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معالي وزير التعليم
عضو لجنة اإلشراف على المعهد

الدكتور حمد بن محمد  آل الشيخ
معالي وزير الحج والعمرة

عضو لجنة اإلشراف على المعهد
الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن

معالي مدير جامعة أم القرى
أ.د. عبداهلل بن عمر بافيل

سعادة عميد المعهد
د.م. سامي بن ياسين برهمين

صاحب السمو الملكي
األمير عبدالعزيز بن سعود بن 

نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا

رئيس لجنة اإلشراف على المعهد

وتـــعـــقـــد
الـــلـــجـــنـــة
بـــحـــضـــور

لجنة اإلشراف على معهد 
خادم الحرمين الشريفين 

ألبحاث الحج والعمرة



9

صاحب السمو الملكي

 األمير خالــــد الفيصــــــل
مستشار خادم الحرمين الشريفين 

أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية

صاحب السمو الملكي
بدر بن سلطان بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة مكة المكرمة
نائب رئيس لجنة الحج المركزية

عضوية المعهد 
بلجنة الحج المركزية

أعضاء لجنة الحج المركزية +
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صاحب السمو الملكي
األميرفيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

أمير منطقة المدينة المنورة
 رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة

صاحب السمو الملكي
األمير سعود بن خالد بن فيصل

نائب أمير منطقة  المدينة المنورة 
نائب رئيس لجنة الحج بالمدينة

عضوية المعهد بلجنة 
الحج بالمدينة المنورة

أعضاء لجنة الحج بالمدينة المنورة  +
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مــــــــقــــــــدمــــــــة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه اجمعين
يتشرف معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى 
البحث  تسخير  مسئولية  من  الرشيدة  حكومتنا  كلفته  وما  الكريمة  بالثقة 
لتطوير  مبادراته  خالصة  يستعرض  أن  ويسره  الرحمن،  ضيوف  لخدمة  العلمي 

خدمات ومرافق الحج والعمرة تحقيقًا  '' لرؤية المملكة 2030 '' وأهداف برنامج 
 '' خدمة ضيوف الرحمن '' .
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن 
ذكــــــيــــــــــــــــــــة

ــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ــع م
مــــــتــــــمــــــيــــــز

حـــــــــــــشـــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

ــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــرؤيـ الـ  -
ــة ــالـ ــرسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الـ  -
ــداف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ األه  -
ــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــك ــي ــه ال  -
ــــــــــركـــيـــز ــــ ــــ ــــ الـــتـ  -
الـــخـــبـــــــــــــــــــراء  -
الـــمـــبـــتـــعـــثـــون  -
االداريـــــــــــــــــــــون  -

ــة ــ ــوم ــ ــظ ــ ــن ــ ــم ــ ال  -
ــاور ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــح ــ ــم ــ ال  -
ــزات ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ الـ  -
الـــتـــحـــــــــــــــــــول  -

كخيار  بالتفويج  التوسع   -
استراتيجي للحج والعمرة

لــمــتــابــعــة  ــة  ــوم ــظ ــن م  -
وتوجيه حركة الحشود في 
بمكة  المركزية  المنطقة 

المكرمة

من  متكاملة  منظومة   -
ــات اإللــكــتــرونــيــة  ــاش ــش ال

االرشادية

- التفويج المكاني والزماني 
إلى مشعر الجمرات

مبادرات المعهد 
للتحول إلى مدن ذكية 

صفحة 43 صفحة 71صفحة 49صفحة 23

تـــــخـــــطـــــيـــــط 
ــل ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ

تحسين  استراتيجية   -
الخدمات والتدرج في زيادة 

عدد الحجاج

والطلب  الــعــرض  إدارة   -
ببرامج متعددة للحج تزيد 

االستيعابية

مؤشرات  قياس  مركز   -
العمليات  وبــحــوث  األداء 

والمحاكاة

المتكاملة  االدارة  مركز   -
للخدمات والمرافق

والعمرة  الــحــج  مــرصــد   -
والزيارة
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بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

 نــــــــــــــســــــــــــــك
مـــــــــيـــــــــســـــــــر

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل
مـــــــــريـــــــــــــــــــح

-  االستفادة من المخلفات 
الصلبة من مشروع اإلفادة 
ــي ــاحـ ــدي واألضـ ــهـ ــن الـ مـ

مخلفات  تبخير  أحــواض   -
ــة  ــلـ ــائـ ــازر الـــسـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
الهواء  الحد من ملوثات   -
استخدام  نحو  التوجه   -
الــحــافــالت والــشــاحــنــات 
الترددي للنقل  الكهربائية 

ــن  ــ مـ الـــــــــــحـــــــــــد   -
األمـــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة

ــن  ــ مـ الـــــــــــحـــــــــــد   -
الـــمـــخـــاطـــر الــطــبــيــعــيــة

اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

بــتــطــبــيــق  ــع  ــ ــوس ــ ــت ــ ال  -
المخيمات الخضراء

ــة  ــاشـ إعـ مـــنـــظـــومـــة   -
المشاعر  فــي  مــتــطــورة 

المقدسة

ــجــهــيــزات  ت تــحــســيــن   -
المبيت بمزدلفة

خيام  مجمعات  تطوير   -
متعددة األدوار

مــجــمــعــات  ــف  ــي ــي ــك ت  -
ــورة  ــط ــم ــات ال ــم ــي ــخ ــم ال
المبردة  المياه  بشبكة 

وخزانات الثلج 

- التوجه نحو العمائر  ذات 
االستخدام المشترك

خــــــــــــدمــــــــــــات 
راقــــــــــــــيــــــــــــــة

للمرافق  ارشادية  رموز   -
والخدمات

الــمــتــكــامــل  الـــنـــظـــام   -
ونقل  ومــنــاولــة  الســتــالم 

األمتعة لضيوف الرحمن

متنقلة  خدمات  تطوير   -
للحج والعمرة

معلقة  عــربــات  تطوير   -
بمنى  والطوارئ  لإلسعاف 

ومزدلفة

لــلــتــفــويــج  مــــســــارات   -
للروضة والزيارة

- مطاف متحرك بالسطح

- مترو للطواف والسعي

- دورات مياه للجمرات

مــتــخــصــصــة  شـــركـــة   -
النقل  اســطــول  لتشغيل 

الترددي

تقييم  أنظمة  تطوير   -
ورفع كفاءة تشغيل النقل 

الترددي

الترددي  بالنقل  التوسع   -
بشبكة  ومكة  بالمشاعر 

الطرق الحالية

تنفيذ  نــحــو  ــدرج  ــ ــت ــ ال  -
للنقل  الشامل  المخطط 

الترددي

مركبات  عبور  تسهيل   -
فرز  مراكز  بتطوير  الحجاج 

آلية

صفحة 103صفحة 93 صفحة 133صفحة 115صفحة 81
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تخطيط متكامل
معطيات  وفق  متطلباته  وتنفيذ  للحج  المتكامل  التخطيط  إمكانية  إلتاحة 
الحجاج  عدد  زيادة  في  والتدرج  الخدمات  تحسين  »استراتيجية  تُقترح  واضحة، 
طبقًا لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك«، بحيث تضع 
خططًا للحج على مدى 1، 3، 5، 10 سنوات، وتطور »برامج متعددة ألداء الحج« توزع 
الحشود وتزيد االستيعابية.  كما تتيح »الحجز اإللكتروني المبكر للحج« على مدى 
1، 3، 5 سنوات، مما يتيح الوقت الكاف لتوفر الجهات المعنية ومقدمي الخدمات 
الموارد الالزمة وفق حجم الطلب الحقيقي، ومن ثم التنسيق فيما بينهم عبر 
»مركز اإلدارة المتكاملة لمرافق وخدمات الحج والعمرة« لرفع الكفاءة وسرعة 

اإلنجاز. 
ومن  خالل »مركز قياس مؤشرات األداء وبحوث العمليات والمحاكاة«، ومرصد 
التخاذ  اآلنية  المؤشرات  على  المعنية  األطراف  تحصل  والزيارة«؛  والعمرة  الحج 
والتوصيات  بالنتائج  الرفع  ثم  المعطيات  كافة  المعهد  ويحلل  مناسبًا،  تراه  ما 

لتحديث خطط الحج القادمة واالعداد المناسبة لكل خطة.

والعمرة«،  الحج  وخدمات  مرافق  وتجويد  لتطوير  »منهجية  اتباع  خالل  ومن 
و«بناء مؤشرات قياس أداء مرافق وخدمات الحج«، واجراء دراسات »لرفع كفاءة 
واقتصاديات التشغيل«، و«التوسع بالمنصات الرقمية لجمع البيانات واستطالع 
على  والتعرف  والخدمات،  المرافق  لجميع  المتوازن  النمو  تحقيق  يمكن  اآلراء« 

مستوى جودتها ومتطلبات تطويرها.
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حشود منظمة
بالتفويج  »التوسع  الضروري  من  فإن  المنظمة،  بالحشود  الحج  يتميز  وحتى 
كخيار استراتيجي للحج والعمرة«، حيث يمكن من خالله توقيت خروج أعداد 
شكل  على  ومساكنهم  مخيماتهم  من  النظاميين  الحجاج  من  محددة 
الطاقة  مجموعات منظمة حسب جداول معدة مسبقًا، لضمان عدم تجاوز 
ومدة  كفاءة  ولرفع  الطرق،  وشبكة  النسك  إداء  ألماكن  اآلمنة  االستيعابية 
تفويج  آليات  إليجاد  والعمرة  الحج  وزارة  بتوجه  المعهد  ويشيد  استخدامها.   
والمعتمرين«  الحجاج  افواج  »منظمي  تحميل  أهمية  على  ويؤكد  متطورة، 
المرافقين لهم من بلدهم مسئولية متابعة التـزام حجاجهم ومعتمريـهم 
على  حصولهم  قبل  بعقودهم  والمسجلة  عليها  المتفق  التفويج  بمواعيد 

تأشيرة الحج أو العمرة. 

المركزية  المنطقة  في  الحشود  حركة  وتوجيه  لمتابعة  »منظومة  وببناء 
بمكة المكرمة« ومثلها للمدينة المنورة، تتمكن الجهات المعنية من إدارة 
الحشود وتجنيبهم مشقة ومخاطر الزحام.  تدعمها »منظومة متكاملة من 
الشاشات اإللكترونية االرشادية« لتزويدهم بالمعلومات واإلرشادات المهمة، 
مشعر  إلى  والزماني  المكاني  »للتفويج  المتاحة  الفرص  من  اإلفادة  أهمية  مع 
الحركة  وحرية  الجمرات،  إلى  المتجهة  بالطرق  التحكم  بين  للجمع  الجمرات« 

ببقية الطرق.
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استضافة متميزة
ولتحقيق استضافة متميزة لحجاج بيت اهلل، فإن ذلك يتطلب »التوسع بتطبيق 
مشروع المخيمات الخضراء« وتنفيذ مبادراته المتعددة لتقليل النفايات وتقليل 
التأثيرات السلبية في بيئة إسكان الحجاج، كما أنه »بتطوير منظومة اإلعاشة في 
المشاعر المقدسة« يتحقق بإذن اهلل األمن الغذائي لضيوف الرحمن، وتتوفر لهم 
خيارات متعددة لوجبات غذائية صحية تفي بمتطلباتهم وتحوز على رضاهم، مع 
للجلوس  منخفضة  بمساطب  بمزدلفة«  المبيت  تجهيزات  »تحسين  ضرورة 

والمبيت ومقاصف متنقلة ونحوها.
الشرعية  القيود  ضمن  المقدسة  المشاعر  استيعابية  لزيادة  الملحة  وللحاجة 
يسهل  األدوار«  متعددة  خيام  مجمعات  »تطوير  المناسب  فمن  والمالية، 
المخيمات  مجمعات  »تكييف  و  الحاجة،  حسب  وتوزيعها  محليًا  تصنيعها 
الحج  قبل  المياه  تجمد  والتي  الثلج«  وخزانات  المبردة  المياه  بشبكة  المطورة 
يراعى  كما  الحج.   في  الكهرباء  على  الطلب  ذروة  لتجنب  الشمسية،  بالطاقة 
»التوجه نحو العمائر ذات االستخدام المشترك سكني/ضيوف« الستيعاب األعداد 

المتزايدة وتنمية اقتصاد المنطقة.
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بيئة آمنة
ولتحقيق بيئة آمنة، يراعى »االستفادة من المخلفات الصلبة من مشروع اإلفادة 
من الهدي واألضاحي« وتحويل تلك المخلفات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية، 
الجوفية  المياه  واستخدام »احواض تبخير مخلفات المجازر السائلة« لحماية 
المتجددة  الطاقة  من  باالستفادة  الهواء«  ملوثات  من  و«الحد  التلوث،   من 
نحو  »التوجه  ومراعاة  الخضراء،  بالمسطحات  والتوسع  المقدسة،  بالمشاعر 
نقية  بيئة  لتوفير  الترددي«  للنقل  الكهربائية  والشاحنات  الحافالت  استخدام 
ووسيلة نقل آمنة بأدنى متطلبات صيانة، مع أهمية الرصد الدقيق »للحد من 

األمراض المعدية«، وكذلك اتباع إجراءات »للحد من المخاطر الطبيعية«.
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خدمات راقية
»الرموز  باستخدام  مواقعها  على  للتعرف  مبسط  أسلوب  استخدام  المناسب  فمن  راقية،  بخدمات  والعمرة  الحج  وليتميز 
االرشادية لمرافق وخدمات الحج والعمرة والزيارة«.   والبدء بتنفيذ »النظام المتكامل الستالم ومناولة ونقل األمتعة للحجاج 
والمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومطاراتهما الدولية« ليتحقق لضيوف الرحمن حرية الحركة واستخدام 

وسائط النقل المتعددة دون التقيد أو التعطل بسبب أمتعتهم.  
وبتطوير وتشجيع نمو منظومة »الخدمات المتنقلة للحج والعمرة« تتوفر لضيوف الرحمن كافة الخدمات التي يحتاجونها، 
وربطه  ومزدلفة  بمنى  والطوارئ  لإلسعاف  معلقة  عربات  »تطوير  أن  كما  المنطقة.  لشباب  ووظائف  خدمات  صناعة  وتنشأ 
بمستشفيات بمكة« سيوفر خدمة نقل طوارئ في غاية األهمية للمرضى والكادر الصحي المعني بهم في منطقة مكتظة 

يصعب الحركة فيها.
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نـقـل مريـح
متخصصة  »شركة  يتطلب  ذلك  فإن  الرحمن،  لضيوف  مريح  نقل  ولتحقيق 
وتوزيع  والخطط  الموارد  تكامل  تضمن  الــتــرددي«  النقل  اسطول  لتشغيل 
متابعة  اهمية  مع  ممكنة،  كفاءة  اقصى  لتحقيق  الطرق  شبكة  على  الحمل 
الخدمة  لتجويد  الترددي«  النقل  تشغيل  كفاءة  ورفع  تقييم  أنظمة  »تطوير 

ورفع اقتصاديات النقل،
وألهمية الحركة والنقل إلنجاح معظم خدمات الحج والعمرة، وحيث قد ثبت 
والمعتمرين  الحجاج  لنقل  وسيلة  كأفضل  الترددي  بالنقل  التوسع  أهمية 
المحطات  في  الضخمة  والحشود  والتيهان  المشي  لمشقة  تعرضهم  دون 
المركزية، فمن الضروري »التوسع بالنقل الترددي بالمشاعر المقدسة ومكة 
المكرمة بشبكة الطرق الحالية« إليجاد حل عاجل وفعال بمشيئة اهلل ألهم 
مشاكل النقل في الحج، وبتكلفة بسيطة تراعي الظروف الراهنة.  تمهيداً للحل 
الستيعاب  الترددي«  للنقل  الشامل  المخطط  تنفيذ  نحو  »بالتدرج  المتكامل 
نقل وخدمة وتموين 4.8 مليون حاج، مع ضرورة تقليص أزمنة ومشقة انتقال 
مركبات  عبور  لتسهيل  آلية  فرز  مراكز  »تطوير  خالل  من  المدن  بين  الحجاج 

الحجاج« بأقل عدد من الجنود والفحص اليدوي للتأكد من نظاميتها. 
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نسك ميسر
بتطبيق المبادرات المقترحة يتيسر لضيوف الرحمن بعون اهلل سهولة الحركة 
والظروف  الخدمات  توفر  مع  بمزدلفة،  والمبيت  والمشاعر،  بمكة  والوصول 

المناسبة لتمكينهم من أداء نسكهم.
بالروضة  الصالة والسالم وصاحبيه، والصالة  الرسول عليه  زيارة قبر  ولتسهيل 
والزيارة«  للروضة  التفويج  لتسهيل  »مسارات  تهيئة  المناسب  فمن  الشريفة، 
السعة  مع  يتناسب  بما  واألفــراد،  للمجموعات  المسبق  للحجز  سهلة  وآليات 

المتاحة. 
ولـما كانت التوقعات بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وفقًا لرؤية المملكة 2030، 
السن  كبار  نسبة  وارتفاع  والسعي،  للطواف  االستيعابية  الطاقة  محدودية  مع 
التوجه نحو وسائط نقل حديثة  القدرات الحركية، كان من المناسب  ومحدودي 
ذات سعة عالية باقتراح تطوير »متـرو للطواف والسعي بسقف األدوار المتكررة » 
بمسار تحت سقف األدوار المتكررة وعربات تتحرك بهدوء بالرفع المغناطيسي، 
بالسطح«  متحرك  »مطاف  يدعمه  الحشود،  لتوزيع  المسجد  حول  ومحطات 
محمل على وسادة هواء مضغوط لسالسة الحركة، ومسارات متحركة مماسة 

للدخول والخروج.  
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تعاون مثمر
وإذ يرفع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة هذا الكتاب للمسئولين والمختصين والمهتمين، فإنه يؤكد على أهمية 
اإلفادة من الوقت المتاح والتواصل معه ودعمه؛ للمضي قدما نحو استكمال الدراسات الفنية لمبادراته، وتطويرها ومحاكاتها؛ وبناء 

نماذجها التجريبية: ومن ثم التدرج في تنفيذها بعون اهلل للرقي بخدمة ضيوف الرحمن.

إجراءات وتجه��ات لتجو�د ا��دمة وز�ادة االس�يعابية

للتواصل ) ص.ب 6287 ( فاكس ) 0125573282 (
hajj@uqu.edu.sa 
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مـــــــــعـــــــــهـــــــــد
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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االستشاري  العلمي  المرجع 
ــاث الــحــج  ــحـ ــي أبـ ــد فـ ــ ــرائ ــ ال
والـــــعـــــمـــــرة والــــــزيــــــارة 

وتطبيقاتها

بحثية  وبرامج  دراســات  تقديم 
وخدمات  وتدريبية  واستشارية 
لتطوير  تــســعــى  لــلــمــجــتــمــع، 
منظومة متكاملة ومستدامة 
تحقيقا  والزيارة  والعمرة  للحج 

للمقاصد الشرعية.

الحج ليكون  1 - تأسيس بنك للمعلومات عن 
مرجعًا علميًا شاماًل لمختلف أنواع اإلحصائيات 
والحقائق وبالتالي عمل نموذج محاكاة حسابي 
لمختلف عمليات الحج مما يساعد كثيراً على 

التخطيط.

بالدراسات  متكامل  تاريخي  سجل  بناء   -  2
ــور واألفـــــــالم والـــخـــرائـــط  ــ ــص ــ والـــوثـــائـــق وال
ولمكة  لــلــحــج  الــتــاريــخــيــة  والــمــخــطــوطــات 
مرجعًا  ليكون  المنورة  والمدينة  المكرمة 

علميًا وتاريخيًا ثابتًا.

البيئة كما خلقها اهلل في  المحافظة على   - 3
البيئة  على  والمحافظة  المقدسة  المناطق 

اإلسالمية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

المقدمة  ــق  ــراف ــم وال الــخــدمــات  تــطــويــر   -  4

كفاءتها  ورفــع  ــارة  ــزي وال والــعــمــرة  الحج  فــي 
التشغيلية.

األهـــــــــدافالــــرسالـــــةالــــــــرؤيـــة

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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مدير جامعة ام القرى

عميد المعهد

وكيل المعهد وكيل المعهد
للشئون األكاديمية

وكيل المعهد 
للمشاريع البحثية

وكيل المعهد 
بالمدينة المنورة

المستشارون

رئيس قسم البحوث 
اإلدارية واإلنسانية

رئيس قسم المعلومات 
والخدمات العلمية

رئيس قسم البحوث 
البيئية والصحية 

رئيس قسم البحوث 
والشئون اإلعالمية 

رئيس قسم البحوث 
مدير اإلدارةالعمرانية والهندسية

العالقات العامةمكتب العميد

الهيكل التنظيمي لمعهد خادم الحرمين 
الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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حلول جزئية.
مشاريع غير متكاملة.

مبادرات  المعهد لتطوير مرافق وخدمات الحج والعمرة والزيارة )تحدث سنويًا(.
أبحاث  وينشر  سنويًا  )يعقد  والزيارة  والعمرة  الحج  ألبحاث  العلمي  الملتقى 

محكمة(.
دراسات موسمي رمضان والحج والزيارة )دراسات محكمة(.

حلقات عمل الستشراف المستقبل )نخبة من ذوي الخبرة والمتخصصين(.
اتفاقيات تعاون بحثي وتجريبي.

بنك المعلومات.
تطوير وتجويد آليات العمل البحثي واإلداري بالمعهد.

استقطاب وبناء أفضل الخبرات العلمية والبحثية

حلول مؤقتة.
لجان طارئة.

دراسات بطلب رسمي.

عقود استشارية عامة.
حلقات عمل تخصصية.

اجتماعات ولجان رسمية.
المشاركة أو حضور مؤتمرات وندوات وحلقات متخصصة.

دورات تدريبية للباحثين والمنسوبين.

تركيز ابحاث المعهد
يركز المعهد على استثمار الوقت المتاح لجمع البيانات والمعلومات ودراسة 

وتجربة وتطوير أنظمة مستقبلية استراتيجية تقدم حلول جذرية متكاملة تغني 
عن اللجان الطارئة والحلول المؤقتة

مقدار
التأثير

غير عاجلعاجل
الوقت
المتاح

داً
ـــــ

ـــــ
جــ

ثر 
مؤ

ثر
األ

ود 
حد

م

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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د.م. سامي ياسين أحمد برهمين
عميد المعهد. متخصص في هندسة ادارة المرافق 

والخدمات، ويبحث في مجال التخطيط العمراني وإدارة 
المناسبات الكبيرة ومؤشرات قياس األداء.

د. تركي محمد عبد الكريم حبيب اهلل
وكيل المعهد. ومتخصص في صحة البيئة ويبحث في 

تطبيق نماذج األثر البيئي، وعالقة الملوثات بالظروف 
المناخية، والنماذج العددية النتشار الملوثات.

د.طارق بن محمد العقال
رئيس قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية. متخصص في 

القانون، ويبحث في مجال الدراسات القانونية، وجوانب االدارة 
والتخطيط.

د.م . عصام بن علي خان
وكيل المعهد للشئون األكاديمية . متخصص في هندسة 
الكهرباء و الحاسب األلي، ويبحث في مجال التشفير وأمن 

المعلومات وتطبيقات التقنية في بيئة الحج والعمرة.

 د.م . خالد عبد الرحمن عبد اهلل أسره
رئيس قسم البحوث العمرانية والهندسة . متخصص في 

هندسة النقل والمرور ويبحث في تخطيط ونمذجة وتشغيل 
مرافق النقل وتقييم الجدوى التشغيلية لخدمة النقل العام.

د. عثمان بن بكر عثمان قزاز
رئيس قسم البحوث والشؤون اإلعالمية. متخصص في االعالم 

واالتصال الجماهيري، يبحث في التسويق اإللكتروني واإلنتاج اإلذاعي 
والتلفزيوني والسينمائي والحمالت التوعوية واالعالم الجديد.

د. محمد صديق نجوم
رئيس قسم المعلومات والخدمات العلمية. متخصص 
في إدارة المعلومات، ويبحث في مجال إدارة المعلومات 

وصناعتها.

الخبراء بمجلس المعهد

د. أحمد بن حاتم حسن قاضي
وكيل المعهد بالمدينة المنورة. متخصص في اللغويات 

والترجمة، ويبحث في مجال تطوير برامج الترجمة، واألدلة 
اإلرشادية، وخصائص زوار المسجد النبوي. 

د.م. عبداهلل بن فيصل السباعي
رئيس قسم البحوث البيئية والصحية. ومتخصص في 
هندسة البيئية ويبحث في مجال ادارة النفايات الصلبة 
والسائلة وطرق تقييمها، ومبادرة مخيم الحج األخضر.

د.م . مازن بن إبراهيم الشمراني
وكيل المعهد للمشاريع البحثية. متخصص في هندسة الحاسب اآللي، ويبحث 

في أنظمة وتطبيقات المدن الذكية، الشبكات واالتصاالت الالسلكية، إنترنت 
األشياء، تطبيقات وأنظمة أجهزة االتصاالت الذكية، تحليل البيانات الكبيرة

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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د. محمد بن عبد اهلل عثمان إدريس
التخصص: تصميم عمراني 

مجاالت األبحاث: الدراسات العمرانية والتصميم للحشود.

د.م . محمد سالم محمد باضبعان
التخصص: تخطيط وهندسة النقل والمرور

مجاالت األبحاث: لتخطيط للنقل الحضري واالقليمي، النقل 
في الحج ، تخطيط النقل وهندسة المرور.

د.م . هتان ايوب يوسف فلمبان
التخصص: هندسه نوويه - تلوث الهواء

مجاالت األبحاث: ابحاث تلوث الهواء ، التلوث االشعاعي، ابحاث 
الطاقة البديلة، والتكييف.

د. عبدالرحمن محمد أشرف بشاوري 
التخصص: هندسة معمارية

مجاالت األبحاث: العمارة والتصميم العمراني  وإدارة المشاريع 
الهندسية، واإليواء في حاالت الكوارث واألمن والسالمة.

 م. عبد اهلل محمد فوده
ماجستير هندسة معمارية وتصميم عمراني

مجاالت األبحاث: العمارة واإلسكان والتصميم العمراني 
واستعماالت األراضي والخدمات واإلرشاد وإدارة الحشود.

د.م. فاضل محمد يحيى عثمان
التخصص: العمارة والمحاكاة والتحكم بالذكاء االصطناعي.

مجاالت األبحاث: تطوير  منظومة النقل الترددي واألنظمة الهندسية، 
والخيام متعددة األدوار، والخطط التشغيلية، وإدارة الحشود

د.م . اكرم عمر جمال نور
التخصص: تخطيط وهندسة النقل والمرور

ويبحث في تطوير األنظمة الذكية لتحليل السلوكيات وتحسين تجربة 
المستخدمين؛ وتطوير النقل؛ وتطبيقات الذكاء االصطناعي؛ واقتصاديات النقل.

أ.د. أحمد البدوى طه عبد المجيد
التخصص: هندسة وتخطيط النقل والمرور 

مجاالت األبحاث: تخطيط النقل وهندسة المرور، إدارة 
الحشود، النقل العام. 

د. أيمن محمد مصطفى يوسف
التخصص: التخطيط الحضري 

مجاالت األبحاث: مؤشرات التنمية العمرانية، المناطق 
التراثية، جودة الحياة، إعادة التأهيل.  

م. عبداهلل عدنان عبداهلل أسره
ماجستير هندسة النقل والمرور  من جامعة الملك عبد العزيز
المجاالت البحثية:- السالمة المرورية، ادارة الحركة المرورية، 
حركة المشاة و المركبات، مؤشرات االداء في النقل والمرور.

خبراء المعهد في البحوث العمرانية والهندسية
مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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 م. فاروق طاهر
ماجستير تصميم معماري 

مجاالت األبحاث: التصاميم المعمارية والداخلية، العمارة و 
العمران و تأثيراتها على البيئة، العمارة وتأثيراتها على المجتمع.

أ.د. عاطف بن حسين مصطفى أصغر 
التخصص ومجاالت األبحاث: الكائنات الدقيقة الطبية 

واالحياء الجزئية - االمراض المعدية.

 د.بسام حسين حسن مشاط
التخصص: تقنية حيوية بيئية

مجاالت األبحاث: سالمة وجودة الغذاء في الحج والعمرة, تطوير  وجبات اعاشة 
الحجاج، انتاج الوقود الحيوي من مياه الصرف.

د. عبداهلل غرم اهلل  بن عثمان
التخصص: جيولوجيا هندسية ونمذجة بيئية

مجاالت األبحاث:جيولوجيا هندسية و بيئيه، ومخاطر جيولوجية 
وتطبيقات األقمار الصناعية و االستشعار عن بعد.

م. سعيد علي حسين البرقاوي
ماجستير التصميم المعماري والعمراني من جامعة سيدني بأستراليا. 

مجاالت األبحاث: العمارة - اإلسكان - التصميم العمراني- العمران 
المستدام - أنظمة العمران الذكي - أنظمة العمران المتجاوب.

أ.د. عبدالعزيز بن رشاد علي سروجي
التخصص: الفيزياء البيئية

مجاالت األبحاث: جودة الهواء والتلوث الضوضائي واإلشعاع 
الشمسي.

 أ.د. اسامة على عطاللة حسن 
التخصص:الرقابة الصحية على االغذية

مجاالت األبحاث: جودة االغذية والتسمم الغذائي ونظم جودة 
وحفظ االغذية وحمايتها من التلوث.

أ.د. ابراهيم حسين أحمد عبدالرحيم
التخصص: األمراض المعدية واألوبئة البيطرية

مجاالت األبحاث: وبائية األمراض المعدية - التقنيات الحديثة في 
تشخيص األمراض المعدية - مكافحة األمراض المشتركة.

خبراء المعهد في البحوث البيئية والصحية

خبراء المعهد في البحوث العمرانية والهندسية

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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 أ.د. فتحي فوزي احمد شعبان
التخصص:جيوفيزياء بيئية وتطبيقية 

مجاالت األبحاث:المخاطر الطبيعية والبيئية وتقييم خزانات 
المياه الجوفيه ورصد الملوثات االرضيه والدراسات الجيوتقنيه. 

د. احمد بن حمزة احمد مطير
اخصائي طب الكوارث والطوارئ والحشود

مجاالت األبحاث: طب الحشود، النقل االسعافي للمصابين، الحوادث 
واالصابات، ادارة االزمات الطبية، االمراض الوبائية، والتعامل مع المواد 

الخطرة والكيميائية والجرثومية.

د. صفوت صالح الدين أحمد جبر
التخصص: جيولوجيا بيئية

مجاالت األبحاث: دراسات ونمذجة السيول، التنقيب المعدني 
باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد.

د. جيهان زيب
تخصص كيمياء تحليلية بيئية

مجاالت األبحاث: الكيمياء البيئية جودة الهواء الداخلية 
والخارجية جودة مياه الشرب

أ. عبدالرحمن بن سالم الحضرمي
حاصل على الماجستير في علوم واداره موارد المياه من 

جامعة الملك عبدالعزيز ويبحث في دراسات ونمذجة السيول.

خبراء المعهد في البحوث البيئية والصحية

د. عصام عبد الحليم مرسي ابراهيم
التخصص: الجيوفيزياء البيئية التطبيقية فى التنمية العمرانية. 

مجاالت األبحاث: ادارة النفايات، وتقييم تلوث الخزان المائي الجوفي، 
والجيوفيزياء التطبيقية، وادارة شبكات رصد نوعية الهواء، وتقييم اآلثر 

البيئي.

د. وليد السيد أبو السعود خميس
التخصص: جيولوجيا بيئية-نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد.

مجاالت األبحاث:تقييم األثر البيئي، وتحليل المشكالت ورصدها باستخدام 
تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور األقمار الصناعية.

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز

د. عمر بشير أحمد 
التخصص:أحياء دقيقة طبية جزيئية

مجاالت األبحاث:تحاليل طبية ميكروبية, صحة عامة, 
وبائيات وأمراض معدية.
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د. علي عبده حسين صيقل
التخصص: الكيمياء التحليلية.

مجاالت األبحاث: تلوث البيئة, استخدام الكائنات الدقيقة للحد 
من التلوث البيئي, التفاعالت االيضية في الكائنات الدقيقة.

د. أحمد بن محمد أحمد حميد
التخصص: الكيمياء التحليلية البيئية

مجاالت األبحاث:  دراسة المواد  العضوية المتطايرة وأثرها على 
الغالف الجوي، وتطوير طرق لتحليلها، والكشف عن العناصر الثقيلة 

الملوثة للمياه والتربة ومعالجتها.

 د. عمار بن عبداهلل عطار
التخصص: طب المجتمع

مجاالت األبحاث: صحة الحج والعمرة والزيارة، صحة الحشود، 
التجربة الصحية لضيوف الرحمن والمنافع الصحية، تعزيز الصحة 

والتوعية الصحية والوعي الصحي.

مستشارون في البحوث البيئية والصحية

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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أ. رامي بن أحمد نافع المورعي
حاصل على الماجستير من جامعة التكنولوجيا بسدني، استراليا 

تخصص تقنية المعلومات
مجاالت االبحاث: التنقيب في البيانات، تطبيقات تقنية المعلومات.

أ. نمشان بن علي الحارثي 
حاصل على الماجستير  في علم البيانات  من جامعة نيوهامشير  

ببريطانيا.
مجاالت األبحاث : الذكاء االصطناعي، تعلم االله، علم وتحليل البيانات.

 د. مازن عبداهلل ماحي مليباري
التخصص: ذكاء صناعي

مجاالت األبحاث: الذكاء االصطناعي - تعلم اآللة - أنظمة البيانات الضخمة 
-  تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية.

د. محمد بن صديق صادق ياسين 
التخصص: هندسة حاسبات

مجاالت األبحاث: معالجة الصور الرقمية و الفيديو - أنظمة نمذجة ومحاكاة 
في مجاالت إدارة الحشود وأنظمة المرور - تطبيقات تقنية المعلومات.

أ. حاكم بن عايض المسعودي
حاصل على ماجستير  إدارة المعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز

مجاالت االبحاث: إدارة المعلومات، مصادرها خدماتها، سياساتها، 
الوعي المعلوماتي، نظم األرشفة، الحوسبة السحابية، والتعلم النقال.

أ.د  محمود بن أحمد الجمل
التخصص: الرؤية بالحاسب اآللي.

مجاالت األبحاث: الذكاء االصطناعي، واإلحصاء.

د. محمد بن خالد يوسف شمبور
التخصص: تقنيات االنظمة الذكية

مجاالت األبحاث: تقنيات التحسين، الذكاء االصطناعي، 
الخوارزميات التطويرية. 

خبراء المعهد في المعلومات

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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 د.باسم بن عمر قاضي
التخصص: الفقه االسالمي المقارن

مجاالت األبحاث:  فقه الحج والعمرة - المخيمات البديلة خارج منى - 
تطوير رسالة الحرمين الشريفين- اقتصاديات حجاج الداخل.

أ.د. عبداهلل محمد عبد الرحمن
التخصص: علم اجتماع التنظيم

مجاالت األبحاث:  االدارة والتنظيم، المجتمع المحلي، نفسية الحشود، 
الظواهر السلبية، مشاكل النقل والباعة الجائلين، التوسعات التنموية 

الحديثة بمكة. 

د. حمدان بن درويش الغامدي 
التخصص: قانون

مجاالت األبحاث:  تسوية النزاعات بالطرق البديلة 
- الحوكمة - موضوعات االستثمار التجاري.

د.أحمد بن محمد هاللي
التخصص: علم اجتماع التنمية والتعليم العالي

مجاالت األبحاث: بناء وإنتاج المؤشرات التنموية، تنمية المجتمع، التطوع والعمل 
الخيري، تقييم برنامج حجاج الداخل، وقيم االنتماء لدى الشباب، الظواهر السلبية.

 د. إبراهيم بن علي الخالدي
التخصص: جغرافيا

مجاالت األبحاث: نظم المعلومات الجغرافية، وتحديد 
المستوى االقتصادي-االجتماعي ألحياء مكة المكرمة.

 د. محمد عبدالقادر محمد الخادم
التخصص: إدارة المخاطر

مجاالت األبحاث:  إدارة المخاطر والكوارث للحشود، وبناء مؤشرات اداء 
للمخاطر بالمباني المزدحمة، إدارة المرافق والخدمات، إدارة المشاريع، 

اإلدارة االستراتيجية، المحاسبة المالية، ومحاسبة التكاليف. 

د. مخلص بن عبداهلل ركابي 
التخصص: إحصاء تطبيقي

مجاالت األبحاث: النماذج الرياضية - تحليل البيانات 
ونمذجتها سواًء بالنماذج المعملية أو غير المعملية.

أ. باسم مكي محمد اليماني 
حاصل على الماجستير  في االقتصاد اإلسالمي  من جامعة أم القرى

مجاالت األبحاث :  القدرة التنافسية في القطاع الصناعي وانعكاسها 
على الواردات.

خبراء المعهد في البحوث اإلدارية واالنسانية

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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م. أحمد أمين طه السقاف
حصل على ماجستير  ادارة هندسية من جامعة أوتاوا بكندا، ومبتعث للدكتوراه 

بنفس الجامعة بإدارة التشييد.
مجاالت األبحاث: تطبيق االستدامة في التصاميم العمرانية والرفع من كفاءتها، 

التكامل بين نمذجة معلومات المبنى )BIM( ونظم المعلومات الجغرافية 
وتطبيقاتها.

م. أحمد بن محمد أحمد كابلي
التخصص: هندسة النقل والمرور

حصل على الماجستير  من جامعة غرب ميشقين، ومبتعث 
للدكتوراه بجامعة وسط فلوريدا بأمريكا.

مجاالت األبحاث: هندسة ومحاكاة المرور , السالمة المرورية , 
تطبيقات GIS  في هندسة النقل.

م. عمار بن امجد مغربي 
التخصص: العمارة والتصميم الحضري 

حصل على الماجستير من جامعة كولورادو دينفر  بأمريكا ومبتعث لنيل 
الدكتوراه بجامعة ماليزيا الوطنية. 

مجاالت األبحاث: الدراسات العمرانية الحضرية، العمارة المستدامة، والتصميم 
الحضري واستهالك الطاقة.

م. هشام قايد عبده اليماني
التخصص: تخطيط و هندسة نقل

حصل على الماجستير من جامعة الينوي، وسيبتعث للدكتوراه بجامعة جامعة 
ويسكانسون بأمريكا.

مجاالت األبحاث: تخطيط و تطوير  تشغيل منظومة النقل العام وتكاملها، اقتصاديات 
وتشغيل منظومة النقل، و ادارة الحركة المرورية الحالي والتخطيطي وربطها بالهندسة 

القيمية.

م. محمد حمزه محمد العباسي
التخصص: هندسة معماريه وتصميم عمراني، ومبتعث لتحضير 

الدكتوراه بجامعة ليفربول ببريطانيا
مجاالت األبحاث: استخدام الحاسب في العمارة والتخطيط، المباني 

صفرية الطاقة، و الطباعة الثالثية االبعاد باستخدام الروبوتات.

م. عبداهلل علي النباتي 
التخصص : هندسة معمارية - إدارة السياحة والمناسبات.

حصل على الماجستير من جامعة ويستمنستر، ومبتعث لمرحلة 
الدكتوراه في جامعة سري بريطانيا.

مجاالت االبحاث : إدارة السياحة ، إدارة الحشود، إدارة المؤتمرات والمناسبات.

م. صادق بن عمر عبداهلل قاضي
التخصص: التصميم العمراني

حصل على الماجستير في العمارة اإلسالمية من جامعة أم القرى، ومبتعث 
لدرجة الدكتوراه بالجامعة االسالمية العالمية بماليزيا.  

مجاالت االبحاث: العمارة، التصميم الحضري والعمراني، االدارة والتنظيم 
والتصميم لحركة الحشود.

المبتعثون في البحوث العمرانية والهندسية

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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أ. عبدالعزيز  بن ضيف اهلل الزهراني 
التخصص : الصحافة واإلعالم

حاصل على درجة الماجستير في اإلعالم، ومبتعث للدكتوراه 
بجامعة الملك سعود بالرياض

م. ايمن علي ناصر البيحاني
التخصص: هندسة بيئة- ادارة الموارد المائية

حصل على الماجستير من جامعة نيو هيفن بأمريكا،
ومبتعث للدكتوراه في جامعة إيست أنجليا ببريطانيا.

أ. رياض بن عبداهلل بن مقرن حجازي
التخصص: إعالم إذاعة وتلفاز - صناعة أفالم - أفالم سينمائية 

قصيرة وطويلة.
ومبتعث لدراسة الماجستير بجامعة نيويورك فيلم أكاديمي 

بلوس أنجلوس. بالواليات المتحدة األمريكية 

المبتعثون في البحوث اإلعالمية والبحوث البيئية والصحية

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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أ. خالد عبدالعزيز الجاهل
التخصص: اتصال

حاصل على الماجستير من جامعة وين الحكومية بأمريكا ومبتعث 
لنيل الدكتوراه من نفس الجامعة.

االهتمامات البحثية: التواصل بين الثقافات - االتصال التنظيمي - االتصال  في األزمات

أ. ماجد أحمد باوزير
التخصص: جغرافيا بشرية - جغرافيا الخدمات

حاصل على الماجستير  من جامعه الملك عبدالعزيز  في الجغرافيا البشرية، 
ومبتعث للدكتوراه بجامعة القصيم.

مجال األبحاث: جغرافيا الخدمات.

أ. نذير بن شيخ قطب
التخصص: اداره اعمال

حاصل على الماجستير تخصص إدارة عامة من جامعة فلوريدا 
الدولية ومبتعث للدكتوراه بجامعة والية فلوريدا بأمريكا.

أ. عقيل محمد العقال
التخصص :قانون اداري 

حاصل على الماجيستير  من الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا، 
ومبتعث لنيل للدكتوراه منها.

مجاالت األبحاث: القانون الدولي العام، القانون اإلداري، واألوقاف

أ. احمد يحيى امين كردي
حصل على الماجستير  في السياحة من جامعة بيد فورد شير. بريطانيا. 

ويحضر للدكتوراه بالتاريخ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
االهتمامات البحثية: السياحة الدولية، التاريخ الحديث )التاريخ االقتصادي( 

المبتعثون في البحوث اإلدارية واإلنسانية

مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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أ. ماجد بن عبود بادحدح
حصل على الماجستير في المكتبات والمعلومات من جامعة 

كنت الحكومية بأمريكا. دراسات المكتبات والمعلومات، ومبتعث 
للدكتوراه في علم المعلومات بجامعة كلية لندن ببريطانيا تخصص 

دقيق سلوكيات التماس المعلومات

أ. عمار بن فؤاد أربعين
حصل على ماجستير علوم الحاسب االلي من جامعة مانشستر 

ببريطانيا، و مبتعث لدراسة الدكتوراه في تخصص علوم الحاسب االلي 
بالجامعة االسالمية العالمية بماليزيا.

مجاالت األبحاث:  تقنية المعلومات، وقواعد البيانات الذكية.

أ. عبداهلل نور هوساوي
حصل على ماجستير علوم الحاسب اآللي من جامعة اوكالهوما سيتى بأمريكا،  
ومبتعث للدكتوراه في النمذجة والمحاكاة بالحاسوب بجامعة ملبورن بأستراليا.

مجال األبحاث:  النمذجة والمحاكاة في إدارة الحشود والنقل. معالجة الصور 
الرقمية والفيديو.  تطوير وبرمجة تطبيقات تقنية المعلومات

أ. عمار عبدالباسط الصائغ
حصل على ماجستير علوم الحاسب االلي من جامعة كونكورديا بكندا، 

ومبتعث لدراسة الدكتوراه بنفس الجامعة تخصص عام هندسة 
البرمجيات وعلوم الحاسب االلي وتخصص دقيق الحوسبة السحابية.

مجاالت االبحاث: الخوارزميات ذاتية التعلم، الحوسبة السحابية، الذكاء 
االصطناعي، والحوسبة الخدماتية

المبتعثون في بحوث المعلومات والحاسب اآللي
مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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أ. عبداهلل بن عبدالحي أبو العال 
مدير إدارة المعهد

دبلوم هندسة إنتاج

أ . يوسف بن مساعد العطوي
مدير إدارة فرع المعهد بالمدينة المنورة

دبلوم المعهد الثانوي الصناعي

أ. عبدالعزيز بن محمد الزايدي
سكرتير الوكيل

بكالوريوس تاريخ وحضارة اسالمية

أ. سلطان بن عبداهلل المعمري
سكرتير عميد المعهد

دبلوم جامعي

أ. محمد بن حامد موسى
سكرتير البيئة والصحة
دبلوم مالحظ أعمال 

أ. طالل بن إبراهيم بخاري
المشرف على مكتب العميد

المعهد الثانوي التجاري

أ. منصور بن أحمد  باوزير 
سكرتير الوكيل األكاديمي

بكالوريوس علوم حاسب آلي

أ. عبدالرحمن حسن الهاشمي
سكرتير الوكيل للمشاريع البحثية

بكالوريوس اقتصاد

أ. محرز صالح نصير
مساعد مدير االدارة، ورئيس العالقات والمناسبات

م. حسن علي حسن كليم
سكرتير العمرانية والهندسية
الشهادة الجامعية المتوسطة

فني رسام معماري

أسرة معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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د. بكر بن سراج عياد
المشرف على وحدة الجودة واالعتماد االكاديمي

والبرامج التدريبية
دكتوراه إدارة وتخطيط تربوي

م. تركي سعد السويهري
مصمم نظم

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي

أ. علي عبد الرحيم الكنيدري
مساعد إداري مشرف

بكالوريوس التاريخ والحضارة اإلسالمية

م. صالح مصطفى سخاخني
معماري

بكالوريوس هندسه معماريه

أ. ماهر حسين مشاط
فني مختبر

بكالوريوس ميكروبيولوجيا تطبيقية

أ. عاطف عبدالرحيم فلفالن
رئيس وحدة الشئون المالية

ماجستير محاسبة

م. رعد صالح يونس فلمبان
وحدة بحوث اإلسكان

بكالوريوس هندسه معماريه

م. محمود خالد قطان
وحدة دعم نظم التخطيط والتصميم

بكالوريوس هندسة كهربائية وحاسبات

أ. فايز علي الزهراني
سكرتير وكيل المعهد

بكالوريوس اعالم وعالقات عامة

أ. محمد راجح حامد العصيمي
مساعد إداري مشرف

بكالوريوس تاريخ

أسرة معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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أ. ياسر سليم المحمادي
رئيس وحدة المطبوعات والمستودعات

بكالوريوس تاريخ والحضارة اإلسالمية

أ. عزمي رشاد الجمل
فني دعم

دبلوم حاسب آلي

م. نايف محمد بشرف
فني دعم - الشهادة الجامعية المتوسطة بتقنية 

الحاسب اآللي - بكالوريوس ادارة صحية

أ. جبريل محمد برناوي
مدير العالقات بالمدينة

 بكالوريوس كيمياء

أ. ابراهيم محمد فالته
فني ارصاد جوية

بكالوريوس ارصاد جوية

أ. محمد بن أحمد الدعيس 
رئيس وحدة التوثيق واالنتاج واالخراج االعالمي

بكالوريوس اعالم - اذاعة وتلفزيون

أ. ريان محمد حمدان الجهني 
مسؤول االتصاالت بالمدينة

بكالوريوس حاسب آلي

أ. أنور أحمد آل مبارك
وحدة الجودة والتطوير

بكالوريوس الشريعة والدراسات اإلسالمية

أ. عباس بن محمد بازرعة 
مشرف وحدة النسخ

دبلوم معهد اإلدارة العامة

أ. بدر بن محسن الحكم
فني رسام معماري

الشهادة الجامعية المتوسطة

أسرة معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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أ. عصام علي نتو 
الشئون المالية

دبلوم المحاسبة المالية

أ. فيصل يعقوب قشقري
الشؤون المالية

أ. عبداهلل مدهش السهيمي
االتصاالت اإلدارية

أ. أسامة حسن صباغ
وحدة الفيديو واألجهزة

أ. منصور محمد كالو خان
مصور فوتوغرافي

أ. ساري عبدالعزيز يماني
كاتب

أ. مازن عبداهلل منشاوي
سكرتير قسم المعلومات

دبلوم حاسب آلي

أ. طالل محمد حبيب اهلل
سكرتير البحوث اإلعالمية 

أ. سلطان جميل الحتيرشي
االتصاالت االدارية

أ. عبدالملك جميل فلمبان
سكرتير االدارية واالنسانية

أ. سرور جميل الحتيرشي
مساعد اداري 

 أ.سامي بن محمد صالح اللحياني
فني رسام معماري ،، الشهادة الجامعية المتوسطة

أسرة معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
مـــــــــعـــــــــهـــــــــد 
مـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز
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مــــــــــــــــــــــــــدن ذكــــــــــيــــــــــة
ــارة ــزيـ لــلــحــج والــعــمــرة والـ
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مرتكزات التحول 
إلى مدن ذكية 

مـــــــــــــــــــــــــــــــدن 
ذكـــــــــــــــيـــــــــــــــة
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أبرز محاور التحول 
إلى المدن ذكية

مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر 
المقدسة خصوصية المكان والمكانة

الــــحــــوكــــمــــةالــــــعــــــمــــــران

ــاد ــصـ ــتـ اإلقـ

ــودة الــحــيــاة ــ جـ

الــــــبــــــيــــــئــــــة اإلنــــــــســــــــان
مستوى عالي من التأهيل والتعليم 	 
التعدد والتنوع االجتماعي والعرقي	 
المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن 	 

بكل أريحية
انفتاح الذهن والعقل وتقبل اآلخر	 

رؤى واستراتيجيات واضحة 	 
المشاركة المجتمعية	 
اإلدارة الفعالة والراشدة	 
األنظمة والقوانين المالئمة	 
إدارة الحج والعمرة	 
القياس والتطوير	 

بيئة جذابة	 
مستويات التلوث منخفضة	 
االستدامة في الموارد	 

اإلسكان والضيافة 	 
الخدمات التعليمية 	 
الخدمات الصحية 	 
الخدمات األمنية                                           	 
الخدمات الثقافية والترفيهية	 
الجاذبية السياحية	 
التماسك والترابط االجتماعي 	 

إمكانية تحقيق ثروة 	 
سعة سوق العمالة	 
الصورة االقتصادية والعالمات التجارية                    	 
عمل حر متميز مقدام متعدد	 
موارد واقتصاديات مستدامة ومتعدد	 

مدينة صديقة لإلنسان 	 
مدينة خضراء 	 
مدينة ذكية	 
سهولة نقل المعلومات وتداولها 	 
 سهولة الحركة في األماكن المهمة	 
سهولة التنقل والوصول 	 
سهولة اإلمدادات 	 

مـــــــــــــــــــــــــــــــدن 
ذكـــــــــــــــيـــــــــــــــة
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مؤشرات قياس البيئة المعيشية الذكية
الخدمات الثقافية والترفيهية . الخدمات الصحية . الخدمات األمنية 
مستوى البيئة السكنية . الخدمات التعليمية. الجاذبية السياحية . 

التماسك والترابط االجتماعي .

مؤشرات قياس سكان المجتمع / التحرك الذكي
على  اإلقبال   . المجتمع  ألفراد  والمعرفي  العلمي  التأهيل  مستوى 
في  والعرقي  االجتماعي  والتنوع  التعدد   . الحياة  طــوال  التعليم 
المجتمع . المرونة . واإلبداع . العالمية ) التعامل مع العالم الخارجي( 

انفتاح الذهن والعقل . المشاركة في الحياة  العامة

مؤشرات قياس البيئة الطبيعة الذكية
العامة  الخدمات   . ــقــرارات  ال اتخاذ  في  المجتمعية  المشاركة 
واالجتماعية.  اإلدراة الرشيدة الشفافة. االستراتيجيات والمنظورات 

السياسية الواضحة

مرتكزات التحول 
إلى مدن ذكية 

مؤشرات قياس االقتصاد الذكي
الروح اإلبداعية . العمل الحر التميز بروح االقدام . الصورة االقتصادية 
التعمق  العمالة  سوق  مرونة   . االنتاج  معدل   . التجارية  والعالمات 

الدولي القدرة على التحول

مؤشرات قياس النقل /  التحرك الذكي
المحلي  المستوى  على  والوصول  والتنقل  الحركة  سهولة  درجة 
المستوى  على  والوصل  والنقل  الحركة  سهولة  درجة  للمدينة. 
قوية  تحتية  بنية  توافر  درجة   . والخاص  والداخلي  واإلقليمي  الدولي 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. درجة توافر أنظمة النقل العام 

اآلمنة واإلبداعية والمستدامة 

مؤشرات قياس البيئة الطبيعة الذكية
 . البيئية  الحماية  التلوث  مستوى  الطبيعية.  البيئية  الحالة  جاذبية 

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

Smart Economy

Smart Mobility

Smart Environment

Smart living

Smart People

Smart Governance

مـــــــــــــــــــــــــــــــدن 
ذكـــــــــــــــيـــــــــــــــة
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المحاور  خالل  من  المامولة  الصورة  وضع 
الستة للمدينة الذكية .

ثم   ) الراهن  الوضع   ( األســاس  خط  تحديد 
المستهدف .

تحديد آلية جمع البيانات وتحليلها . 

إلى  للوصول  المؤشرات  أهم  اختبار 
المأمول في كل محور .

تحديد مبادرات سد الفجوة ومتابعة 
تنفيذها

تصميم لوحة مؤشرات األداء اآلنية
 ) Dashboard (  لدعم اتخاذ القرار.

منهجية تحول مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والمشاعر المقدسة  إلى مدن ذكية

مـــــــــــــــــــــــــــــــدن 
ذكـــــــــــــــيـــــــــــــــة
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تــــــــــخــــــــــطــــــــــيــــــــــط مـــــــــتـــــــــكـــــــــامـــــــــل
استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقًا 	 

لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

إدارة العرض والطلب ببرامج متعددة للحج تزيد االستيعابية	 

مركز قياس مؤشرات األداء وبحوث العمليات والمحاكاة	 

مركز االدارة المتكاملة للخدمات والمرافق	 

مرصد الحج والعمرة والزيارة	 

منهجية لتطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج والعمرة	 

رفع كفاءة واقتصاديات التشغيل واقتصاديات	 

    الحج والعمرة والزيارة

التوسع بالمنصات الرقمية لجمع البيانات واآلراء	 
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جمع البيانات الميدانية والمكتبية الالزمة
جمع الدراســات والتقارير السابقــة

تحليل البيانات والمعلومــات
استخراج النتائج والتوصيات

تحــــــــديـــــــــــد الفـــــــــــــــــــــــــــــرص
تحــــــــديـــــــــــد اإلمــــــــكـــــانات

تحــــــــديــــــــد نقاط الضعف
تحـــــــديـــــد التحديات

األسس والمعايير والمعدالت
اقتراح البدائل

اختيار البديل األفضل
تطوير البديل األفضل

تقييم الوضع الراهندراسة الوضع الراهن

مرجع رقم ) 1 (

الـتـطـويـر

الخطة االستراتيجية 
للتطوير

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المـــبـــــــادرة
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مرجع رقم ) 2 (

تحديات زيادة االستيعابية 
وسبل معالجتها

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

الـــــتـــــحـــــديـــــات

ــادة االســتــيــعــابــيــة ــ ــزي ــ آلـــيـــات ل

ــات لـــزيـــادة  ــ ــي ــ آل
االســـتـــيـــعـــابـــيـــة

ــد ــ الــــذهــــاب إلـــــى مـــكـــان واح
ــد؛ ــ ــت واحـ ــ ــي وقـ ــ ــلــتــجــمــع ف ل

يــــــــؤدي إلــــــى زحــــــــام شـــديـــد 
ــاج. ــج ــح ــدد ال ــ ــادة ع ــ ــ يــمــنــع زي

ــاعـــات الـــسـ عـــــدد  إجـــمـــالـــي  زيــــــــادة   )1

متعاقبة ألفـــواج  المكان  اســتــخــدام   )2

ــيـــل ــغـ ــتـــشـ الـ ــاءة  ــ ــ ــفـ ــ ــ كـ رفـــــــــع   )3

ــن  ــاك ــدة أم ــ ــى ع ــل ــع الــحــجــاج ع ــوزيـ تـ
االستيعابية ويزيــــــــد  الزحام  يخفـــــف 

منى الـــــــحـــــــرم  ــنالــــمــــجــــازمشعر  ــ ــك ــ ــس ــ ال

المـــبـــــــادرة

عـــــــدد األفـــــــــواج
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

الـــــتـــــحـــــديـــــات
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العالم 	  المطرد لسكان  للنمو  تبعًا  الحجاج  تزايد عدد 

اإلسالمي.

الطلب 	  لحجم  لتوقعات مؤكدة  الخاص  القطاع  حاجة 

المستقبلي لالستثمار في المرافق والخدمات.

تنوع فئات الحجاج وتنوع متطلباتهم.	 
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

الـــــتـــــحـــــديـــــات

التوزيع الجغرافي 
للسكان المسلمين 

حسب البلد واألقاليم 
في عام 2030

تزايد نسبة  
المعتمرين  من 

إجمالي المسلمين

المعدل اإلجمالي إلشباع العمرة نسبتهم من المسلمينمعتمري الخارجالسنه ) م (
معتمر/ مليون مسلم

0.363.500%20176.5فعلي

0.636.300%202012مستهدف

1.515.400%203014وفق البرنامج

السنه ) م (          معتمري الخارج          نسبتهم من المسلمين              
المعدل اإلجمالي إلشباع العمرة معتمر 

مرجع رقم ) 1 (
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

الفــــــــــــــــــــــــرص

تطور تقنيات الحجز اآللي والجدولة.	 

تطور تقنيات إدارة المرافق والخدمات ومتطلباتها.	 

كأحد 	  الــرحــمــن«  خــدمــة ضــيــوف  »بــرنــامــج  تخصيص 

البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المـــبـــــــــــــــــادرة

لجنة الحج العلیا
لجنة الحج المركزیة
لجنة الحج بالمدینة

مركز اإلدارة المتكاملة لمرافق 
وخدمات الحج والعمرة 

المسار اإللكتروني للحج

مرجع رقم ) 3 (
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المـــبـــــــــــــــــادرة

1( خطط الحج 1، 3، 5، 10 سنوات
 باشراف لجنة الحج العليا، تضع لجنة الحج المركزية بمكة المكرمة ولجنة الحج بالمدينة المنورة خطط الحج السنوية، 
وتعتمد الخطط التشغيلية للجهات المعنية بتنفيذها، وذلك في ضوء مؤشرات األداء لموسم الحج السابق، وخطط 
التحسين والتوسع المستمر في مرافق وخدمات وإسكان الحج.  كما تضع خطط الحج المبدئية على المدى المتوسط 
سنوات،  عشر  مدى  على  للحج  عامة  خطة  ضوء  في  خطة،  لكل  المستهدف  الحجاج  وأعــداد  سنوات،  وخمس  لثالث 
المنورة،  المدينة  تطوير  وهيئة  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  للهيئة  الشاملة  والمخططات 

والمشاريع المتوقع انجازها.

2( برامج متعددة للحج
والعمرة  الحج  ألبحاث  الشريفين  الحرمين  خادم  ومعهد  الطوافة  مؤسسات  مع  بالتعاون  والعمرة  الحج  وزارة  تقوم   
وفق  الشرعية  والفرص  الفتاوى  باإلعتبار  تأخذ  وتقويمها،  الحج  ألداء  متعددة  برامج  اتاحة  بدراسة  المعنية،  والجهات 
اداء  وأماكن  ومنى  ومزدلفة  بعرفات  المكان  نفس  الستخدام  الزمني  البعد  من  وتستفيد  ورغباتهم،  الحجاج  مذاهب 
برنامج، بما يرفع من  الطاقة االستيعابية لكل  الحجاج، وتوزعهم على عدة مواقع، وتحدد  النسك ألفواج متعددة من 

الطاقة االستيعابية اإلجمالية للحج، ويمنع حدوث اوقات ذروة في اماكن أداء النسك وشبكة النقل.

مرجع رقم ) 3 (
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المـــبـــــــــــــــــادرة

3( الحجز اإللكتروني للحج 1، 3، 5 سنوات
الحجز على برامج  باتاحة  المعنية،  الجهات  الحج والعمرة من خالل المسار األلكتروني للحج وبالتعاون مع   تقوم وزارة 
الحج المتعددة.  وبإكتمال حجز منظمي حمالت الحجاج لجميع الخدمات الالزمة، ودفع قيمتها، وحجز مواعيد التفويج 
والتعهد باإللتزام بها وفق برامج الحج المختارة، يتم منحهم تأشيرة الحج لتلك السنة.  كما يتيح النظام الحجز المبدئي 
واعداد  المتوقع،  الحجاج  عدد  على  التعرف  الخاص  والقطاع  المعنية  للجهات  ليتسنى  سنوات،  وخمس  لثالث  المسبق 

خططها التنفيذية الستكمال ما يلزم من مرافق وخدمات ومساكن، وتحديث خططها المستقبلية للحج. 

4( تنفيذ برامج الحج
 بناء على تأشيرات الحج الصادرة، يتأكد لمقدمي الخدمات عدد الحجاج لكل برنامج حج، مما يمكنهم من توفير الموارد 
الالزمة ووضع الخطط التشغيلية وتدريب العاملين عليها.  كما تعمل الجهات المعنية بتوفير ما يلزم لتنفيذ خططها 
ونشر القوى العاملة وفقًا لكثافة الحجاج المتوقع في كل مشعر، والتنسيق فيما بينها وتتبادل المعلومات الكترونيًا 

عبر »مركز اإلدارة المتكاملة لمرافق وخدمات الحج والعمرة  لرفع الكفاءة وسرعة اإلنجاز .

مرجع رقم ) 3 (
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المـــبـــــــــــــــــادرة

مركز اإلدارة المتكاملة لمــرافق وخدمــــات الحــــــج والعمــــرة يسهل 
تبادل المعلومات ويرفع كفاءة اإلنجاز ويعالج المشاكل قبل حدوثها

5( أداء الحج
 يقوم الحجاج بأداء نسكهم بطمأنينة وسكينة، وفق برامج الحج والخدمات المتعاقد عليها، وضمن مواعيد تفويجهم 

إلى المشاعر المقدسة والجمرات والطواف ونحوها، متجنبين بذلك مشقة اإلزدحام ومخاطر أوقات الذروة.

6( الرصد والقياس
يتم اإلستفادة من افضل التقنيات الحديثة لقياس ازمنة تقديم الخدمة، ومستوى الزحام، واستطالع اراء المستفيدين 

والعاملين والمسئولين، وقياس البيانات ألهم عناصر التشغيل ونحوها. ويقترح تولي المعهد مسئولية ذلك.
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استراتيجية تحسين الخدمات والتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً 
لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المـــبـــــــــــــــــادرة

7( »مركز قياس مؤشرات األداء وبحوث العمليات والمحاكاة«
ويتولى تأسيسه وتشغيله معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، باعتباره جهة علمية 
متخصصة ومحايدة، تشرف عليه لجنة عليا، وعضو بلجنة الحج المركزية، وعضو مشارك بلجنة الحج بالمدينة المنورة، 
االستيعابية  طاقاتها  وقياس  والمرافق،  الخدمات  لتشغيل  المؤشرات  لكافة  والقياس  الرصد  مهمة  بالمركز  ليناط 
الفعلية، واجراء بحوث العمليات لتلك الخدمات لرفع كفائتها، والنمذجة والمحاكاة لمنظومة الخدمات بالحج، وتزويد 
الجهات المعنية بالمؤشرات والنتائح آنيًا خالل الحج الحج والعمرة والزيارة، إلتخاذ ما تراه مناسبًا من اجراءات تصحيحية 
أو وقائية.  وتتولى وزارة المالية تخصيص الميزانية التشغيلية السنوية الالزمة لتأسيس وتشغيل مركز قياس مؤشرات 

األداء وبحوث العمليات والمحاكاة.

8( الرفع بالتقارير والتوصيات
بناء على مؤشرات قياس األداء وما تم رصده، وتقارير الجهات المعنية، يقوم معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث 
المقدمة لهم، وما  الخدمات  والزوار على مستوى  الحجاج  الزيادة في عدد  تأثير  البيانات ودراسة  بتحليل  الحج والعمرة 
يلزم لتطويرها من إجراءات وتحسينات لتعزيز اإليجابيات ومعالجة السلبيات. ومن ثم الرفع للجهات المعنية بالنتائج 

والتوصيات لإلفادة منها في تحديث خطط الحج القادمة، وتحديد اعداد الحجاج لكل خطة. 

وتستمر دورة التطوير السنوية لإلعداد لمواسم الحج التالية



60

إدارة العرض والطلب برامج متعددة للحج تزيد االستيعابية
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التحديات
في 	  التواجد  بسبب  شديد  زحــام 

نفس المكان والزمان. 
محدودية المكان.	 
تكلفة باهظة للحلول المقترحة.	 

المبادرة
اإلفادة من االتساع الزمنـي ألداء 	 

المناسك وفقا للفرص الفقهية.
الحج 	  ألداء  مــتــعــددة  بــرامــج  إتــاحــة 

لعدة  المكان  نفس  من  تستفيد 
لزيادة  الحجاج  من  متعاقبة  أفــواج 

االستيعابية.
الحجز المسبق بعدة سنوات على 	 

البرامج المتاحة إلعداد ما يلزم لها.

مرجع رقم ) 1 (
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مركز قياس مؤشرات األداء وبحوث العمليات والمحاكاة

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

د والقياس بعض التقنيات املستخدمة للرص
عن بعد واستطالع الرأي

التحديات
خطورة اآلراء االنطباعية في التخطيط للمستقبل.	 
ما ال يمكن قياسه ال يمكن ادارته وتطويره.	 
سرعة تتابع األنشطة يتطلب رصد دقيق لمؤشرات أدائها.	 

المبادرة
مركز للرصد والقياس لكافة المؤشرات لتشغيل الخدمات والمرافق.	 
قياس طاقاتها االستيعابية الفعلية. 	 
اجراء بحوث العمليات لتلك الخدمات لرفع كفاءتها.	 
النمذجة والمحاكاة لمنظومة الخدمات بالحج والعمرة.	 
تزويد الجهات المعنية بالمؤشرات والنتائج آنيًا، التخاذ ما تراه مناسبًا من 	 

اجراءات تصحيحية أو وقائية. 
الحح 	  الحرمين الشريفين ألبحاث  تخصيص ميزانية سنوية لمعهد خادم 

والعمرة بجامعة أم القرى لتصميم وتنفيذ وتشغيل المركز.

مرجع رقم ) 1 (
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مركز االدارة المتكاملة للخدمات والمرافق

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

تكامل أفقي داخل كل قطاع

ت
عا

طا
لق

ن ا
 بي

سي
ل رأ

ام
تك

ويقترح اسناد المركز إلى احد الشركات الحكومية التقنية إلنشائه 
وبرمجته وتشغيله وتأجير خدماته لألطراف المستفيدة.

التحديات
تعدد الجهات	 
تكرار بعض العمليات	 
تداخل بعض الصالحيات	 
ضياع بعض المسئوليات	 
شح البيانات	 
تناقض بعض المعلومات	 
تأخر المؤشرات	 

المـــبـــــــادرة

مرجع رقم ) 4 (



63

مرصد الحج والعمرة والزيارة

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

التحديات
نقص شديد في بيانات تشغيل مرافق وخدمات الحج.	 
ما ال يمكن قياسه                     ال يمكن ادارته وتطويره.	 

الفـــــــــــــــرص
رؤية المملكة 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن	 

بناء المنهجية وأثرها على مستويات اتخاذ القرار )االستراتيجي والتكتيكي(
مجاالت المؤشرات

 ) األساسية والفرعية( 
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مرصد الحج والعمرة والزيارة

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

التحديات
ــل أنــشــطــة  ــ ــداخ ــ ــرع وت ــفـ تـ

وخدمات ومرافق الحج،

وتـــعـــدد أمــاكــنــهــا وتــبــايــن 
اوقاتها؛

ــرات  ــ ــ ــؤش ــ ــ ــب م ــ ــل ــ ــط ــ ــت ــ ي
ومتابعتها  الســتــيــعــابــهــا 

وتطويرها.

االنـــســـان ( ــان،  ــ ــزم ــ ال الـــمـــكـــان،   (

مرجع رقم ) 4 (مرجع رقم ) 4 (
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مرصد الحج والعمرة والزيارة

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المـــبـــــــادرة
الحرمين الشريفين دراسة 	  العليا، يتولى معهد خادم  الحج  بإشراف لجنة 

وتنفيذ وتشغيل مرصد الحج والعمرة والزيارة، وتخصص له ميزانية سنوية.

تقديم خدمات ضيوف الرحمن على أكمل وجه

تحقيق أحد محاور الرؤية للمملكة

تحقيق أهداف وزارة الحج والعمرة

تحقيق هدف استراتيجي من أهداف معهد خادم 
الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

أهمية بناء مؤشرات قياس أداء 
مرافق وخدمات الحج

شركاء النجاح

االكاديميون

طبقا للتخصص 
العلمي 

طبقا لمؤشرات طبقا لنوع الخدمة
الرضا

  طبقا النعكاس 
الحج على المجمتع

المجتمعالحجاجمقدمو الخدمة

مرجع رقم ) 4 (
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منهجية لتطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج والعمرة

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

التحــــــديات
بطء تطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج والعمرة.	 

بعض الحوادث التي تؤثر على السالمة العامة.	 

وادارة 	  بهندسة  المتعلقة  الــدراســات  مجال  في  العلمية  الفجوة 

المرافق والخدمات وتطبيقاتها في صناعة المناسبات الكبيرة.

الفـــــــــــــــرص
وجود الخبرات العلمية في مجال الدراسات المتعلقة بهندسة وادارة 	 

المرافق والخدمات وتطبيقاتها في صناعة المناسبات الكبيرة.

الحرص على تحقيق منافع الحج والعمرة.	 

ضرورة وجود مؤشرات  ومقاييس أداء حسب رؤية المملكة 2030  	 

االهـــــــــــــــداف
 العناية بالموارد األساسية ألعمال الحج والعمرة   )االنسان والمكان والزمان والعمليات والتقنية(. 	 

تقييم توافر و تكامل وتفاعل المرافق والخدمات.	 

رفع كفاءة تشغيل و صيانة المرافق والخدمات. 	 

مرجع رقم ) 4 (وضع مؤشرات لقياس التحسين و التطوير.	 
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منهجية لتطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج والعمرة

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

منهجية لهندسة وإدارة المرافق والخدمات في مواسم الحج والعمرة )المكان، اإلنسان، التقنية، الوقت، العمليات(

مرجع رقم ) 4 (



اقتصاديات الحج والعمرة والزيارة

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

ــال ــمـ ــعـ الـ

ــواد ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
التجهيزات

ر ستثما ال ــبا ــي ــال األس

ييس لمقا ا

التأهيل	 
التدريب	 
التحفيز	 

• جودة المواد     • الهندسة القيمية
• األدوات               • مكان الخدمة
• التقنيات           • غرفة التحكم

المواصفات	 
القياس	 
الرصد	 
التغذية الرجعية	 

• الفرص االستثمارية
• جذب المستثمرين

• تطوير نظام اقتصاديات الحج 
والعمرة والزيارة

• إعادة الهندسة
• النمذجة

• المحاكاة
• تخفيض الهدر

ــات  ــ ســلــســلــة دراسـ
ــارب لــتــطــويــر  ــ ــج ــ وت
منظومة  اقتصاديات 
الحج والعمرة والزيارة 

بكافة جوانبها

68

التحــــــديات
الحاجة إلى رفع الجدوى االقتصادية لجميع عمليات 	 

ومرافق وخدمات الحج والعمرة والزيارة.
التشغيل 	  كفاءة  زيــادة  يتطلب  المكان  محدودية 

لزيادة االستيعابية.
جذب المستثمرين لتطوير منظومةخدمة ضيوف 	 

الرحمن.

المبـــــــــــــــــادرة

مرجع رقم ) 1 (



التوسع بالمنصات الرقمية لجمع البيانات واستطالع اآلراء

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

69

التحــــــديات
صعوبة جمع البيانات الميدانية وتكلفتها المرتفعة.	 
تطوير كثيـرا من الخدمات يحتاج إلى معرفة آراء المشغلين 	 

والمستفيدين.

الفـــــــــــــــرص
انتشار أجهزة الهواتف الذكية واستخدام اإلنتـرنيت  لدى 	 

المشغلين والحجاج والمعتمرين )%63(.
المكانية 	  البيانات  لجمع  الذكية  الهواتف  تطبيقات  تطور 

والوصفية.
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التوسع بالمنصات الرقمية لجمع البيانات واستطالع اآلراء

تــــــخــــــطــــــيــــــط
مــــــتــــــكــــــامــــــل

المبـــــــــــــادرة
تطبيقات الستطالع الرأي

 

ــبــيــانــات مــن هــواتــف  مــنــصــة رقــمــيــة لــجــمــع ال

الحجاج  نقل  حافالت  حركة  لمتابعة  المرشدين 

وتحليلها وعرضها مباشرة لمتخذي القرار.

النقاط  البيانات وتحليلها للتعرف على  ثم تنقيب 

الحرجة وتوصيات التحسين.

مرجع رقم ) 5 (
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حـــــــــــــــــشـــــــــــــــــود مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة
التوسع بالتفويج كخيار استراتيجي للحج والعمرة	 

منظومة لمتابعة وتوجيه حركة الحشود في المنطقة 	 

المركزية بمكة المكرمة

منظومة متكاملة من الشاشات اإللكترونية االرشادية	 

التفويج المكاني والزماني إلى مشعر الجمرات	 
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التحــــــــــديات
تعدد ثقافات ولغات ومذاهب الحجاج يضع تحديات كثيرة أمام منفذي 	 

برامج تفويجهم ألماكن أداء النسك ووسائط النقل.
ضعف اتباع الحجاج لتعليمات المطوفين.	 
مخاطر الحشود الضخمة لعدم التقيد بمواعيد التفويج.	 
محدودية الطاقة االستيعابية ألماكن إداء النسك.	 
الحاجة إلى اعداد كبيرة من المرشدين لألفواج.	 

الفــــــــــــــــرص
اتباع الحاج لتعليمات منظم حملته. 	 
اإلفادة من منظم حملة الحجاج من بلدهم لتوعيتهم وضمان التزامهم 	 

ُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ..( سورة إبراهيم.  بالتفويج ) َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ
توفر طاقة استيعابية ضخمة غير مستغلة ألداء النسك.	 
الحجز 	  إلتــاحــة  والعمرة  الحج  بـــوزارة  للحج  األلكتروني  المسار  تطوير 

المسبق لكافة الخدمات والمرافق. 

التفويج:  توقيت خروج أعداد محددة من الحجاج النظاميين من مخيماتهم 
مسبقًا،  معدة  جداول  حسب  منظمة  مجموعات  شكل  على  ومساكنهم 
ولرفع  النسك،  إداء  ألماكن  اآلمنة  االستيعابية  الطاقة  تجاوز  عدم  لضمان 

كفاءة ومدة استخدامها.

التوسع بالتفويج كخيار استراتيجي للحج والعمرة

حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

مرجع رقم ) 2 (
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المـــبـــــــادرة
التوسع في التقنيات الحديثة للتخطيط والرصد واإلستطالع والتحليل والمتابعة والتقييم لعمليات التفويج بالمشاعر 	 

المقدسة ومكة المكرمة والمسجد الحرام.
تزويد المسار األلكتروني للحج بنظام حجز آلي لكافة مواعيد التفويج من بلد الحاج.	 
إدارج مواعيد التفويج ضمن عقود الحجاج وتعهدهم باإللتزام بها قبل اصدار تأشيرة حجهم.	 
وضع آلية لتفعيل مشاركة منظمي رحالت الحج المرافقين للحجاج من بلدهم وتحملهم مسئولية تفويج حجاجهم، 	 

وإجراءات للمكافأة والجزاء حسب التزامهم.
وضع برامج ألداء العمرة وتدريب منظمي رحالت المعتمرين المرافقين لهم من 	 

بلدانهم طيلة العام.

بإصدار  بطاقة/اسورة ذكية  »رخصة منظم رحلة حج« بها شريحة راديوية، 	 
وشروط لتجديدها، تضمن وزارة الحج تعاون عشرات آالف منظمي رحالت حج مرافقين 

للحجاج من بلدهم في توعيتهم وتطبيق برامج تفويجهم.
بعدة 	  بلدهم  من  لهم  المرافقين  الحجاج  رحالت  منظمي  ُيصنف  الرخصة؛  وبموجب 

مستويات حسب جودة خدماتهم، ومؤهالت تدريبهم.  وُيحدث العدد الذي يسمح لهم 
بتسجيلهم وفق التزامهم بتفويج حجاجهم في األوقات والمسارات المحددة لهم.  

»الحجز المسبق« و«رخصة منظم رحلة حجاج« أهم آليات التفويج

حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

وتستخدم رسوم تجديد الرخصة السنوية 
لتمويل عمليات مراقبة وتقييم التفويج. مرجع رقم ) 2 (
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منظومة لمتابعة وتوجيه حركة الحشود في المنطقة 
المركزية ومكة المكرمة 

حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

1( اإلفادة من التقنيات الحديثة للرصد والتحليل وعرض النتائج

2( توفير العدد المناسب من المداخل والمخارج وفي المكان المناسب

خروجخروج

دخول

ية
حذ

 اال
ف

فو
ر

ية
حذ

 اال
ف

فو
ر

مرجع رقم ) 6 (
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منظومة لمتابعة وتوجيه حركة الحشود في المنطقة 
المركزية ومكة المكرمة 

حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

4 ( وضع نقاط تحكم 
تدريجية في المواقع

الطرق 
والممرات

الساحات المحيطة

طة
حي

م
ت ال

حا
سا

ال

طة
حي

م
ت ال

حا
سا

ال

الساحات المحيطة

الممرات الممرات

الطرق والممراتالطرق والممرات
صحن المطاف

المسعى

اماكن الصالة 
بوابات الدخول 

والخروج

بوابات الدخول 
والخروج

3( رصد ومتابعة كامل شبكة 
ممرات وساحات المشاة

اقع) 4 وضع نقاط تحكم تدر�جية �� املو

اماكن الصالة 

مرجع رقم ) 6 (
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منظومة لمتابعة وتوجيه حركة الحشود في المنطقة 
المركزية ومكة المكرمة 

حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

5( توزيع التدفقات على المحاور المختلفة

7( ربط المنطقة المركزية بمحاور مباشرة 
بالخطوط الدائرية الخارجية

6( االستفادة من محور الفيصلية

ترتبط  معلقة  بجسور  الحرام  المسجد  ادوار  ربط   )8
مباشرة باتجاهات القدوم  من المناطق المرتفعة
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منظومة متكاملة من الشاشات اإللكترونية االرشادية
حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

التحــــــــــديات
تعدد الجهات المشاركة ومواقع الشاشات اإللكترونية بمكة المكرمة.	 
تعدد اللغات والثقافات للحجاج والمعتمرين.	 
تعدد الرسائل التوعوية واالرشادية.	 

المـــبـــــــادرة

التوزيع العام المقترح للوحات والشاشات الرقمية                                   منظومة إدارة وتوجيه حركة الحشود لكامل مكة المكرمة 
 والتلفزيونية في مكة المكرمة

مرجع رقم ) 7 (
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منظومة متكاملة من الشاشات اإللكترونية االرشادية
حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

المبادرة
تحقيق التكامل لمنظومة 	 

اللوحات اإلرشادية.

على  الــمــعــلــومــات  ــق  ــدف ت دورة 
اللوحات و الية عمل المركز الموحد

ــة  ــ ــب ــ ــراق ــ ــم ــ ال
الكاميرات شبكة 

التحكم والتوجية 
ــة ــادي الــرســائــل  االرش

الـــمـــتـــلـــقـــي 

الرحمن ضيوف 

ت
سلوكيا

ل ا م
التحك غرفة 

والتحليل  م 
التقيي

ــــــــرار
ــــــــقــ

الــ

ولـــيـــن
ســـئـــ

الـــمـــ

مرجع رقم ) 7 (
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التفويج المكاني والزماني إلى مشعر الجمرات
حــــــــــــــشــــــــــــــود
مــــــنــــــظــــــمــــــة

التحــــــــــديات
 ضعف البنية التحتية المساعدة على التفويج.	 
سهولة وصول حجاج غير نظاميين إلى الجمرات. 	 
صعوبة منــع الحجاج النظاميين من الخروج من المخيمات.	 

الفـــــــــــــــرص
تخصيص بوابات تفتح زمنيًا إلى طرق تؤدي إلى الجمرات، 	 

وطرق أخرى للعودة وللحركة الحرة.

المـــبـــــــادرة

اإلفــــــــادة مــــن الـــمـــســـافـــة بــيــن 	 
المخيمات للفصل بين الحشود. 

تعدد األدوار لزيادة االستيعابية.	 
تغطية وتهيئة المحاور المؤدية إلى الجمرات.	  مرجع رقم ) 8 (
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ــزة ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ اســـــــــتـــــــــضـــــــــافـــــــــة م
الــخــضــراء	  والــمــبــانــي  الــمــخــيــمــات  بتطبيق  ــتــوســع  ال

المقدسة	  المشاعر  فــي  متطورة  إعــاشــة  منظومة 

ــة	  ــفــ ــ ــزدل ــمــ ــ ــن تـــــجـــــهـــــيـــــزات الــــمــــبــــيــــت ب ــ ــي ــســ ــحــ ــ ت

األدوار	  مــــتــــعــــددة  ــام  ــ ــيـ ــ خـ مـــجـــمـــعـــات  ــر  ــ ــوي ــطــ ــ ت

ــمــات 	  ــي ــمــخ ــو الـــتـــكـــيـــيـــف مـــجـــمـــعـــات ال ــحـ ــه نـ ــوجــ ــ ــت ــ ال

الثلج  ــزانـــات  وخـ الــمــبــردة  الــمــيــاه  بشبكة  الــمــطــورة 

سكني/حجاج	  الــمــشــتــرك  االســتــخــدام  ذات  عــمــائــر  
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التوسع بتطبيق المخيمات الخضراء 
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

التحــــــــــديات
استنزاف بيئة المشاعر المقدسة وضعف جودة البيئة الداخلية والممارسات الصحية االمنة.	 
انتاج حوالي خمسين الف طن من النفايات بالمشاعر المقدسة خالل ستة ايام فقط.	 
 صعوبة نقل النفايات خارج المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج.	 
استهالك كميات كبيرة من الطاقة والمياه.	 

تراكم النفايات بمشعر منى
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التوسع بتطبيق المخيمات الخضراء 
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

الفـــــــــــــــرص
ــة مكة 	  حــــرص الــمــســلــمــيــن عــلــى قــدســي

المكرمة والمشاعر المقدسة.
حرص الحجاج على االعمال الخيرية في الحج 	 

مثل:  التنظيمية  للشعارات  واالســتــجــابــة 
»تصدق بها وال ترمها«

ــدعــم مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة واالهــلــيــة 	  ال
والخيرية.

أهداف المبادرة
الحد من التأثيرات السلبية لألنشطة المختلفة على بيئة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يحقق رؤية المملكة 2030.	 
تطوير إدارة النفايات الصلبة بمشعر منى من خالل البحث عن طرق جديدة إلدارة النفايات الصلبة بالطرق البيئية التي تتالءم 	 

مع قدسية المكان والزمان.

حيث  التجريبي،  المشروع  مع  الحجاج  تفاعل 
بثالثة  للتدوير  القابلة  النفايات  من   %66 فرز  تم 

مخيمات والتي تبلغ 14.5 طن.

مرجع رقم ) 9 (
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التوسع بتطبيق المخيمات الخضراء 
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

وصف المـــبـــــــادرة
تكمن الغاية في تنفيذ هذه المبادرة في تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن اسكان الحجاج بالمخيمات 	 

بمشعر منى ، وذلك من خالل تنفيذ عدد من المبادرات الفرعية بشكل تدريجي تصب جميعها في رفع 
جودة البيئة في هذه المخيمات وتحويلها الى مخيمات صديقة للبيئة.  

الخط الزمني للمبادرة
حج 1432 هـ: نجاح التجربة التي نفذت بثالث مخيمات إلثبات امكانية تنفيذ المبادرة.	 
حج 1437 هـ: تنفيذ المبادرة بشكلها النهائي بثالث مخيمات والوصول لنسبة فرز نفايات تقدر بـ %66.	 
حج 1439 هـ: اصدار دليل اجرائي لألصحاب المخيمات عن آلية تنفيذ المبادرة وتجربته بمخيمين والتعميم 	 

من قبل وزارة الحج والعمرة على حجاج الداخل بالتوسع التدريج بتطبيق المبادرة على مخيماتهم.
مواسم الحج القادمة : متابعة تنفيذ المبادرة وزيادة عدد المبادرات الفرعية ورفع كفاءة التنفيذ.	 

مرجع رقم ) 9 (
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التوسع بتطبيق المخيمات الخضراء 
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

المبادرات الفرعية المنفذة حتى موسم حج 1439 هـ لتطبيق مفهوم الحج األخضر:	 
فرز النفايات من المصدر الى نوعين جافة وعضوية.	 
الوجبات مسبقة التجهيز المجمدة والمعقمة.	 
غسل وتعقيم اليدين.	 
استخدام منظفات صديقة للبيئة.	 
الحالقة الصحية االمنة.	 
ترشيد استهالك المياه.	 

ــيـــة الــمــتــبــعــة لــفــرز  اآللـ
النفايات بالمصدر مرجع رقم ) 9 (
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منظومة إعاشة متطورة في المشاعر المقدسة
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

التحــــــــــديات
استكمال االشتراطات الصحية بمطابخ المشاعر المقدسة.	 
مساحة المطابخ بمشعر منى ال تتناسب مع عدد الحجاج.	 
عدم وجود خدمات اعاشة منظمة بمشعر مزدلفة.	 
عمالة موسمية غير كافية وغير مدربة.	 
هدر الطعام وضخامة حجم النفايات.	 

الفـــــــــــــــرص
االستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في تغذية الحشود 	 

الكبيرة )خطوط الطيران، المؤسسات العسكرية، المناسبات الكبيرة(.
االستفادة من التطور التقني لوسائل إعداد وتجهيز الوجبات	 
تشجيع االستثمار في تقديم خدمات اإلعاشة.	 

الوضع الراهن للمطابخ بمشعر منى

تغليف الوجبات الغذائية 
مرجع رقم ) 10 (مرجع رقم ) 10 ()تجربة محلية ناجحة(
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مرجع رقم ) 10 (

تطوير منظومة اإلعاشة في المشاعر المقدسة 
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

تحقيق األمن الغذائي للحجاج بالمشاعر المقدسة
توفير بدائل متعددة لتغذية امنة للحجاج.	 
تنفيذ مطابخ مركزية في حمى المشاعر المقدسة.	 
الغذائية 	  للوجبات  الجوية  الــرحــالت  تقنيات  مــن  اإلفـــادة 

مسبقة التجهيز والتجميد بمواصفات تناسب الحجاج.

االستفادة المثلى من التقنيات 
الحديثة في تغذية الحشود

مرجع رقم ) 10 (

طرق حفظ الوجبات مسبقة التجهيز 
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تحسين تجهيزات المبيت بمزدلفة
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

التحــــــــــديات
  ضعف التجهيزات بساحات مزدلفة.                     -  ضيق المساحة المتاحة للمبيت.	 

الفـــــــــــــــرص
توفر تجهيزات متعددة للمكث المؤقت بمزدلفة.	 
حط الرحال بمزدلفة يتيح اإلفادة من المكان مرة أخرى.	 
مبادرات دعم الشباب لتملك مقاصف متنقلة.	 

المـــبـــــــادرة
1 ( مساطب مرتفعة عن ممرات المشاة بسور منخفض يمكن الجلوس عليه، توزع على 

المطوفين لتنظيم حجاجهم وخدمتهم.
2 ( محطات حافالت وخدمات متنقلة مجاورة.

4 ( السعي نحو توزيع مخيمات وساحات نزول الحجاج وفق برنامج 3 ( تخصيص مواقع للمقاصف والخدمات المتنقلة وخطة لحركتها
تنقلهم لتخفيف الزحام وزيادة االستيعابية

مرجع رقم ) 1 (
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تطوير مجمعات خيام متعددة األدوار للمشاعر المقدسة
اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

تحديات عمائر منى:
كثافة بشرية عالية في مناطق خطرة شديدة االنحدار.	 
اقصى طاقة استيعابية بحدود مليون حاج فقط.	 
تكلفة مادية مرتفعة جدًا فمن يدفعها؟ الحاج؟ أم الدولة؟	 

متعددة  لخيام  تجريبي  نموذج 
االدوار بتكييف وتهوية طبيعية

مجمعات خيام متعددة األدوار بسعة 1200 حاج، وأبراج خرسانية للمصاعد 	 
والمطابخ ودروات المياه

زيارة صاحب السمو الملكي األمير نايف بن 
عبد العزيز يرحمة اهلل للمخيم التجريبي

والفرش  الغرف  توزيع  في  عالية  مرونة 
وفق مستوى الخدمة, وتخصيص2 متر 

مربع صافي لكل حاج.

خيام متعددة االدوار قابلة للفك والتركيب والتشكيل 	 
وتحافظ على الصورة الذهنية المبسطة لمنى.

مرجع رقم ) 11 (

التجربة

المبادرة
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المياه  المطورة بشبكة  المخيمات  مجمعات  تكييف 
المبردة وخزانات الثلج 

اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

التحــــــــــديات
شدة الحرارة بمخيمات ومساكن مشعر منى خالل الصيف.	 
التكييف الصحراوي يزيد رطوبة الهواء مما يتطلب تخفيض درجة الحرارة.	 
التكييف الفريون يصل أدنى كفاءة عند شدة الحرارة الخارجية.	 
التكييف الفريون يؤدي إلى ذروة طلب على الكهرباء، ويحتاج سعة تكييف ضخمة.	 
التكييف الفريون يطرد الحرارة إلى الهواء الخارجي مما يزيد من درجة الحرارة المحلية.	 

الفـــــــــــــــرص
ارتفاع كفاءة تبريد الفريون خالل الليل إلنخفاض درجة الحرارة الخارجية.	 
انخفاض الطلب على الكهرباء ليال طيلة العام.	 
توفر خبرات محلية لتصنيع وصيانة أنظمة التكيف بدورة الماء المبرد.	 
السعة الحرارية العالية للماء المثلج.	 
توفر تقنيات البنية التحتية »تبريد المناطق« لتبريد عدة منشئات.	 
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المياه  المطورة بشبكة  المخيمات  مجمعات  تكييف 
المبردة وخزانات الثلج 

اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

المـــبـــــــادرة
1 ( تركيب خاليا طاقة شمسية مرنة بأسطح االسقف الجنوبية 

لمجمعات الخيام المطورة.

تخــــــــــــــــــــــز�ن الكهر�ــــــــــــــــــــــاء •
املنتجـــــــة مـــــــن الطاقـــــــة 
 
ً
الشمســــــــــــــــــــــية ��ـــــــــــــــــــــــارا

 لإلســـــــتفادة م��ـــــــا لـــــــي
ً
ال
لتجميـــــــــــــــــــــــــــد امليــــــــــــــــــــــــــــاه 

� با��زانـــات قبـــل ا��ــــ
.�عدة اشهر

� وحـــدات اســتخدام املاءا��مــد لت��يـــد امليــاه وارســـالها إ�ــ•
.التكييف املنفصلة �� مجمع ا��يام املطورة مرجع رقم ) 12 (

إعـــــارة  أو  تـــخـــزيـــن   )  2
من  المنتجة  الــكــهــربــاء 
نهاراً  الشمسية  الطاقة 
ــادة مــنــهــا لــيــاًل  ــف ــت ــإلس ل
بالخزانات  المياه  لتجميد 

قبل الحج بعدة اشهر

إلى  3 ( استخدام الماء المجمد لتبريد المياه وارسلها 
وحدات التكييف المنفصلة في مجمع الخيام المطورة

تخــــــــــــــــــــــز�ن الكهر�ــــــــــــــــــــــاء •
املنتجـــــــة مـــــــن الطاقـــــــة 
 
ً
الشمســــــــــــــــــــــية ��ـــــــــــــــــــــــارا

 لإلســـــــتفادة م��ـــــــا لـــــــي
ً
ال
لتجميـــــــــــــــــــــــــــد امليــــــــــــــــــــــــــــاه 

� با��زانـــات قبـــل ا��ــــ
.�عدة اشهر

� وحـــدات اســتخدام املاءا��مــد لت��يـــد امليــاه وارســـالها إ�ــ•
.التكييف املنفصلة �� مجمع ا��يام املطورة



التوجه نحو العمائر ذات االستخدام المشترك سكني/ضيوف

اســـــتـــــضـــــافـــــة 
مــــــتــــــمــــــيــــــزة

التحــــــــــديات
الحاجة إلى مساحات ضخمة إلسكان الحجاج أليام قليلة.	 
عمائر الحجاج غير مستخدمة طيلة العام.	 

 
الفـــــــــــــــرص

احياء ثقافة تأجير سكان مكة والمدينة لجزء من مساكنهم للحجاج، 	 
لتحقيق دخل إضافي خالل مواسم الحج والعمرة والزيارة.

تطور أنظمة الحجز ومراقبة الجودة.	 
توثيق التواصل بين السكان وضيوف الرحمن.	 

المـــبـــــــادرة
1 ( وضع أسس ومعايير ومعدالت إسكان مريحة.

2 ( وضع تنظيمات مرنة تحفز االستثمار، وتسويق الخدمة.
3 ( خالل العام يستمتع السكان بكامل المكان

الــمــواســم  ــالل  خـ  )  4
يختصرون مسكنهم

الســتــضــافــة الــحــجــاج 
وتحقيق دخل اضافي

إســـــــكـــــــان 
الـــــحـــــجـــــاج 
والمعتمرين

احــــتــــيــــاجــــات 

الـــــــحـــــــجـــــــاج 

والــمــعــتــمــريــن

فـــــات 
صـــــ

مـــــوا

يـــــر
ايـــــ

عـــــ
مـــــ

و

يـــــل
غـــــ

شـــــ
تـــــ

أنـــــــظـــــــمـــــــة 

وتـــشـــريـــعـــات

تنظيم 
وإدارة

اقتصاديات
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بــــــــــــــــيــــــــــــــــئــــــــــــــــة آمــــــــــــــنــــــــــــــة
ــة مــن 	  ــ ــب ــ ــل ــصــ ــ ــات ال ــفــ ــ ــل ــ ــخ ــمــ ــ االســــــتــــــفــــــادة مــــــن ال

ــي ــ ــ ــاح ــ ــدي واألضــ ــ ــ ــه ــ ــ ــن ال ــ ــ ــروع اإلفـــــــــــــادة م ــ ــشــ ــ ــ م

ــازر الـــســـائـــلـــة 	  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــات الـ ــفـ ــلـ ــخـ أحــــــــــواض تـــبـــخـــيـــر مـ

الـــــــــــهـــــــــــواء 	  مـــــــــــلـــــــــــوثـــــــــــات  مــــــــــــــن  الـــــــــــحـــــــــــد   

الـــــــتـــــــوجـــــــه نــــــحــــــو اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــحــــــافــــــالت 	 

والــــشــــاحــــنــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــلـــنـــقـــل الـــــتـــــرددي

ــة	  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــــحـــــــــــد مـــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــــــــراض الـ

ــة	  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـــــــــحـــــــــد مـــــــــــن الــــــــمــــــــخــــــــاطــــــــر الـ
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االستفادة من المخلفات الصلبة من مشروع اإلفادة 
من الهدي واألضاحي

بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

التحــــــــــديات
تجمع كميات كبيرة من مخلفات المجازر في وقت قصير.	 
مصدر تلوث لبيئة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة.	 
عدم توفر الوسائل المالئمة للتخلص من المخلفات بطرق صحية وسليمة.	 

المـــبـــــــادرة
تحويل المخلفات الصلبة الناتجة من المجازر من 	 

عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية.
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االستفادة من المخلفات الصلبة من مشروع اإلفادة 
من الهدي واألضاحي

بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

المـــبـــــــادرة
الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة من التلوث.

1 (  تعبئة المخلفات الصلبة الصالحة لالستهالك اآلدمي 
وتسويقها.

الصالحة  غير  الصلبة  المخلفات  من  االستفادة   )  2
لالستهالك اآلدمي في مجاالت التصنيع المختلفة.

ود
ــلــ

الــج

ــة  ــدرج ــون ال ــ ده

ــى  ــ ــة إل ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ال

ــة ــ ــ ــادس ــ ــ ــس ــ ــ ال

الـــــــعـــــــصـــــــارة 
ــة  ــ ــراوي ــ ــف ــ ــص ــ ال

ت 
ــا ــويـ ــتـ ــحـ مـ

ش 
الــــــــكــــــــر

واالمـــــــعـــــــاء

الـــــــدبـــــــاغـــــــة 
ت  عا لمصنو ا و
الـــــجـــــلـــــديـــــة 

ــوت  ــ صـــنـــاعـــة الـــصـــابـــون وزيـ
صناعة االدوية التشحيم والشموع والمنظفات 

صـــــنـــــاعـــــة 
ــاد  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــعــــضــــوي

ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االسـ  )  3
ــات  ــفـ ــلـ ــخـ ــمـ ــن الـ ــ ــ م
ــر صـــالـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـ
ــي لــالســتــهــالك اآلدمـ

الــمــخــلــفــات
صالحة الغير 
ك ستهال لال
اآلدمـــــــــــــــــي

1

23

4

مرجع رقم ) 13 (
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أحواض تبخير مخلفات المجازر السائلة 
بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

التحــــــــــديات
عدم االستفادة من مخلفات المجازر.	 
التدهور البيئي لوادي فج الحرمان بمخلفات المجازر.	 
عدم توافر البنية التحتية إلعادة تدوير مخلفات المجازر.	 

الفـــــــــــــــرص
توفر اشعة الشمس الساطعة بالمنطقة طيلة العام.	 
اهتمام الدولة بالحفاظ على الوضع البيئي بوادي فج الحرمان وبصفة خاصة المياه الجوفية.	 
نجاح النموذج التجريبي لخلية تبخير عينة من مخلفات المجازر السائلة، بمؤشرات أداء مشجعة. يتيح إمكانية التوسع به بتكلفة مناسبة لحين 	 

استكمال البنية التحتية.

المـــبـــــــادرة
كامل 	  الستيعاب   ) 100م   ×  100  ×  1.6( مقاس  تبخير  خلية  إنشاء 

مخلفات المجازر السائلة، وتجفيفها خالل شهر.

يف �سوء نتائج النموذج التجريبي خللية تبخيـر عينة من خملفات املجازر ال�سائلة حج 1438هـ
حدوث التبخري الكلي للمخلفات ال�سائلة يف غ�سون 35 يومًا من تاريخ ا�ستقبال املخلفات يف اليوم 

العا�سر من ذو احلجة 
مت تبخري حوايل 37% من املخلفات ال�سائلة خالل اخلم�سة اأيام الأوىل وذلك ب�سبب زيادة ن�سبة 

املاء اإىل الدم مما قلل كثافة املخلفات.

رعملیة التبخیر بالوحدة التجریبیة لتبخیر المخلفات السائلة للمجاز

منحنى عملیة تبخیر المخلفات السائلة �المجازر �موقع واد� فج الحرمان

مرجع رقم ) 14 (
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 الحد من ملوثات الهواء 
بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

التحــــــــــديات
ازدياد معدل انبعاث ملوثات الهواء من عوادم المركبات والمصانع.	 
ارتفاع نسب ملوثات الهواء بأنفاق مكة المكرمة.	 
ارتفاع نسبة الغبار نتيجة لألنشطة اإلنشائية.	 

المـــبـــــــادرة
االستفادة من الطاقة المتجددة بالمشاعر المقدسة.	 
مرجع رقم ) 15 (تشجيع انشاء المسطحات الخضراء بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.	 
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 الحد من ملوثات الهواء 
بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

المـــبـــــــادرة
وأســلــوب 	  والمعتمرين  الــحــجــاج  نقل  حــافــالت  مــواصــفــات  تطوير 

تشغيلها، لحين استبدالها بحافالت كهربائية.
تطوير منظومة الرصد البيئي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.	 

منظومة رصد نوعية الهواء

ملوثات الهواء ومؤشرات التأثير البيئي والصحي

خريطة توزيع 
ــات  ــ ــط ــ ــح ــ م
البيئي  الرصد 
بـــــمـــــكـــــة 
الــمــكــرمــة

مرجع رقم ) 14 (
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التوجه نحو استخدام الحافالت والشاحنات الكهربائية 
للنقل الترددي

بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

التحــــــــــديات
محركات الديزل تهدر أكثر من  60 % من الطاقة على شكل 	 

حرارة ال يستفاد منها، وتؤدي إلى رفع درجة حرارة الهواء.
مما 	  الحافالت  أسطول  زيــادة  يتطلب  قد  الحجاج  عــدد  زيــادة 

يؤدي إلى زيادة التلوث.
ضرورة توفير بيئة خالية من تلوث الهواء باالماكن المقدسة.	 

الفـــــــــــــــرص
توجه عدد من شركات تصنيع السيارات األوربية إلى التوقف 	 

عن انتاج المركبات بمحركات البنزين والديزل عام 2025 م.
تصل كفاءة المحركات الكهربائية إلى أكثر من %90.	 
واطول 	  للصيانة  تطلبًا  اقل  الكهربائية  والشاحنات  الحافالت 

عمرا واقل تكلفة وأكثر موثوقية للتشغيل.
القيادة 	  ذاتية  جعلها  إلى  الكهربائية  السيارات  شركات  توجه 

بدرجة سالمة تصل إلى عشرة اضعاف القيادة البشرية.
الحافالت ذاتية القيادة ال تحتاج سوى عالمات طريق واضحة، 	 

وتوفر عدة آالف من السائقين.

المـــبـــــــادرة
التوجه نحو استخدام الحافالت والشاحنات الكهربائية 	 

شاحنة تسال الكهربائية التي يبدأ انتاجها عام 2019م، تقطع اكثـر من 800 كلم 
قبل الحاجة إلى إعادة شـحن لمدة نصف ساعة لتقطع 640 كلم إضافية، مع 

ضمان الشركة لمسافة 1.6 مليون كلم. مرجع رقم ) 16 (
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الحد من األمراض المعدية

بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

التحــــــــــديات
ظهور امراض معدية عالمية حديثا.	 
احتمالية دخول امراض معدية وافدة مع الحجاج والمعتمرين.	 

المـــبـــــــادرة
خلو مواسم الحج والعمرة من االمراض المعدية 

من خالل الرصد والتحكم لألمراض المعدية حديثة الظهور باستخدام 
التقنيات الحديثة:

نمذجة وديناميكية األمراض المعدية.	 
المراقبة االلكترونية للوضع الوبائي لألمراض.	 
تقنيات النانو في التطهير والتعقيم.	 
مراقبة ورصد نواقل االمراض عن طريق تقنيات االستشعار عن 	 

بعد ونظم المعلومات الجغرافية، الخرائط والبرمجيات الوبائية.

تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية من خالل النمذجة وتحليل صور 
األقمار الصناعية لتحديد أماكن تكاثر البعوض الناقل لألمراض المعدية مرجع رقم ) 17 (
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الحد من المخاطر الطبيعية 

بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

التحــــــــــديات
والممتلكات 	  التحتية  البنية  ومنشآت  األفــراد  تعرض 

العامة والخاصة للمخاطر الطبيعية.

المـــبـــــــادرة
البيئة 	  على  للمحافظة  التقنيات  احـــدث  اســتــخــدام 

الطبيعية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ــفــادة مــن مــيــاه الــســيــول الــمــهــدرة مــن خــالل 	  االســت

استخدام التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة.

مسارات األودية والبنية التحتية )أعمدة نقل الكهرباء(

نماذج لكيفية حصاد مياه األمطار

مرجع رقم ) 18 (
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الحد من المخاطر الطبيعية

بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة
آمــــــــــــــــنــــــــــــــــة

المـــبـــــــادرة

سالمة  وتأمين  المكرمة  مكة  طبيعة  على  المحافظة 
كوارث  او  مخاطر  أي  من  والسكان  والمعتمرين  الحجاج 

طبيعية

وضع أسس ومعايير عمليات القطع الصخري، وتهذيب الجبال.	 
تطوير طرق الحماية من مخاطر االنهيارات الصخرية.	 
البيئة 	  على  تؤثر  ال  آمنة  مناطق  في  المرادم  أماكن  اختيار 

المحيطة بها.
معالجة منشآت البنية التحتية كخطوط الكهرباء الواقعة في 	 

مجاري السيول ووضع سبل حماية مالئمة لها.
تنفيذ برامج توعوية للتدريب المجتمعي على كيفية التصرف 	 

وقت وقوع أي نوع من أنواع الكوارث الطبيعية المتوقعة.

أحد مجاري السيول بمكة المكرمة

مرجع رقم ) 18 (



خــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــات راقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة

ــج والـــعـــمـــرة والــــزيــــارة	  ــحـ ــة لـــمـــرافـــق وخــــدمــــات الـ ــ ــاديـ ــ ــوز ارشـ ــ ــ رم

ــل األمـــتـــعـــة 	  ــقــ ــ ــالم ومــــنــــاولــــة ون ــ ــتـ ــ ــامـــل السـ ــكـ ــتـ ــمـ ــام الـ ــظــ ــ ــن ــ ال

ــة ومـــــطـــــاراتـــــهـــــا ــ ــ ــن ــ ــ ــدي ــ ــمــ ــ ــ لـــــضـــــيـــــوف الــــــرحــــــمــــــن بــــمــــكــــة وال

تـــــــطـــــــويـــــــر خــــــــــدمــــــــــات مـــــتـــــنـــــقـــــلـــــة لــــــلــــــحــــــج والـــــــعـــــــمـــــــرة	 

ــري مــنــى 	  ــعـ ــشـ ــمـ ــاف والـــــــطـــــــوارئ بـ ــعــ ــإلســ ــ عـــــربـــــات مـــعـــلـــقـــة ل

ــة الـــمـــكـــرمـــة ــكــ ــمــ ــ ــات ب ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ومـــــزدلـــــفـــــة وربـ
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رموز ارشادية لمرافق وخدمات الحج والعمرة والزيارة

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

التحديات
تعدد لغات ضيوف الرحمن.	 
محدودية المساحة المتاحة للوحات اإلرشادية.	 

المـــبـــــــادرة
تطوير رموز ارشادية لكافة مرافق وخدمات الحج والعمرة.

الفـــــــــــــــرص
سهولة فهم الرموز االرشادية كلغة عالمية.	 

مرجع رقم ) 19 (
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النظام المتكامل الستالم ونقل األمتعة لضيوف الرحمن 
بمكة والمدينة ومطاراتهما

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

التحــــــــــديات
كثرة األمتعة في المغادرة تتسبب في صعوبة وزن األمتعة 	 

          بالمطار وزحام وتأخر الرحالت.
شدة الزحام بالمنطقة المركزية نتيجة تأخر تحميل األمتعة	 

         في الحافالت.
تواضع مستوى تصميم وتنفيذ صاالت األمتعة الحالية بمكة. 	 
يجب التعامل مع أكثر من 400.000 حقيبة  في اليوم سنة 1462هـ خالل 	 

ذروة الحج، مقارنة بحوالي 100,000 ح/ي حاليا.
قطار الحرمين السريع غير مزود بعربات لألمتعة.	 
تأخر تحرك الحجاج بانتظار شحن امتعتهم بالحافالت.	 

الفـــــــــــــــرص
تجارب ناحجة لعدد من مكاتب شئون الحجاج الستالم امتعة حجاجهم قبل 	 

سفرهم بعدة ايام.
توفر شركات الشاحن المعتمد لألمتعة. وتطبيقات شركات التوصيل.	 
استخدام عدد من شركات الطيران نظام القطعة بدال من الوزن.	 
أمثلة عالمية ناجحة لصاالت استالم األمتعة بالمدن.	 
توفر تقنيات حديثة لتعريف وتتبع األمتعة.	 

مرجع رقم ) 20 (
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لضيوف  األمتعة  ونقل  الستالم  المتكامل  النظام 
الرحمن بمكة والمدينة ومطاراتهما

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

المـــبـــــــادرة
الفصل بين حركة الحجاج وحركة األمتعة كخدمة إضافية.	 
 التوسع في تطبيق نظم المعايرة الحجمية لألمتعة بدال من 	 

المعايرة بالوزن الجرامى.
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خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة الخدمة  :AA )تسليم 

واستالم األمتعة من 
السكن وحفظها 

لحين السفر(

الخدمة A : )تسليم 
واستالم األمتعة من 

السكن(

الخدمة BB : )تسليم 
واستالم األمتعة من 

السكن وحفظها 
ووزنها قبل السفر(

الخدمة B : )مراكز 
الستالم األمتعة 
وانهاء إجراءاتها 

وشحنها للمطار(

 :C1  & C2  الخدمة
)تقديم الخدمات وفق 

الوضع الحالي(
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رموز ارشادية لمرافق وخدمات الحج والعمرة والزيارة

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

التحـــــديات
نقص عدد من الخدمات بالمشاعر المقدسة.	 
صعوبة اإلستثمار في الخدمات الثابتة بالمشاعر.	 
مخاطر صحية من البسطات العشوائية.	 

الفـــــــــــرص
مراكز 	  إلى  الخدمة  عن  الخارجة  الحافالت  تحويل  سهولة 

خدمات متنقلة.
تشجيع استثمار األفراد في الخدمات.	 
تطبيق المواصفات الصحية على الكفتريات.	 
سهولة الحركة باالتجاهين على طرق النقل الترددي.	 
االستفادة منها بعد الحج في المناطق السياحية والقرى.	 

مرجع رقم ) 20 (



109

تطوير خدمات متنقلة للحج والعمرة

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

المبـــــــــادرة
1 ( تطوير خدمات متنقلة للحج والعمرة

إرشــــــــــــــــــــــــاد الــــــتــــــائــــــهــــــيــــــن. 1
إســــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــاف. 2
تــــــــــوعــــــــــيــــــــــة وإفـــــــــــــتـــــــــــــاء. 3
شــــــــاحــــــــنــــــــة مــــــــشــــــــروبــــــــات. 4
ســـــــــــــامـــــــــــــة وإطـــــــــــــفـــــــــــــاء. 5
اســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــات . 6
خــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات صــــــحــــــيــــــة . 7
مـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــف مـــــــطـــــــعـــــــم . 8
مـــــــــركـــــــــز شـــــــــرطـــــــــة وأمــــــــــن . 9
ــة. 10 ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــة مـــــــــــــواد غـ ــ ــ ــن ــ ــ ــاح ــ ــ ش
مـــــــركـــــــز تــــنــــظــــيــــم الـــــــمـــــــرور. 11

ــس. 12 ــ ــم ــ ــش ــ عـــــــــــاج ضــــــــربــــــــات ال
ــة . 13 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــام ع ــاه  ــــ ــــ ــــ ــيـ مـ دورات 
ــة  . 14 ــ ــئ ــ ــي ــ ــب ــ ــة ال ــ ــ ــح ــ ــ مــــــراقــــــبــــــة ص

عـــــــاقـــــــات عــــــامــــــة لـــلـــحـــجـــاج. 15
مـــــــخـــــــبـــــــز آلـــــــــــــــي مــــتــــنــــقــــل . 16
ــرب. 17 ــشـ ــاه الـ ــ ــي ــ ــد م ــ ــري ــ ــب ــ تــنــقــيــة وت
هــــــــــــاتــــــــــــف واتــــــــــــــصــــــــــــــاالت. 18
وأمــــتــــعــــة. 19 أمـــــــــانـــــــــات  حـــــفـــــظ   
خــــــــــــــــدمــــــــــــــــات تـــــــرجـــــــمـــــــة . 20
صـــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــة نــــــــــقــــــــــود . 21

نـــظـــافـــة . 22 ومــــــــعــــــــدات  ــال  ــ ــ ــم ــ ــ ع  
ــودات . 23 ــ ــق ــ ــف ــ ــم ــ ال لـــحـــفـــظ  ــز  ــ ــركـ ــ مـ  
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة . 24 ــة  ــ ــب ــ ــراق ــ م مــــركــــز   
ــج. 25 ــلـ ثـ مـــــكـــــعـــــبـــــات  ــع  ــ ــنـ ــ ــصـ ــ مـ  
ــي. 26 ــ ــدان ــ ــي ــ م اشـــــــرافـــــــي  ــب  ــ ــت ــ ــك ــ م  
الـــــســـــن . 27 كــــــــبــــــــار  رعــــــــــايــــــــــة   
ــات . 28 ــ ــاي ــ ــف ــ ــن ــ ال كــــبــــس  ســــــيــــــارة   
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تطوير خدمات متنقلة للحج والعمرة

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

3 ( تكامل السكن  والنقل 
ــي  ــش ــم ــات وال ــ ــدم ــ ــخ ــ وال

بالمخطط الشامل

2( توفير الخدمات المتنقلة عند الحاجة إليها في الوقت المناسب
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ومزدلفة  بمنى  والطوارئ  لإلسعاف  معلقة  عربات  تطوير 
وربطه بمستشفيات بمكة

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

التحــــــــــديات
تعذر حركة مركبات اإلسعاف بمشعري مزدلفة ومنى.	 
صعوبة وصول المرضى إلى مستشفيات منى.	 
ضيق األماكن المتاحة للكادر الطبي لإلستراحة بمنى.	 
الحاجة إلى سرعة نقل الحاالت الحرجة إلى مستشفيات مكة 	 

التخصصية.
صعوبة دعم مستشفيات منى بالكوادر والتموينات.	 
الحاجة إلى سرعة انتقال المسئولين بين المواقع.	 

الفـــــــــــــــرص
توفر تقنيات آمنة ومجربة للعربات المعلقة.	 
انخفاض تكلفة التصنيع والتركيب.	 
إمكانية تصنيع معظم المكونات محليًا.	 
شغل األبراج لمساحة قليلة »مصعد« من ارض مشعر منى.	 
إمكانية نقل األبراج وتعديل مسار الحركة.	 
خطان من الكابالت للتحميل:سهولة مد الشبكة فوق الطرق والمباني.	 

يتحمل عربة اسعاف كبيرة.	 
يعطي العربة ثبات في الرياح.	 

كابل متحرك:
يحرك العربات باتجاه المستشفى.	 
باألبراج 	  العربات  بعض  توقف  إمكانية 

واستمرار تحرك أخرى.
مرجع رقم ) 22 (
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ومزدلفة  بمنى  والطوارئ  لإلسعاف  معلقة  عربات  تطوير 
وربطه بمستشفيات بمكة

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

محطة مستشفى منى الوادي. 	 
محطة على سطح مستشفى منى العام.	 
محطة بأحد أبراج منشأة مشعر الجمرات.	 
ومزدلفة 	  منى  بمشعري  منتشرة  معلق  اسعاف  أبــراج 

قرب التجمعات.
ثالث شبكات اسعاف معلق لتسهيل التشغيل والحركة.	 
ومستشفى 	  الطبية  عبدالله  الملك  بمدينة  محطتان 

النور التخصصي.
ربط الشبكة بمستشفى الملك فيصل.	 
 ورش صيانة وتخزين خارج المشاعر.	 

المـــبـــــــادرة
تطوير عربات معلقة لإلسعاف والطوارئ 
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ومزدلفة  بمنى  والطوارئ  لإلسعاف  معلقة  عربات  تطوير 
وربطه بمستشفيات بمكة

خـــــــــــــدمـــــــــــــات
راقـــــــــــــــيـــــــــــــــة

الصالة العلوية لألبراج:	 
) اسعافات أولية  +  انتظار  +   تحميل وتنزيل  +  مراقبة (

عربات اإلسعاف:	 
- مكيفة.             -  عربات سرير.             - طاقم اسعاف.             - مقاعد.

عربات ركاب:	 
-  قوى عاملة.             -   نقل بأجر للمشتركين يغطي مصاريف التشغيل.
-  إمكانية تشغيلها طيلة العام وأجر للزوا  وللتدريب  إلسترداد  التكلفة.

البرج
مصعد كبير.

درج طوارئ.
حمل العربات.

هيكل معدني قابل للنقل.

اسعاف 
ومحطة

قاعدة البرج وساحته بحدود 
مساحة خيمة واحدة
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نــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــح

الترددي	  النقل  اسطول  لتشغيل  متخصصة  شركة 

تطوير أنظمة تقييم ورفع كفاءة تشغيل النقل الترددي	 

الـــــتـــــوســـــع بــــالــــنــــقــــل الـــــــــتـــــــــرددي بـــالـــمـــشـــاعـــر 	 

ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــح ــ ــ ــة الـــــــــــطـــــــــــرق ال ــ ــ ــك ــ ــ ــب ــ ــشــ ــ ــ ومـــــــــكـــــــــة ب

الترددي	  للنقل  الشامل  المخطط  تنفيذ  نحو  التدرج 

الحجاج	  مركبات  عبور  لتسهيل  آلية  فرز  مراكز  تطوير 
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شركة متخصصة لتشغيل اسطول النقل الترددي

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

التحــــــــــديات
موسمية تشغيل النقل الترددي وتعدد إداراته.	 
التزايد الكبير المتوقع للحجاج والمعتمرين يتطلب زيادة سعة النقل.	 
قدوم عدد كبير من السائقين غير المتخصصين ألداء الحج.	 
شدة الزحام على بعض الطرق بالرغم من خلو بقيتها.	 

الفـــــــــــــــرص
استخدام حافالت التروية للتصعيد يخفض حجم االسطول.	 
تنمية الموارد البشرية المحلية للحد من االستقدام.	 
قاعدة بيانات بأداء السائقين الموسمين الختيار افضلهم.	 
تشغيل اسطول شركات نقل الحجاج لنقل المعتمرين.	 
شبكة 	  كامل  على  الــمــروري  الحمل  يــوزع  التشغيل  خطط  تكامل 

الطرق مما يسهل الحركة ويزيد االستيعابية.
تخفيض نسبة تعطل الحافالت وسرعة استبدالها.	 
حافالت المستقبل القريب كهربائية وذاتية القيادة.	 
الرحالت المجدولة افضل وسيلة لتفويج الحجاج.	 
رفع جودة خدمات النقل لتحقيق رضا ضيوف الرحمن.	 

المـــبـــــــادرة
شركة متخصصة لتشغيل اسطول النقل الترددي	 
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رموز �عرف السائق باتجاه ا��ركة، الدوران، 
التوقف، أو العودة إ�� مركز ا��افالت

لوحة ذكية إلرشاد السائق�ن

رموز �عرف السائق باتجاه ا��ركة، الدوران، 
التوقف، أو العودة إ�� مركز ا��افالت

لوحة ذكية إلرشاد السائق�ن

تطوير أنظمة تقييم ورفع كفاءة تشغيل النقل الترددي

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

التحــــــــــديات
كثرة تفرعات طرق المشاعر  ومكة المكرمة تسبب تيهان الحافالت.	 
الحاجة  إلى مرشد بكل حافلة لتوجيه السائق الموسمي.	 
ضعف شبكة اإلنترنيت والهاتف النقال بالمشاعر.	 

المـــبـــــــادرة

الفـــــــــــــــرص
توفر مكونات تقنية رخيصة يمكن جمعها لتكوين منظومة 	 

فعالة لحجز الرحالت وارشاد الحافالت.
شبكة 	  عــن  تغني  األجــهــزة  بين  المباشر  التواصل  تقنية 

االنترنيت.

منظومة للحجز المسبق للرحالت، وتحكم بحركة األسطول، ومحطات 
ذكية، وتواصل مباشر، ولوحات ذكية إلرشاد السائقين 

مرجع رقم ) 1 (
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تطوير أنظمة تقييم ورفع كفاءة تشغيل النقل الترددي

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

المـــبـــــــادرة
التوسع بأنظمة تقييم ورفع كفاءة تشغيل النقل الترددي

جمع البيانات 
من المحطات 

وإرسالها إلى المنصة 
السحابيه المركزية 

بكل دقه وأمان 

 قارئات 
وحساسات تعمل 

بتقنية البلوتوث 
منخفض الطاقة 
 Bluetooth Low(
 )Energy - BLE

التطبيق الذكي والبوابة االلكترونية

تحليل البيانات وعرض النتائج واالحصاءات 
العامة لعملية نقل الحجاج والردود 

المنفذة بدقة وبشكل مباشر. 
متوسط األزمنة	 
عدد الحجاج التقريبي المتبقي	 
عدد الحجاج المنقولين التقريبي 	 
عدد الردود المنفذ من كل حافلة	 
مجموع الرحالت المنفذة 	 
مرجع رقم ) 23 (وغيرها....	 
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التوسع بالنقل الترددي كأفضل وسيلة لنقل الحجاج والمعتمرين

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

التحــــــــــديات
شدة الزحام على الطرق المخصصة للنقل التقليدي بنظام الرد الواحد والردين. مما يعطل حركة حوالي 	 

40% من الحجاج بالمشاعر المقدسة.
طول مسافة المشي والحشود الضخمة في محطات قطار المشاعر المقدسة، واألعداد الضخمة من 	 

الجنود لتنظيمها.
ارتباط الحجاج بمجموعاتهم، وتعرضهم للتيهان عند المشي مسافات طويلة.	 
اهدار مساحات شاسعة من عرفات ومزدلفة لمواقف الحافالت بالنقل التقليدي، وكذلك لمحطات القطار.	 
الحاجة إلى اسطول ضخم من الحافالت للنقل بالرد الواحد والردين، مما يزيد التكلفة وتلوث الهواء.	 
تعذر تنفيذ المرحلة الرابعة للترددية في الوضع االقتصادي الراهن الرتفاع تكلفتها ومحدودية نتائجها. 	 
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التوسع بالنقل الترددي كأفضل وسيلة لنقل الحجاج والمعتمرين

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

الفـــــــــــــــرص
ثبت منذ عام 1416 هـ أن النقل الترددي هو اسرع وافضل وسيلة لنقل الحجاج من الباب إلى الباب من عرفات إلى 	 

مزدلفة دون تيهان او تفرق المجموعة.
تخصيص محطتين أو ثالث لكل مخيم، يسهل التنظيم والتفويج، وخدمة الحجاج بالمخيم، دون مشقة المشي واالنتظار.	 
إعطاء األفضلية للحافالت الترددية للوصول إلى الحرم.	 
اإلفادة من شبكة الطرق الحالية بتطبيق مبادئ النقل الترددي.	 
تحويل مواقف الحافالت إلى مخيمات وساحات نزول يزيد االستيعابية.	 

مرجع رقم ) 24 (
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خصائص النقل الترددي جعلته أفضل وسيلة لنقل الحجاج والمعتمرين

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

النقل الترددي الحاليقطار المشاعر المقدسةنظام الردين والرد الواحدعنصر المقارنة

بدون مشي )1-3 محطات/مخيم(نصف الحجاج  يمشون أكثر من ساعةالمشي إلى مواقف مركزية مختلطةمسافة ومدة المشي

اإلنتظار قبل تحرك وسيلة النقل 
25% بمنى، و37% بعرفات، و26% معظم الحجاجألكثر من ساعتين

بدون انتظاربمزدلفة

زمن االنتقال عرفة - مزدلفة من 
0.4 ساعة3.9 ساعة5.9 ساعةالباب إلى الباب

تنظيم داخل المخيم صعب جداً لتداخل الحشودصعوبة شديدة للتنظيمالتناسب مع تنظيمات الحجاج
)محطة / 2.000 حاج(

جندي / 2.000 حاج)محطة/120.000 حاج(عدة آالف من الجنودعدد الجنود

كثافة بشرية طبيعيةجندي / 41 حاجزحام شديدمستوى الزحام

راحة نفسية لسرعة االنتقالزحام شديدتوتر شديد لطول اإلنتظار في جو ملوثالجانب النفسي

مقعد لكل راكبتوتر لشدة الزحام، وتفرق المجموعةتكدس الحافالت بالركابالجانب الديني

140 ألفاختالط شديد وتالمسمنخفض جداً لبطء الحركةسعة النقل )راكب/ساعة(

محدودة جداً داخل عربات القطارمرتفعة جداًالمساحة المهدرة داخل المشاعر

استرداد رأس المال وتغطية تكلفة 
تم استرداد اضعاف رأس المال70 ألفضعيفالتشغيل

سهلمرتفعة جداًصعبتنظيم الحشود

مرونة عاليةمستحيلغير مرنةمرونة الخطة

نقل مدرسي ومعتمرين وصلواتصعب جداًنقل مدرسي ومعتمريناإلستفادة طيلة العام

مرجع رقم ) 24 (
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التوسع بالنقل الترددي بالمشاعر إلى مكة والحرم بالطرق الحالية

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

التحــــــــــديات
يعاني40% من الحجاج من مشاكل النقل التقليدي. 	 
محدودية قطار المشاعر.	 
تأخر التوسع بالنقل الترددي.	 

المبادرة
التوسع بالنقل الترددي لكامل المشاعر إلى مكة باإلفادة من الطرق الحالية.	 
إعطاء افضلية للحافالت على الطرق إلى مساكن الحجاج والمسجد الحرام.	 
رحالت الحافالت من الباب إلى الباب وفقا لحجز مسبق.	 
إدارة متكاملة ألسطول النقل وشبكة الطرق بأحدث التقنيات.	 

مرجع رقم ) 25 (
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التوسع بالنقل الترددي بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة 
بشبكة الطرق الحالية

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

المـــبـــــــادرة

مرجع رقم ) 25 (
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التوسع بالنقل الترددي بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة 
بشبكة الطرق الحالية

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

مرجع رقم ) 25 (
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الترددي  للنقل  الشامل  المخطط  تنفيذ  نحو  التدرج 
)اصدار-1419 هـ(

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

المـــبـــــــادرة
المخطط الشامل للنقل التـرددي يعالج جذريًا المشاكل 	 

نتيجة تصميمها  التـرددي  النقل  مـراحل  لجميع  الحالية 
بمواصفات غير قياسية.

أهم المالمح
لكل منها 4 مسارات 	  رئيسية،  عدد 6 طرق ومناطق 

للذهاب ومثلها للعودة.
عدد 4 طرق خدمة لكل منطقة بكل مشعر، يخدم كل 	 

منها 200 ألف حاج.

مرجع رقم ) 26 (
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الترددي  للنقل  الشامل  المخطط  تنفيذ  نحو  التدرج 
)اصدار-1419 هـ(

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

أهم المالمح
عرض الحارة 4 م لتناسب الحافالت.	 
مواصفات الطرق السريعة للمداخل والمخارج والدوران  لضمان سالسة وسالمة الحركة.	 
تحقق أعلى كفاءة للنقل الترددي.	 
فصل تام لطرق المشاة.	 

مرجع رقم ) 26 (
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تسهيل عبور مركبات الحجاج بتطوير مراكز فرز آلية

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

التحــــــــــديات
ضخامة عدد المركبات التي تدخل مكة المكرمة قبل يوم عرفة.	 
اعدادًا كبيرة من القوى العاملة.	 
بطء الحركة وطول زمن اإلنتظار.	 

الفـــــــــــــــرص
توفر تقنيات اإلستشعار عن بعد بالكاميرات الحرارية والضوئية والرادار.	 
توفر  تطبيقات تحليل الصور.	 
تطور تقنيات الذكاء االصطناعي للتحكم اآللي.	 
توفير اساور وبطاقات ذكية للحجاج يمكن قراءتها عن بعد.	 

مرجع رقم ) 27 (
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تسهيل عبور مركبات الحجاج بتطوير مراكز فرز آلية

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

المـــبـــــــادرة

1 ( نظام آلي لتقدير نظامية 
ــبـــة والـــحـــجـــاج  الـــمـــركـ
عـــن بــعــد خــــالل مـــرور 
ذكية بوابة  عبر  المركبة 

متفرع تدر��� ملسارات الطر�ق باملركز لتقليل الزحا�سلسل استخدام البوابات اآللية للفرز  اســتــخــدام  تــســلــســل   )  2
ــرز ــف ــل ــة ل ــ ــي ــ ــات اآلل ــ ــواب ــ ــب ــ ال

لــمــســارات  ــي  ــج ــدري ت ــرع  ــف ت  )  3
الزحام لتقليل  بالمركز  الطريق 

مرجع رقم ) 27 (
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تطوير منظومة حركة المشاة في مكة المكرمة

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

المـــبـــــــادرة
كثرة كبار السن والضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة.	 
قسوة الظروف المناخية.	 
كثافة حركة المركبات والمشاة.	 
تقاطع الحركة بين المشاة والمركبات.	 
تعدد اماكن الجذب )نسك/تجارية/مزارات (.	 
وعورة بعض األماكن وضيق بعض المسارات.	 
التنافس بين المركبات والمشاة لصالح المركبات.	 
ضعف تخطيط أماكن عبور المشاة.	 
غياب اإلرشاد والتوجيه للمشاة.	 
عدم وجود مخطط متكامل لحركة المشاة بمكة المكرمة.	 

مرجع رقم ) 1 (
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تطوير منظومة حركة المشاة في مكة المكرمة

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

الفـــــــــــــــرص
توفر العديد من األبحاث والدراسات عالميا ومحليا.	 
وجود بنية أساسية جيدة في المشاعر.	 
المكرمة 	  لــتــطــويــر مــكــة  حــديــثــة  ــود مــخــطــطــات  وجــ

والمشاعر المقدسة.
توفر التقنيات الحديثة للمراقبة والمتابعة والتحليل.	 
إمكانية الفصل الرأسي في الحركة.	 
إمكانية أنسنة مسارات وطرق المشاة.	 
مكة 	  ألهالي  العام  طوال  منها  االستفادة  إمكانية 

المكرمة. والمدينة المنورة للتريض والتنزه.

مرجع رقم ) 1 (
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تطوير منظومة حركة المشاة في مكة المكرمة

نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــريـــــــــــــــح

المـــبـــــــادرة

مرجع رقم ) 1 (
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نـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــر

ــارة	  ــ ــزي ــ ــارات لــتــســهــيــل الــتــفــويــج لـــلـــروضـــة وال ــســ مــ

المتكررة	  األدوار  بسقف  والسعي  للطواف  مترو 

مـــــــــــــــطـــــــــــــــاف مــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــرك بــــــــالــــــــســــــــطــــــــح	 

ــرات	  ــمـ ــجـ الـ ــأة  ــشـ ــنـ مـ بــــجــــوار  ــاه  ــ ــي مــ دورات  أبــــــــراج 
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مسارات لتسهيل التفويج للروضة والزيارة

التحــــــــــديات
الذروة 	  أوقــات  في  الزيارة  ومنطقة  الشريفة  الروضة  تشهد 

وسالمة  أمــن  على  ويــؤثــر  الــحــرج  يسبب  مما  عالية  كثافة 
المصلين والزوار، ويمثل انخفاض الطاقة االستيعابية مقارنة 

مع حجم الطلب المشكلة األساسية لحدوث الزحام. 

الفـــــــــــــــرص
المنشئات 	  إلى  المشاة  دخول  لتنظيم  حديثة  تقنيات  توفر  

الضخمة.
رحلة ضيوف 	  لكامل  التفويج  منظومة  المستمر في  التطور 

الرحمن بوزارة الحج والعمرة باالعتماد على التقنية.
نجاح فصل الحركة عن الصالة بعد نقل اإلمام إلى الروضة. 	 
ارتفاع نسبة المتعلمين بين زوار القبر الشريف يساعد على 	 

استخدام الجدولة والتقنية.

نـــــــــــــــســـــــــــــــك 
مــــــــــيــــــــــســــــــــر

مرجع رقم ) 28 (
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مسارات لتسهيل التفويج للروضة والزيارة

المـــبـــــــادرة
تجهيزات لتسهيل جدولة وتنفيذ زيارة المجموعات للقبر 

الشريف والروضة

نـــــــــــــــســـــــــــــــك 
مــــــــــيــــــــــســــــــــر

مرجع رقم ) 28 (

)7
1. تحدد الجهة المسئولة االوقات المتاحة لزيارة المجموعات وعدد المجموعات لكل وقت وتدخلها في الموقع االلكتروني

2. تحجز الشركة الموعد من الموقع االلكتروني   3. تحصل على تأكيد الحجز بصورة على الجوال ويمكنها طبع نسخة

7. ثم يدخل األفراد بالبصمة حسب الموعد إلى الساحة والمسارات المخصصة لهم 5. او تدخل المجموعة مباشرة عبر البوابات اآللية حسب الموعد 4. يقرأ الجندي الرمز بواسطة الهاتف المحمول ويعطي البرنامج اشارة لتوافق الموعد فيسمح للمجموعة بدخول المسار 

االجهزة  أو  الفندق  من  بالبصمة  األفراد  يحجز   .6
بالساحات وتصلهم رسالة جوال بالموعد
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مسارات لتسهيل التفويج للروضة والزيارة

8(  السالم على النبي عليه الصالة والسالم من خارج المسجد  بشاشة كبيرة للمواجهة

تقنيات التصوير والشاشات 
االنطباع  تعطي  الحديثة 
بـــــــأن الــــــجــــــدار شـــفـــاف

فــــيــــمــــكــــن لـــــــلـــــــزوار 
ــان  ــك ــم الـــســـالم وفــــق ال
ــل الــصــحــيــح ــس ــل ــس ــت وال

ــرك ــحـ ــتـ مـ مـــــســـــار   )9
خـــــــــــارجـــــــــــي اعــــــلــــــى
ــز ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ مـــــبـــــنـــــى الـ
ــى ــ ــل ــ بـــــــــإطـــــــــاللـــــــــة ع
ــة الـــشـــريـــفـــة ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـ
لـــــلـــــعـــــربـــــات وكـــــبـــــار
الـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــن

نـــــــــــــــســـــــــــــــك 
مــــــــــيــــــــــســــــــــر

مرجع رقم ) 28 (
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نـــــــــــــــســـــــــــــــك 
مــــــــــيــــــــــســــــــــر

مترو الطواف والسعي والمطاف المتحرك

التحــــــــــديات   
محدودية المساحة المتاحة للطواف والسعي.	 
تزايد اعداد الحجاج والمعتمرين.	 
تزايد نسبة كبار السن وذوي االجتياحات الخاصة.	 
تداخل الحركة بين المصلين والطواف والسعي بالدور األرضي.	 
طول مسافة ومدة الطواف بالسطح الحالي.	 

الفـــــــــــــــرص   
توفر  تقنيات حديثة للنقل والحركة.	 
تطور تقنيات التحكم.	 
تطور وانخفاض تكلفة أنظمة الرفع والدفع المغناطيسي.	 
توفر تقنيات الرفع بالهواء المضغوط والدفع المغناطيسي.	 
كفاءتها العالية وانخفاض متطلبات صيانتها.	 

الخارج  المضغوط  الهواء  يعمل 
من األرضية على رفع قرص هوكي 
سهولة  لــه  يــوفــر  مما  الــطــاولــة 
الحركة بدون احتكاك.  ويطبق هذا 
الزجاج والسجاد  المبدأ في مصانع 

لتسهيل تحريك القطع الكبيرة.

مرجع رقم ) 29 (
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مترو للطواف والسعي بسقف األدوار المتكررة

نـــــــــــــــســـــــــــــــك 
مــــــــــيــــــــــســــــــــر

المـــبـــــــادرة

محطات حول المسجد الحرام لمنع تقاطع الحشودمترو للطواف والسعي بسقف األدوار المتكررة

الرفع والدفع المغناطيسي يضمن حركة العربات بسالسة وهدوء وموثوقية عالية 
وأدنى صيانة وعمر افتراضي طويل، لعدم وجود اجزاء متحركة 

مرجع رقم ) 29 (
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نـــــــــــــــســـــــــــــــك 
مــــــــــيــــــــــســــــــــر

مطاف متحرك بالسطح

المـــبـــــــادرة

 مسارات متحركة جانبیة مقوسة ومماسة لقرص المطاف 
للدخول والخروج

 أرضیة المطاف المتحرك بنظام الطبقة المزدوجة لتحقیق 
.القوة والخفة وامتصاص األھتزاز

 نوافیر الھواء المضعوط ترفع الصحن المتحرك 

 .نظام مغناطیسي أو الكترومیكانیكي لتحریك المطاف

إمكانية اإلضافة 
على السطح 

الجديد

مرجع رقم ) 29 (
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أبراج دورات مياه بجوار منشأة الجمرات

نـــــــــــــــســـــــــــــــك 
مــــــــــيــــــــــســــــــــر

التحــــــــــديات
تفتقر  منشأة مشعر الجمرات الى دورات المياه والمشارب مما يتسبب في احراج الحجاج والقائمين على 	 

تشغيل الجسر ويتسبب في حدوث بعض التصرفات السلبية مثل قضاء الحاجة في الممرات والساللم. 

المـــبـــــــادرة
الجسر 	  خارج  ابــراج  إنشاء دورات مياه على هيئة 

وربطه بممرات

قطاع طولي للدورات المقترحةأبراج دورات المياه على اطراف جسر الجمرات
 وامكانية االستفادة من بعض االدوار إليواء المشغلين

مسقط افقي للدورات المقترحة

مرجع رقم ) 30 (
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الــــــــمــــــــراجــــــــع
1(  دراسات منوعة

، قسم البحوث العمرانية والهندسية، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1439 هـ. .

2(  »رؤية عملية لزيادة الطاقة االستيعابية للحج«
، د. فاضل محمد عثمان، الملتقى العلمي السادس عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1437 هـ.

3(   استراتيجية للتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاً لزيادة استيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن أداء النسك«،
 إعداد الفريق العلمي بمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، ذو الحجة1436 هـ.، )تنفيذاً لألمر السامي الكريم رقم 11468/م 
ب بتاريخ 1426/10/15ه، وتحديثها تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بالبرقية الموجهة 

لمعالي وزير التعليم رقم 106000 وتاريخ 1436/7/15هـ(. 

4(  »منهجية لبناء مؤشرات قياس أداء مرافق وخدمات الحج«، 
د. سامي ياسين برهمين، د. أيمن محمد مصطفى، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1437 هـ. .

5(  مشروع ”إرشــــاد«، احدى مشاريع المنصـــة الرقميـة  »وسم الحج« لجمع وعـرض البيانـات المكانيــة الزمانيـة حج 1438هـ،
 د. أكرم بن عمر نور، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1437 هـ. 

6(  »متابعة حركة الحشود في المنطقة المركزية بمكة المكرمة خالل موسم رمضان 1438ه«
ـ ، د. محمد عبد اهلل إدريس، أ.د احمد البدوي طه، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ام القرى.

7(  »دراسة منظومة الشاشات اإللكترونية في مكة المكرمة«، 
م. عبداهلل محمد فودة وآخرون«، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ام القرى، 1437.

8(  »التفويج المكاني إلى جسر الجمرات«، 
د. محمد بن عبد اهلل إدريس، الملتقى العلمي السادس عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1437 هـ.

9(    تطبيق تجربة مخيم الحج األخضر بمخيمات الحجاج بمشعر منى ”موسم حج 1437 هـ“، 
د. عبداهلل فيصل السباعي، د. بسام حسين مشاط، د. عصام عبدالحليم مرسي، د. وليد السيد أبو السعود، د. عمر بشير أحمد، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

والعمرة، جامعة أم القرى، 1437 هـ..

10(  »تطوير منظومة اإلعاشة«.
 قسم البحوث البيئية والصحية, معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة موسم حج 1434هـ وموسم حج 1435هـ.. 
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الــــــــمــــــــراجــــــــع 11(  »الخيام متعددة األدوار بتقنية السقاالت المعدنية«، 
فاضل محمد عثمان، عبداهلل محمد فودة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، شعبان 1416هـ..

 12(  »تكييف مجمعات المخيمات المطورة بشبكة المياه المبردة وخزانات الثلج«، 
د. فاضل محمد عثمان وآخرون، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1439 هـ..

13(  »رصد مخلفات مجازر مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي والحلول لالستفادة منها موسم حج 
1437هـ«.، 

قسم البحوث البيئية والصحية , معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة. 

»دراسة تجريبية للتخلص اآلمن من خلفات المجازر السائلة خالل موسم حج 1438 هـ«  )14
الحج  ألبحاث  الشريفين  الحرمين  خادم  معهد  والزيارة،  والعمرة  الحج  ألبحاث  عشر  الثامن  العلمي  الملتقى  وآخرون،  مرسي  الحليم  عبد  عصام  د.   

والعمرة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، جمادى اآلخرة، 1439 هـ.

15(  »الحد من ملوثات الهواء«، 
قسم البحوث البيئية والصحية , معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 1439 هـ.. 

 16(  »أهمية التوجه نحو استخدام الحافالت والشاحنات الكهربائية للنقل الترددي«، 
د. فاضل محمد عثمان، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1439 هـ. 

17(  »الحد من األمراض المعدية«. 
قسم البحوث البيئية والصحية , معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 1439 هـ.. 

18(  »الحد من المخاطر الطبيعية«،
 قسم البحوث البيئية والصحية , معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 1439 هـ.. 

19(  »دراسة الدليل اإلرشادي لألشكال والرموز األكثر فعالية في المسجد النبوي الشريف«،
 م. عبداهلل محمد فوده، د. فاضل بن محمد عثمان، د. أحمد بن حاتم قاضي، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ام القرى.

20(  »النظام المتكامل الستالم ومناولة ونقل األمتعة للحجاج والمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومطاراتهما 
الدولية«،
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الــــــــمــــــــراجــــــــع
 تقرير اللجنة المكلفة بدراسة إنشاء صاالت استالم أمتعة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة  22رجب 1434 هـ..، 

اعداد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ام القرى.

21(  »نظام وحدات خدمات متنقلة للمناسبات الكبيرة«، 
فاضل محمد عثمان، جامعة لفربرا، بريطانيا، 2005 م.  

22(  »نظام عربات اإلسعاف المعلقة لمشعر منى«، 
د. فاضل محمد عثمان، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1438 هـ. 

23(  »تطوير نظام تقني باستخدام البلوتوث لمتابعة رحالت النقل الترددي  لحجاج مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بحج “1438هـ،
 د.أكرم بن عمر نور. معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1439 هـ. 

24(  »دراسة تقييم آلية تشغيل قطار المشاعر  فى حج عام 1433هـ وكيفية تطويرها«، 
أ.د. عبد العزيز رشاد سروجى، أ.د. أحمد البدوى طه، د. فاضل محمد عثمان، د. باسم جميل ظفر، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم 

القرى، تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالبرقية السرية رقم 700049/ب س بتاريخ 1433/12/12هـ..

25(  »التوسع بالنقل الترددي بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بشبكة الطرق الحالية«،
 د. فاضل محمد عثمان، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 1439 هـ..

26(  »المخطط الشامل لمنطقة المشاعر المقدسة«،
 لجنة الحج المركزية، اعداد مكتب البيئة، 1419 هـ..

27(  »تطوير مراكز فرز آلية لتسهيل عبور مركبات الحجاج«، 
د. فاضل محمد عثمان، الملتقى العلمي الخامس عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى بالتعاون 

مع جامعة طيبة، 1436 هـ.

28(  »تطوير حلول لتسهيل الوصول والصالة فى الروضة الشريفة وزيارة الحجرة النبوية الشريفة بالمسجد النبوي«،
 د. محمد عبداهلل ادريس وآخرون، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة،  جامعة أم القرى، 1437 هـ.

29(  مترو للطواف والسعي بسقف األدوار المتكررة«، »مطاف متحرك بسطح المسجد الحرام » 
د. فاضل محمد عثمان، م. عبداهلل محمد فودة، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، شعبان 1435هـ..

30(  »مقترح لتزويد منطقة الجمرات بدورات المياه والمشارب«
 ، د. محمد عبداهلل ادريس، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، شعبان 1435هـ..
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معهد خادم الحرمين الشريفين 
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