٢٠ورؤية اململكة  ٢٠٣٠سواء كان ذلك عن طريق
توسيع نطاق اخلدمات املقدمة ذات اجلودة العالية أو من خالل
دعم الكثير من فرص الشراكات واملبادرات التي أطلقتها ونفذتها
وزارة احلج والعمرة ومنها تفعيل دور القطاع اخلاص ومساهمته
ودعمه بالفرص وخلق كيانات وطنية إضافة إلى رفع الطاقة
االستيعابية ليتمكن احلاج واملعتمر من أداء مناسكهم بكل يسر
وسهولة وطمأنينة» .وأكد اجلبيري أن هذا التطوير ينسجم
مع متطلبات املرحلة ويفتح آفاقاً متعددة ومنها خلق الفرص
الوظيفية اجلديدة وتوليد األنشطة املباشرة وغير املباشرة
وهذه اخلطوة ستفتح املجال للعمل نحو حتقيق مستهدفات
رؤية اململكة  ٢٠٣٠والتي ركزت على زيادة الطاقة االستيعابية
ملنظومة اخلدمات املقدمة للمعتمرين (من نقل وإقامة وغيرها)
واالرتقاء بجودتها والعمل على متكني ما يزيد على ( )15مليون
مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام (1442هـ .)2020 -
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مزايا تحول مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة اقتصاديا:
1

رفع الكفاءة التشغيلية وكفاءة
العاملين في هذا القطاع

2

تقديم وتطوير الخدمات النوعية
والمتميزة

3

خلق واستقطاب وظائف
بكفاءات وطنية

4

التوسع في عمليات التدريب
والتطوير في الوظائف

5

تنظيم األداء واالرتقاء بالخدمة
ً
وفقا لمعايير الجودة والحوكمة
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رفع إسهامات الناتج المحلي
اإلجمالي

6

ترسيخ الصورة الذهنية المرموقة
عن مكانة المملكة في خدمة الحجاج

7

التوسع في المشاركة واألنشطة
المصاحبة لهذا القطاع

8

رفع الكفاءة االحترافية اإلدارية
لجميع األطراف

9

توالد استثمارات جديدة مباشرة وغير
مباشرة لرجال األعمال وأرباب الطوافة

10

زيارة

وزير الحج والعمرة خالل اجتماعه بمجلس إدارة المؤسسة

وقف على جاهزية مطوفي الدول العربية ..وزير الحج والعمرة لـ «النسك»:

مبادرات المؤسسة واضحة لتجويد خدمات ضيوف الرحمن
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نعيم تميم الحكيم – النسك

شامل ملشروع حتول املؤسسة إلى شركة مساهمة

أثنى معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد

ومراحله ،وصوال إلجنازاته .باإلضافة إلى املبادرات

مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية خالل العرض

ومبادرة الراصد امليداني ،واملكاتب النموذجية والتي

صالح بن طاهر بننت على املبادرات التي قدمتها

املقدم ملعاليه أثناء زيارته للمؤسسة يف مطلع شهر
ذي القعدة .وأبان بننت ردا على سؤال "النسك" أن
املبادرات واضحة وليست عشوائية ،مشددا على أنها

لتحسني وجتويد اخلدمات وتقدمي أفضل ماتستطيع

لضيوف الرحمن ،مؤكدا على أهمية رضا احلجاج
عنها وهي الغاية األسمى.

مقفلة ،وهدفه واخلط الزمني العام للمشروع

التي ستقدمها املؤسسة وتشمل مبادرة احليز الذكي،
تشمل حزمة من األنشطة واملبادرات كاحلج األخضر،

وتطبيق مؤشرات قياس األداء لكافة أنشطتها،

وتطبيقات إلكترونية وأساور ذكية تخدم احلاج ومقدم
اخلدمة ،بجانب برامج متنوعة تثري جتربة احلاج.

مستمرة والكل يعمل بجد وإجتهاد لتقدمي أفضل

للتوسع يف التطبيق اإللكتروني ليشمل جميع خدمات

مستويات رضا املستفيدين عن جود اخلدمات ،إضافة
املؤسسة .وحث معالي وزير احلج والعمرة خالل

وكان معالي وزير احلج والعمرة قد تفقد مقر

االجتماع بالعاملني يف املؤسسة على بذل اجلهود

بها يف خدمة ضيوف الرحمن.
وعقد الدكتور بننت اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة

وصولهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم ساملني بعد أن

املؤسسة ،ووقف على جاهزيتها واألعمال التي تقوم

املؤسسة املطوف املهندس عباس قطان ونائبه
املطوف األستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري
وأعضاء مجلس اإلدارة ،ومت خالل االجتماع عرض

اخلطة التشغيلية ألعمال املؤسسة ملوسم حج هذا
العام ١٤٤٠هـ .وقدمت بني يدي معالي الوزير عرض

المؤسسة إلى
شركة مساهمة
مقفلة

األرقام من التوسع يف تقدمي الوجبات مسبقة التجهيز

ولفت الدكتور محمد إلى أن عملية التطوير يف برامج

اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام .

لمشروع تحول

وتطرق العرض إلى أبرز إجنازات املؤسسة بلغة

إلى القيام بالدراسات البحثية امليدانية بغرض قياس

خدمة ضيوف الرحمن بني الوزارة والهيئة امللكية

عرض شامل

كافة لتقدمي أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن منذ

دراسات بحثية
ميدانية
بغرض قياس
مستويات رضا
المستفيدين

من اهلل عليهم بأداء مناسك احلج يف أجواء مفعمة
ّ
بالراحة واالطمئنان ،إنفا ًذا لتوجيهات خادم احلرمني

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الدفاع  -حفظهما اهلل.-
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زيارة

ثمن رئيس مجلس إدارة املؤسسة

أكد نائب رئيس املؤسسة األستاذ الدكتور

وتوجيهات معالي وزير احلج

مبادرات وخدمات جديدة وفق معايير

املهندس

عباس

قطان

محمد بياري على أنهم قدموا هذا العام

دعم

وآلية ومؤشرات أداء محددة ،ضمن

والعمرة الدكتور محمد صالح بن

جهود املؤسسة بإشراف من وزارة احلج

طاهر بننت التي من شأنها الرقي
باخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل
احلرام  ،مشيراً إلى أن املؤسسة

م .قطان :
توجيهات
الوزير
ستسهم
في الرقي
بالخدمة

د .بياري :
سائرون بقوة
نحو
التحول
لشركة
مساهمة

تقدم خدماتها يف هذا العام ألكثر
من  380ألف حاج عربي يفدون من
 19دولة عربية.

والعمرة لتحقيق مستهدفات رؤية اململكة
 . 2030وشدد الدكتور بياري على أن

املؤسسة سائرة بقوة نحو التحول لشركة

مساهمة مغلقة وأنها باملراحل النهائية
بالتنسيق مع مقام وزارة احلج والعمرة.

زيارة معالي وزير الحج لمقر المؤسسة
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الهدف

المكان

الزمان

الحدث

مقر
المؤسسة

الخميس
 8ذو القعدة

زيارة معالي وزير الحج
والعمرة للمؤسسة

تفقد الخدمات التي ستقدمها
المؤسسة للحجاج

أبرز ماتضمنه عرض المؤسسة في الزيارة
أوال :مشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة متضمنة:
هدفها

الخط الزمني العام للمشروع

مراحله

إنجازاته

ثانيا :مبادرات المؤسسة متضمنة:
الحيز الذكي

1
2

الراصد الميداني

المكاتب النموذجية التي تشمل حزمة من األنشطة والمبادرات:
الحج األخضر

أبرز ما ركز
عليه الوزير

تطبيق مؤشرات قياس األداء لكافة أنشطتها

أساور ذكية تخدم الحاج ومقدم الخدمة

تطبيقات إلكترونية

برامج متنوعة تثري تجربة الحاج

ثالثا :أبرز إنجازات المؤسسة بلغة األرقام متضمنة:
التوسع في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز

القيام بالدراسات البحثية الميدانية

التوسع في التطبيق اإللكتروني ليشمل جميع خدمات المؤسسة

العدد ( )79السنة ( ٢٩ - )20ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق  ١أغسطس ٢٠١٩م

3

اإلشادة بمبادرات
المؤسسة
المعروضة
التركيز على
تجويد الخدمات
المقدمة لضيوف
الرحمن
حث العاملين
على تقديم
جهود مضاعفة
بالموسم

اجتماعات

اجتماع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج التحضيري مع المؤسسة

٢

مصر

سوريا

24

1

١

ليبيا

٢

المغرب

األردن

١

فلسطين

١

تونس

١

الجزائر

١

موريتانيا

لبنان

١

الكويت

١

١

المكان

الزمان

الحدث

عدد االجتماعات

مقر
المؤسسة

شهري ربيع الثاني
وجمادى األولى

االجتماعات التحضيرية لمكاتب
شؤون الحجاج مع المؤسسة

21

ممثلو المؤسسة
في اإلجتماعات

عمان

١

العراق

السودان

١

١

المطوف  .م .عباس قطان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
نائب رئيس المؤسسة

ممثلوا مكاتب شؤون الحجاج في االجتماعات
اللواء  /عمرو لطفي
مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون اإلدارية

السيد  /أحمد المهدي
وزير الدولة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي

السيد /أحمد قسطاس

م .فريد أسد عمادي

مدير الشؤون اإلسالمية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب

وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت

السيد /يوسف عزوزة بالمهدي
مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة بجمهورية الجزائر

السيد /سلطان سعيد الهنائي

ُ
مدير عام المديرية العامة للوعظ واإلرشاد بسلطنة عمان

السيد /أحمد بن الهادي عضوم

السيد  /علي شمس العال التهامي

وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية

مدير عام اإلدارة العامة للحج والعمرة بجمهورية السودان

السيد /أحمد ولد أهل داود

الدكتور /أحمد زبين عطية

رئيس مكتب شؤون حجاج موريتانيا

وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة باليمن

الدكتور /خالد أبا ذر العطية

السيد  /شيخ نور محمد حسن

رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق

وزير األوقاف والشؤون الدينية بالصومال

السيد /عبدالرحمن مصطفى باشا

السيد  /علي نور جامع

رئيس االئتالف الوطني السوري

رئيس مكتب شؤون حجاج جيبوتي

الدكتور /عبدالناصر أبوالبصل

السيد  /عمر عبدالله محمد

وزير األوقاف والمقدسات اإلسالمية بالمملكة األردنية

رئيس مكتب شؤون حجاج إريتريا

الشيخ  /يوسف إدعيس الشيخ
وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني

السيد  /عبدالفتاح سيد محمد
رئيس مكتب شؤون حجاج جزر القمر

السيد /إبراهيم العيتاني
مدير هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بجمهورية لبنان

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

اجتماعات

نلتقي ..

لنرتقي
اليمن

١

الصومال

١

جزر القمر

١
املطوف /م .عباس بن عبد الغني قطان
رئيس مجلس اإلدارة

جيبوتي

١

اريتيريا

١

ّ
بهمم عالية ،وإرادة قوية ،وعزائم صادقة ،وروح

أبرز ماركزت عليه االجتماعات

2

1
تجويد الخدمات
المقمة لحجاج بيت
الله الحرام

التركيز على إيجابيات
المواسم الماضية
وتعزيزها

وثابة يلتقي جميع العاملين في خدمة ضيوف
الرحمن ،ليقدموا المزيد من اإلنجازات ،والعطاءات،
والنجاحات ..لتتواصل مسيرة الخير التي نتشرف في
بالمشاركة فيها ،برعاية كريمة ،من قيادة عظيمة
أنعم الله بها علينا لنسجل في صفحات الزمن،
ّ
أفضل وأكمل ما وصل إليه الحج عبر التاريخ من تقدم
وارتقاء« ..ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»..
ّ
واستجابة مع حراك (التطور) ،الذي هو سنة من سنن
الحياة ،وضرورة تفرضها وقائع الزمن ومتغيراته..

3
تالفي السلبيات
والعمل على حلها

5

4

حققت صناعة الخدمات في الحج قفزات غير
ً
مسبوقة ليكون موسم الحج شاهدا على ما توليه

التوسع في
الخدمات اإلضافية
المقدمة للحجاج في
المشاعر

المملكة العربية السعودية لهذا الموسم الكريم

6

التأكيد على ضرورة
عمل برامج توعوية
قبل قدوم الحجاج

ضرورة تنبيه الحجاج
لاللتزام بأنظمة
وتعليمات المملكة

من اهتمام عظيم ..شهد له القاصي والداني،
وحقق الكثير من الطموحات واألماني..
ُ ّ
وقد توج هذا التطوير الالفت بموافقة مجلس
الوزراء الموقر على نظام جديد لمقدمي خدمة
حجاج الخارج ،يهدف إلى إعادة هيكلة شركات أرباب
ّ
الطوائف ،للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات
مساهمة ،لتوسيع قاعدة المشاركة في هذا
العمل الجليل ،والهدف النبيل ،واستقطاب النخب
من أصحاب الخبرات والكفايات ،وتفعيل المشاركة

6

5
تحقيق رؤية
المملكة فيما يخص
اإلرشاد السياحي

التنسيق مع مكاتب
الخدمة في حل
الرغبة بالتعرف على
معالم مكة المكرمة

مع القطاع الخاص ،لنلتقي جميعا كي نرتقي فيما
نقدمه ألغلى وفد وأعز ضيوف ،بعد أن تهيأت لنا
كل المقومات والظروف ..في هذا العهد الزاهر
وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز ،وسمو ولي عهده األمين األمير
محمد بن سلمان حفظهما الله..
وأدام علينا األمن و األمان ،لنظل دائما جديرين
بخدمة ضيوف الرحمن والحمد لله رب العالمين..

إعداد :نعيم الحكيم

العدد ( )79السنة ( ٢٩ - )20ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق  ١أغسطس ٢٠١٩م

25

قطاعات

قطاع مصر
الهيكل اإلداري
عضو مجلس
اإلدارة المشرف
على القطاع

عضو مجلس اإلدارة المشرف على قطاع حجاج مصر المطوف فائق بن حسن مداح أثناء مباشرة مهام عمله

عدد الحجاج

عدد المكاتب

عدد المطوفين

عدد حجاج الفرادى

80000

36

رؤساء 36
نواب 72
أعضاء 324

7000

حاج

26

الدول التي
يخدمها

مكتب

حاج

يخدمهم مكتبي فرادى
مصر رقم ( )171و ()17٤

1

مدير مكتب
المشرف

المعاونون

مشرفون
ميدانيون

1

4

4

مساعدو المشرفين
الميدانيين

موظفون

4

11

المهام
عقد لقاءات مع رؤساء مكاتب
الخدمة الميدانية لقطاع حجاج مصر
لالستماع آلرائهم ومقترحاتهم
المشاركة في مناقشة واعتماد
آلية تثبيت مكاتب الخدمة الميدانية
االجتماع بمكاتب شؤون حجاج مصر
استخدام نماذج مبسطة لتوثيق
الجوالت الميدانية ورصدها لجميع
الخدمات المقدمة للحجاج
التواجد الميداني لمشرف القطاع
والمعاونين والمساعدين لدعم
ومساندة المكاتب
متابعة تسليم مواقع المشاعر
ً
المقدسة في عرفات مبكرا لمكاتب
الخدمة الميدانية

اجتماع سعادة المشرف على قطاع حجاج مصر االستاذ فائق بن حسن مداح مع مسؤولي مكتب شؤون حجاج مصر

المستجدات
تدعيم القطاع التنفيذي لخدمة حجاج مصر
بإضافة عدد من المشرفين والمساعدين
من الكفاءات المؤهلة

متابعة الخدمات المقدمة من قبل مكاتب
حجاج البر من خالل فريق عمل يتواجد
بالقرب من المركز

تخصيص موظفين لمتابعة مؤشرات األداء
لمكاتب الخدمة الميدانية

ميكنة جميع أعمال قطاع مصر من خالل
شبكة داخلية مشتركة بين كافة أجهزة
الحاسوب

حث المكاتب على إكمال كافة مراحل العمل
المطلوبة في المؤشرات
تخصيص مشرفين ميدانيين لمتابعة مكاتب
الحجاج الفرادى ودعمهم ومساندتهم
تخصيص مكتبين تابعين لقطاع حجاج مصر
لتنفيذ (نموذج الشركات) المزمع تطبيقه
على المؤسسة
تخصيص أربعة من مكاتب السياحة لتطبيق
تجربة الحج األخضر

رفع األخبار والمعلومات والتعليمات
التي تخص قطاع حجاج مصر على موقع
المؤسسة االلكتروني
التواصل مع مكاتب الخدمة من خالل
استخدام وسائل التقنية الحديثة إلبالغهم
بالتعميمات
جوالت ميدانية مجدولة وغير مجدولة على
مكاتب الخدمة الميدانية لتجويد العمل
ومعالجة السلبيات.

متابعة تصعيد الحجاج يوم  8من
ذي الحجة من مكة المكرمة إلى
المشاعر المقدسة
العمل على سرعة إنهاء نفرة
الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة
من عرفات إلى مزدلفة
االشراف ومتابعة مكاتب الخدمة
نحو الخدمات المقدمة للحجاج
خالل أيام التشريق بمشعر منى.
متابعة مكاتب الخدمة في تنفيذ
أعمال نفرة الحجاج من مشعر
منى إلى مكة المكرمة
متابعة مكاتب الخدمة الميدانية
إجراءات تفويج الحجاج ومغادرتهم
إلى بالدهم

إعداد :أحمد إدريس
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قطاعات

قطاع شمال أفريقيا

ً
عضو مجلس اإلدارة المشرف على قطاع شمال أفريقيا المطوف المهندس ياسر السباعي يقدم شرحا لخطة العمل

عدد الحجاج

عدد المكاتب

93756
ً

40

عدد حجاج الفرادى

عددالمطوفين

المهام
االطالع على الخطة التشغيلية

480

ً
مطوفا

ً
مكتبا

حاجا

6000
حاج

موزعين على مكتبين

الدول التي يخدمها

5

مساندة ودعم مكاتب الخدمة الميدانية
اإلشراف على الخدمات االضافية
اإلشراف على تنفيذ الخطة لمكاتب
الخدمة الميدانية

المستجدات
المغرب

الجزائر

تونس

موريتانيا

3500
ً

34000
ً

11300
ً

3550
ً

موزعين
ً
على  16مكتبا

موزعين
ً
على  14مكاتبا

موزعين
على  4مكاتب

موزعين
على  4مكاتب

حاجا

حاجا

حاجا

حاجا

ليبيا

10900
ً
حاجا

إعداد :أحمد إدريس

العدد ( )79السنة ( ٢٩ - )20ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق  ١أغسطس ٢٠١٩م

موزعين
على  4مكاتب

التحول الرقمي للقطاع في جميع
معامالته اإلدارية والميدانية
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قطاعات

قطاع شمال الجزيرة العربية
الهيكل التنظيمي

عضو مجلس اإلدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة المطوف فؤاد بشاره مع فريق عمله

معاون
تنفيذي

مساعد
معاون

سكرتير
رسمي

4

6

1

مساعد
سكرتير

مدخل
بيانات

سائق
المشرف

3

3

1

سائق القطاع مستخدم
رسمي

2
عدد الحجاج

عدد المكاتب

107000

35

عدد الموظفين

1

مستخدم

2

عدد حجاج الفرادى

المهام
25

ً
موظفا

ً
مكتبا

حاج

6000
حاج

موزعين على مكتبين
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الدول التي يخدمها

5

العراق

األردن

سوريا

لبنان

فلسطين

52300

12500

22500

حاج

حاج

حاج

6500

6600

حاج

حاج

موزعين
ً
على  16مكتبا

موزعين
على  4مكاتب

موزعين
على  7مكاتب

موزعين
على  4مكاتب

موزعين
على مكتبين

تنظيم المقر الرئيسي للقطاع التنفيذي
اختيار الكفاءة البشرية من حيث
القدرة والخبرة لتنفيذ واجبات القطاع
توزيع المهام والواجبات وأعمال
الحج على المعاونين التنفيذيين
والعاملين بالقطاع
توزيع مهام التنسيق الداخلي على
المعاونين التنفيذين وذلك للتواصل
مع األقسام واإلدارات
إقرار مواقع مجموعات الخدمة
الميدانية حسب الشروط والمعايير
المشاركة في تشكيل مكاتب الخدمة
الميدانية
عقد اللقاءات التنسيقية مع وزارة
الحج والجهات الحكومية المعنية
تقسيم اإلشراف على مكاتب الخدمة
الميدانية بين المعاونين التنفيذيين
الوقوف على جاهزية مكاتب الخدمة
الميدانية واإلشراف على مساكن
الحجاج
القيام بزيارات ميدانية لمكاتب
الخدمة الميدانية أثناء الموسم
اإلشراف على أعمال مكاتب الخدمة
في المشاعر ووضع جدول لتوزيع
العمل بين مكة والمشاعر
متابعة بقاء الحجاج ليومي  12و 13
في مشعر منى
بدء مرحلة الترحيل ومغادرة الحجاج
إلى بالدهم أو المدينة المنورة

المستجدات
مبادرة الحج األخضر ويشارك فيها  4مكاتب خدمة
( 68سوريا 56-األردن62-لبنان 44-العراق).

إعداد :أحمد إدريس

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

قطاعات

قطاع ساحل البحر األحمر ووحدة عرب الخليج

عضو مجلس اإلدارة المشرف قطاع ساحل البحر األحمر ووحدة عرب الخليج المطوف محمد معاجيني مع معاونيه

عدد الحجاج

عدد المكاتب

109800

38

عدد الموظفين

عدد حجاج
الفرادى

عدد حجاج
المميز

8000

7000

عدد مطوفي
القطاع

470
ً
مطوفا

20

ً
موظفا

ً
مكتبا

حاج

حاج

حاج

اإلشراف على أداء مكاتب الخدمة
الميدانية ومساندتهم في أداء
مهامهم

8

الدول التي يخدمها

المهام

متابعة الخطط التشغيلية لمكاتب
الخدمة الميدانية
السودان

اليمن

الصومال

جيبوتي

اريتريا

32.000

24.000

11.500

1.200

600

حاج

حاج

حاج

حاج

حاج

الكويت

عمان

جزر القمر

9500

14.500

1.500

حاج

حاج

حاج

التنسيق بين مكاتب الخدمة الميدانية
ومكتب شؤون الحجاج
فتح واستالم المكاتب
متابعة برنامج مؤشرات األداء

المستجدات
السعي لتميز المكاتب في خدماتهم
وضع استمارة تميز تطرح بين المكاتب
الختيار المكتب المتميز

إعداد :أحمد إدريس
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القسم النسائي

عضوة مجلس اإلدارة رئيسة القسم النسائي المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي

عضوة مجلس اإلدارة  ..د .حنان عنقاوي لـ «النسك»:

تحول المؤسسات لشركات سيفتح مجاالت أرحب للمطوفات
30

أبرار بدوي – النسك

تهتم بدراسة احلالة للمساهمات وكتابه

مؤسسات الطوافها يف هذا اجلانب».

أكدت عضو مجلس إدارة املؤسسة ورئيسة

والعمل علي تلبيتها عبر قنوات مختلفة

مع الهيئة العامة للسياحة مبكة لبحث

عنقاوي ،على أن أحد أهم أهداف حتويل

والتواصل مع املؤسسات املعنية".

القسم النسائي املطوفة الدكتورة حنان

مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة
مغلقة ضمن رؤية اململكة  2030هو تفعيل

ومتكني املرأة يف جميع املؤسسات املعنية

بحجاج اخلارج يف كافة املجاالت التي تخدم
ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن املؤسسة عملت على تفعيل
هذا اجلانب من خالل ورشة عمل حتت

التوصيات لتحديد نوعية احتياجاتهن
عبر جلنة اإلعانات والسلف وجلنة التدريب

وكشفت عضوة مجلس اإلدارة عن لقاء
أوجه التعاون وزيادة مهارات وفرص عمل

للحاصالت على الرخص السياحية من

ولفتت الدكتورة إلى أنه مت اشراك عدد من

بنات الطائفه يف املؤسسة ،حيث مت التوصل

لوزارة احلج  ،والذي يقدم ألول عام للمرأة

وأوضحت أن برنامج التدريب امليداني يقوم

املوظفات يف برنامج مركز التدريب التابع
من خالل دورة اإلسكان ودورة االستقبال.

مضيفة « :عملنا على عقد شراكة مع مبادرة

استراتيجية احلج األخضر لتكون من أوائل

التفاق سيتم تفعيله بعد احلج.

على أن تصحب احلاصلة على الرخصة

السياحية مرشد سياحي لدية خبرة ليتم

تدريبها على العمل بشكل ميداني تطبيقي.

عنوان (املرأة شريكة النجاح) ،حيث مت من

خاللها حتليل الفجوة بني الواقع واملأمول
عبر استطالع آراء عدد كبير من املطوفات
العامالت يف خدمة احلجاج خالل السنوات

املاضية ،مشيرة إلى أن الورشة انتهت إلى
رسم خطة تطويرية تهدف إلى تفعيل دور

املرأة .وأضافت عنقاوي ":عملنا خالل
الفترة املاضية على هذه اجلوانب من خالل

تفعيل جلنة اخلدمة االجتماعية والتي

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

القسم النسائي

القسم النسائي

عدد الموظفات

لجان القسم النسائي

15

لجنة مؤشرات األداء
لجنة الرد اآللي
لجنة المكاتب الميدانية وتشمل:
االستقبال

التفويج

اإلسكان

إدارة النفايات

مهام اللجنة

التوعية والتثقيف

خدمة العمالء

مهامها

(الرد اآللي)

تحويل المتصل إلى
جهة االختصاص ،عند
وجود مشاكل صحية
لدى الحاج أو ضياعه

تخدم شريحتين

الحجاج

المستشفيات التي يتواجدن فيها:

مسؤولي
البعثات

برنامج (ضيوف الرحمن)

مستشفى النور

لجنة
الرعاية
اإلنسانية

عدد الموظفات

اإلشراف
على الحاالت
التي تستدعي
المتابعة مباشرة

مستشفى الششة
مستشفى الوالدة
مدينة الملك عبدالله الطبية
مستشفى حراء العام

تتمحور فكرة البرنامج من خالل استقبال
الحجاج كضيوف في بيوت مكية بهدف
التعريف بكرم المجتمع المكي وإعطاء
فكرة عن ثقافة وموروث مكة المكرمة

10

مستجدات المؤسسة هذا العام

1

إقامة ورشة عمل بعنوان
(المرأة شريكة النجاح)

2

تفعيل لجنة الخدمة االجتماعية وتعني بدراسة
الحالة للمساهمات وكتابة التوصيات لتحديد
نوعية احتياجاتهن والعمل علي تلبيتها

لجنة السياحة

تقوم بعمل رحالت للحجاج من خالل
وجود مرشدة للرحلة من الحاصالت على
الرخص السياحية

حج بال نفايات

3

عقد شراكة استراتيجية
نحو الحج األخضر

4

االتفاق على برنامج تدريبي ميداني
بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة
للحاصالت على رخص

5

االتفاق على برنامج تدريبي لزيادة مهارات
الحاصلين على رخص السياحة

6

إقامة دورات سياحية مع الهيئة العامة
للسياحة واالثار ،للمساهمين والمساهمات
في المؤسسة من أبناء وبنات الطائفة

7

اإلعالن عن التوظيف لموسم حج هذا العام
 1440هـ ،على الموقع اإللكتروني للمؤسسة
مشترطين الخبرة والمؤهالت العلمية
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يسعى القسم النسائي للوصول إلى
حج بال نفايات من خالل لجنة متكاملة،
تسير وفق شعار ،وتحاول تفعيل
العبارات التوعوية ،لكي تعمم على
جميع المخيمات مع وجود فريق عمل
متكامل لمراقبة النظافة

مشاركات أخرى

تشارك المطوفات مع الحجاج في
مهرجان المعمول

31

معالم مكية

بناه أبوجعفر المنصور ..وجهز
للزائرين في العهد السعودي

ً
بعد  1296عاما..
ً

32

مسجد البيعة بقي شاهدا على بيعة الرسول
أحمد العبدالله – النسك

وأكد مدير عام مركز تاريخ مكة املكرمة

عليهم دعوته فوجدت آذانا صاغية حيث سمع

على بعد نحو  500متر من جمرة العقبة

الدهاس ،أن املسجد يقع يف اجلهة الشرقية

جبل ثبير ،تقف لوحة إرشادية كبيرة تشير إلى

من جمرة العقبة .وأضاف »:شهد هذا الشعب
حدثاً عظيماً وهو بيعة العقبة األولى وبيعة

الدهاس »:يف العام احلادي عشر للبعثة قدم
 6من رجال املدينة وأسلموا ثم جاء  12رج ً
ال

بالنبي عليه الصالة والسالم يف نفس املوقع

والسالم يف العام العاشر من البعثة النبوية

الصالة والسالم مصعب بن ُعمير إلى املدينة

الكبرى يف مشعر منى وبالقرب منه على سفح

بداية حدود املشعر املقدس وبني مباني منشأة
جسر اجلمرات العمالقة يطل مسجد البيعة
بعد  1296عاماً من بنائه والذي ال زال يحتفظ

بلونه وتصميمه الطيني ذي اللون البني الفاحت.

دارة امللك عبد العزيز الدكتور فواز بن علي

من جبل ثبير يف سفحه مما يلي منى وبالقرب

العقبة الثانية ،حيث اجتمع النبي عليه الصالة
بـ( )6من رجال املدينة يف هذا الشعب وعرض

بها األوس واخلزج وتردد صداها هناك» .وزاد

من املدينة يف العام الثاني عشر للبعثة ،والتقوا
ومتت بيعة العقبة األولى ،وبعث النبي عليه
ليقرئهم القرآن ويفقههم يف الدين».

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

معالم مكية

مسجد البيعة أو العقبة

الموقع

تاريخ
البناء

مساحته

مشعر منى

 144هـ

 500متر مربع

قصة البناء
بناه أبو جعفر المنصور في المكان الذي اجتمع فيه النبي محمد
صلى الله عليه وسلم مع األنصارحيث بايعوه بيعة العقبة
جهز وهيأ الستقبال الزائرين في العهد السعودي
مكونات المسجد وموقعه
مكون من ساحة مكشوفة تتقدمها مظلة ،ويقع المسجد
أسفل وادي منى ،على بعد  300متر من جمرة العقبة على
يمين الجسر

تخليد الذكرى
وأشار الدهاس إلى أن أبي جعفر المنصور أراد أن يخلد
ذكرى أبو العباس بن عبدالمطلب في عهد الدولة
العباسية ،بهذا الموقع حيث إن ابن العباس كان ممن
شهد بيعة العقبة الثانية ووقف محاميا لرسول الله
ابن أخية ،وطلب من األوس والخزرج أن يعطوه عهدا
إذا هاجر المدينة أن يحموه مما يحمون به أموالهم
َ
ونساءهم وأوالدهم وأخذ بذلك عهدا عليهم ،ولم
يكن لحظتها على دين رسول الله عليه الصالة والسالم.
الفتا إلى أن أباجعفر أراد أن يبين للناس أن بني العباس
ً
ً
كان لهم دورا كبيرا في الدعوة وتمهيد الهجرة لرسول
الله ،وانتشار الدعوة .
وسارع لبناء المسجد في هذا الموقع سنة  144هـ
والذي أطلق عليه مسجد البيعة تخليدا لدور العباس
في بيعة العقبة الثانية .واستمر هذا البناء حتى عهد
ً
الدولة السعودية وصوال إلى توسعة المنطقة التي
تقع فيها الجمرات ،حيث أزيلت جميع المرتفعات والجبال
المحيطة ،ومنها الشعب الذي كان فيه المسجد
وردمت األرض حتى ظهر المسجد بهذا الشكل وكأنه
على وجه األرض.
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
ساهمت بحمايته من التخريب من خالل بناء سياج حوله.
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جحلا حاجن

ختام
خدمة الحجاج

على قائمة أولويات القيادة السعودية
من أهم إجنازات اململكة العربية السعودية تطوير احلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة ،ومن يتابع
تاريخ احلج يف العصر اإلسالمي حتى اليوم يندهش من حجم التطور الذي حدث خالل فترة احلكم

السعودي ابتدا ًء من توسعة احلرمني الشريفني وتطوير املشاعر املقدسة (عرفة ومنى) لتستوعب
املاليني من حجاج بيت اهلل مع توفير اخلدمات املتكاملة حلجاج بيت اهلل من نقل وأمان ورعاية

صحية وتغذية وتعليم وتثقيف وتأمني السكن الالئق وتوفير جميع احتياجاته ،وال شك أن مؤسسات
الطوافة مبختلف توزيعاتها اجلغرافية استطاعت أن تطور اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل والتي

كانت تقدم من قبل املطوفني رحمهم اهلل وجزاهم اهلل خيرا حتى حتولت اخلدمات إلى مؤسسات

الطوافة التجريبية إلى مؤسسات الطوافة الفعلية والتي تولى مهمة قيادتها وإدارتها شباب من
أبناء املطوفني من ذوي اخلبرة والعلم واملعرفة  ،فمنهم عمداء يف الكليات اجلامعية ومنهم دكاترة

وأطباء ومنهم رؤساء جامعات ووكالء وزارات ينتمون إلى الصنعة وورثوها من آبائهم وأجدادهم ،ويف

احلقيقة أن مؤسسات الطوافة أجنزت وأبدعت يف تطوير خدماتها ويشكر القائمني عليها.

واليوم وبعد مرور أكثر من ربع قرن على إنشائها تتوجه الدولة حسب الرؤية املستقبلية إلى حتويل
هذه املؤسسات اخلدمية الى شركات مساهمة يساهم فيها املطوفون وأبنائهم العاملني وغير العاملني

د.عبد اهلل صادق دحالن
رئيس جامعة األعمال
والتكنولوجيا بجدة

وذلك لضمان استمرارية هذه اخلدمات وضمان تطويرها ولضمان ملكية املطوفني وأبنائهم حلصص
ذات مردود مالي سنوي مع إتاحة الفرصة للقادرين واجلادين منهم للعمل يف هذه الشركات.

وهو توجه يف الطريق الصحيح لضمان احلقوق للمطوفني وأبنائهم وأيضا إعطاء احلرية حلاملي
أسهم الشركة أو الشركات املساهمة إلدارة خدمة حجاج بيت اهلل احلرام.

واحلقيقة أن هناك تطورات خدمية يف مجال اخلدمات األلكترونية ملنح التأشيرات للحج والعمرة
وهو يعتبر إجنازا عظيما لوزارة احلج والعمرة يف اململكة العربية السعودية ،وهناك تنظيمات جديدة

وخدمات ألكترونية حديثة ساهمت يف تسهيل مهمة حجاج بيت اهلل احلرام ألداء فريضة احلج،
وهناك استثمار ضخم جدا قامت به حكومة اململكة العربية السعودية يف إنشاء قطار احلرمني

وقطار املشاعر ساهم يف تخفيف أكبر معاناة يف تنقل احلجاج واملعتمرين بني مكة املكرمة وجدة
واملدينة املنورة ،وسخرت الدولة السعودية ما يزيد عن نصف مليون شخص من مختلف القطاعات
احلكومية واخلاصة يف مختلف املجاالت اخلدمية خلدمة حجاج بيت اهلل.

وهذا ما يدفعنا إلى مطالبة املسلمني والدول اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم أن يعملوا سويا مع
الدولة السعودية على استتباب أمن احلجاج ومنع حجاج بالدهم من القيام بأي أعمال تسهم يف إثارة
الفوضى والشغب يف بلد اهلل احلرام واملشاعر املقدسة ويف املدينة املنورة ويف أي مكان يف اململكة

حفاظا على سالمة حجاج بيت اهلل احلرام  ،وأن أي جتاوز على األنظمة والقوانني واللوائح املنظمة
للحج فسوف يواجه بحزم وصرامة حلماية حجاج بيت اهلل احلرام.
و ّفق اهلل خادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمني خلدمة املسلمني وحجاج بيت اهلل احلرام.

منظر علوي لصحن الطواف أثناء أداء الحجاج لصالة العصر
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