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ة دراسة تحليلية إلعادة هيكلة مؤسسات الطوافة في ضوء برنامج رؤية المملك

٢٠٣٠ 

 الد بن صالح العاموديخ

 جامعة أم القرى

 

 الملخص

ي فافة، دية إلعادة هيكلة مؤسسات الطواآلثار االقتصا القاء الضوء علىإلى هدفت الدراسة 

سات من وجهة نظر المدراء والعاملين والموظفين في مؤس 2030ضوء برنامج رؤية المملكة 

بيق ل تطالطوافة. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خال

 في مؤسسات ( مديراً وموظفاً وعامالً 250االستبانة اإللكترونية على عينة عشوائية مكونة من )

إدراكهم راسة واتفاق عينة الد إلىنتائج الدراسة  ولخصتافة في المملكة العربية السعودية. الطو

ات الشرك التحول إلى نظام وعملية ،هيكلة مؤسسات الطوافة إلعادةاقع اآلثار االقتصادية لو

 2030كة لمملاوعلى واقع السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية  ،لتقديم خدمات الضيافة

ذو  ةوجود عالقة ارتباطية عكسي نتائج الدراسةأظهرت والتي تطبق على مؤسسات الطوافة. 

صادية القتااآلثار عملية التحول إلى نظام الشركات وبين التحديات التي تواجه  داللة احصائية

ر الشركات، ودور مؤسسات الطوافة في تنمية قطاع الحج، ودو لعملية التحول إلى نظام

. ت الطوافةالتي تطبق على مؤسسا 2030السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة 

 فرادوأظهرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أ كما

 2030كة مؤسسات الطوافة في ضوء برنامج رؤية الممل عينة الدراسة لواقع آثار اعادة هيكلة

 . العمر والخبرة لمتغيراتتبعاً 

، 2030 : مؤسسات الطوافة، تحول مؤسسات الطوافة، برنامج رؤية المملكةالكلمات المفتاحية

 المملكة العربية السعودية.
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Abstract 

This study aimed at providing insights into the economic implications of 

reorganizing the raft institutions in light of the Kingdom's Vision 2030 

program from the perspectives of managers, employees, and employees 

in the raft institutions. The researcher applied the electronic questionnaire 

to a random sample of (250) managers, employees, and workers in the 

raft enterprises in the Kingdom of Saudi Arabia in order to fulfill the 

study's objectives. This was done using the descriptive analytical 

approach. The study's findings were condensed in accordance with the 

study sample's agreement and awareness of the economic effects of raft 

institution restructuring, the transition to a corporate system for 

hospitality services, and the organizational and procedural policies of the 

Kingdom's Vision 2030 program that are actually implemented in raft 

institutions. In addition, the study's findings revealed an inverse 

correlation with statistical significance between the difficulties 

encountered during the transition to the corporate system and its 

economic effects, the contribution of raft institutions to the growth of the 

hajj sector, and the significance of organizational and procedural policies 

for the Kingdom's Vision 2030 program when it comes to raft 

institutions. Furthermore, the findings demonstrated that there were no 

statistically significant differences between the average assessments of 

the study sample participants of the effects of restructuring the raft's 

institutions in light of the Kingdom's Vision 2030 program according to 

the variables of age and experience. 

Keywords: Raft Institutions, Transformation of Raft Institutions, 

Kingdom Vision 2030 Program, Kingdom of Saudi Arabia. 
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 المقدمة: -1

ى خدمة عل تقوم ، حيثتعد الطوافة أحد المهن التي يمتهنها أبناء مكة المكرمة جيالً بعد جيل

لة كل سهوبما يوفر لهم الراحة ويساعدهم على اتمام المناسك  وتقديم، الحرامحجاج بيت هللا 

 يعد بها، حيث المطوفالتي يقوم  تضم مهنة الطوافة مجموعة من الوظائف والعمليات .ويسر

ً لهذه المهنة تم تأسيس مؤسسا  ؛طوافةت الالمطوف دليالً للحاج في جميع مناسك الحج. وتنظيما

، )سرحانوهي المؤسسات التي تقدم خدمات لحجاج بيت هللا الحرام القادمين من الخارج 

اإلسكان، وخدمات النقل، تتمثل في هذه المؤسسات مجموعة من الخدمات  ، وتقدم(2019

 .(2015)المضواحي و حافظ،  الرعاية الصحية، وخدمات اإلرشاد والتوجيهو

 ً لتنويع والتي تقوم على أساس تحقيق ا 2030 العربية السعودية من رؤية المملكة وانطالقا

عملت  االقتصادي وخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على تحقيق مصدر متين للدخل القومي،

 اسيهدف بشكل أسي ، والذيمقدمي خدمة حجاج الخارجوزارة الحج والعمرة على تقديم نظام 

 والقيام ،عن طريق رسملة احتياطاتها ،همةشركات مسا إلىتحويل مؤسسات الطوافة  إلى

 ً ً  بتصنيف خدماتها كما لى عيقوم نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج و. (2019)أحمد،  ونوعا

ة سسات الطوافتحول كل مؤسسة من مؤ على لزومتنص  التي التنظيمية القواعدمجموعة من 

 .المواطنين إلىملكية هذه الشركات  عودلشركة مساهمة، حيث توالمؤسسات الموحدة 

يمية إعادة الهيكلة التنظتتطلب  التحول إلى شركات مساهمةعملية  ومن الجدير ذكره، أن

يس تأسباإلضافة إلى تطوير نظام الحوكمة، وإنشاء مكاتب للتحول المؤسسي، وللمؤسسات، 

 ية لتحولقتصاداالتبلورت فكرة الدراسة في تحديد اآلثار . وبالتالي يةإدارة خاصة بالشؤون المال

 في المملكة عا لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارجمؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة تب

 العربية السعودية.

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة -2

منها عجز في  عديدة،شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية في السنوات السابقة تحديات 

أهم  فيانعكاسات سلبية ، مما أدى إلى القطاعات االقتصادية أداءالموازنة العامة، وضعف في 

 القطاع ؛ أال وهوعتمد عليه الدخل القوميالمصادر االقتصادية للمملكة والقطاع األول الذي ي
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وعدم اعتماده بصورة  ،تنويع مصادر الدخل السعوديلظهور حاجة ملحة إلى  مما أدى  .يالنفط

 (.(Nurunnabi, 2017أساسية على القطاع النفطي 

 وهي، 2030وفي ضوء هذه المحاوالت قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعداد رؤية 

مج تحتوي على مجموعة من البراورؤية تطويرية تنموية تعد األكبر في تاريخ المملكة، 

ية الى تحقيق التنم خالل هذه الرؤيةتسعى المملكة من . والمتخصصة في مجاالت مختلفة

في  تدامة وتنويع مصادر الدخل القومي. وعلى الرغم من مساهمة قطاع الحج والعمرةالمس

ع ذا القطاهمساهمة عدم على تؤكد  التي مؤشراتال العديد من ال أنه توجدإ ،اقتصاديات المملكة

 تعلقتلغة وصعوبات با من تحديات هلما يواجه نظراً  ،النشاط االقتصادي بصورة فعالة تحقيقفي 

 ن جهةم إدارة هذه القطاعوعدم كفاءة المؤسسات القائمة على  من جهة، مواسم الحجتذبذب ب

 أخرى.

، جواسم الحمارة ؤسسات المعنية بإدومن هنا بدأت األنظار تتوجه نحو إعادة الهيكلة التنظيمية للم

لتي ادية كونها غير قادرة بشكلها التنظيمي الحالي على مواجهة التغيرات واألعباء االقتصا

ملة رسالسعي لتحويلها الى شركات مساهمة من خالل ، عالوةً على الظروف الراهنة تفرضها

ب ات وجذوذلك لتوسيع القاعدة التشاركية لهذه الشركا. والقيام بتصنيف خدماتهاحتياطاتها 

يؤدي  لذيااألمر  غبين في العمل في هذا المجال،الكفايات وصاحبي الخبرات من المواطنين الرا

 (.2019)أحمد،  من قبل هذا القطاع في مستوى الخدمات المقدمة االرتقاءلى إ

ما اآلثار االقتصادية إلعادة هيكلة تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي " و

وينبثق من السؤال الرئيسي السابق " ؟2030مؤسسات الطوافة في ضوء برنامج رؤية المملكة 

 األسئلة الفرعية اآلتية:

التي تطبق على  2030السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة  هي ما -1

 ؟مؤسسات الطوافة

المتطلبات واالجراءات التي ينبغي على مؤسسات الطوافة القيام بها للتأهل لنظام ما  -2

 ؟الشركات

هيكلة مؤسسات الطوافة إلى نظام والتحديات التي تواجه عملية التحول ما الصعوبات و -3

 ؟شركاتال



 

5 
 

 فرضيات الدراسة: -3

يمية ( للسياسات التنظ≥ α 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1

ر التي تطبق على مؤسسات الطوافة على دو 2030واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة 

 مؤسسات الطوافة في تنمية قطاع الحج.

ت التي ( بين التحديا≥ α 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

ام ى نظتواجه عملية التحول إلى نظام الشركات و)اآلثار االقتصادية لعملية التحول إل

ت ؤسسامالشركات، وأثر إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والتحول إلى نظام الشركات، ودور 

لمملكة اؤية اع الحج، ودور السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رالطوافة في تنمية قط

 التي تطبق على مؤسسات الطوافة(. 2030

( في تقديرات المشاركين α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -3

ً للمتغ 2030آلثار اعادة هيكلة مؤسسات الطوافة في ضوء برنامج رؤية المملكة  يرات تبعا

 العمرية، سنوات الخبرة في العمل بمؤسسات الطوافة(. الفئة)

 أهداف الدراسة:-4

 ي ضوءف اآلثار االقتصادية إلعادة هيكلة مؤسسات الطوافةتسعى الدراسة الى التعرف على 

 . وما يتولد عنه من أهداف تتمثل من خالل:2030برنامج رؤية المملكة 

 .وديةالسع العربية وأهميته االقتصادية بالنسبة للمملكةالتعرف على قطاع الحج والعمرة  .1

صة بقطاع المخت 2030التعريف بالسياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة  .2

 الحج والعمرة. 

أهل ها للتالمتطلبات واالجراءات التي ينبغي على مؤسسات الطوافة القيام بالتعرف على  .3

 المساهمة. لنظام الشركات

 حول إلىالتي تواجه مؤسسات الطوافة أثناء التوالصعوبات على التحديات  الضوء إلقاء .4

 .نظام الشركات واألسواق المفتوحة
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 الخلفية النظرية: -4

 ومهامها مؤسسات الطوافة: 

 يت هللاتعد مؤسسات الطوافة واحدة من أهم المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات إلى حجاج ب

ياً، قانون تعمل على تنظيم مهنة الطوافة وإعطاءها بعداً  تنظيميةالحرام والتي ظهرت كخطوة 

اعد أمر بوضع قو والذي، هـ 1398م/1978المرسوم الملكي عام وكان ذلك في أعقاب صدور 

 .(2019ظيمها  )الرويثي، لمهنة الطوافة وتن

 حراموتعرف مؤسسات الطوافة على أنها مؤسسات أهلية خاصة تعنى بخدمة حجاج بيت هللا ال

ا ة منهتختص كل واحد، وعددها ست مؤسسات ؛من خارج المملكة العربية السعودية المتوافدين

تحقيق وتقديم كافة الخدمات والدعم الالزم لتسهيل إجراءات الحج و، شؤون الحجاجبرعاية 

 . (2019 )الرويثي، وصولهم لألراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بالدهم لحظة منذ ،الراحة لهم

الحج  نافعتسعى مؤسسات الطوافة إلى االرتقاء بمستوى الخدمات التي تعين الحاج على تحقيق م

ما كتسويقي، وال وغاياته الدينية واالجتماعية، كما تساهم في رفع كفاءة العمل اإلداري واإلعالمي

 بيق كافةي تطفؤسسات الطوافة بالتنسيق مع كافة الجهات واألجهزة المعنية بغية االلتزام تهتم م

حجاج ال الكمكتب الوكالء الموحد في مدينة جدة والمسؤول عن استقب، ات الصادرة عنهاالتعليم

من و. هالمخصصة مقابل خدمات النقل وغيرواستالم جوازاتهم والحصول على المبالغ المالية ا

التي و ،نأن عمل هذه المؤسسات يخضع للرقابة واإلشراف من قبل عدد من اللجا ،بالذكر الجدر

نة ان لجومن هذه اللج. الخدمات التي تقدمها وجودةتها، تسعى للتحقق بصورة دائمة من فعالي

 الديني، إلرشادلجنة التوعية واولجنة المراقبة والمتابعة، واإلسكان في مكة المكرمة والمشاعر، 

 (.2017ة الشؤون الصحية )اللحياني، باإلضافة إلى لجن

تهدف مؤسسات الطوافة من خالل ما تقوم به من مهام وعمليات مختلفة إلى توفير الحد األعلى 

تأمينهم بوسائل الراحة وتعزيز ، ومن المقومات التي تتيح تقديم الخدمات لحجاج بيت هللا الحرام

واستغالل  ،عى المؤسسات بااللتزام بمبدأ الخدمة الجماعيةشعورهم باألمان والطمأنينة، كما تس

بمستوى الخدمات المطلوب  وأصحاب الخبرات الطويلة في االرتقاء اتالمهاروكافة الكفاءات 

تقوم مؤسسات الطوافة على التخطيط بصورة مستمرة لرفع كفاءة  ،خرىأومن جهة  .تقديمها

 بما يليق بصورة المملكة، والمكان وعظمة المناسكطبيعة بما يتوافق مع و ،األداء وجودته

 .العربية السعودية
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ات ذعلى ذلك، تعمل المؤسسات على تحقيق التوافق والتنسيق بين مؤسسات الدولة  عالوةً 

كاملة ة متأن هذه الخدمات تشكل وحدة واحد ، خاصةً لخلق نوع من التكامل بين الخدمات ،الصلة

افة كتعمل هذه المؤسسات على االلتزام بتنفيذ  ،ما سبق تحقق هدف واحد. وباإلضافة إلى

 التعليمات الخاصة بشؤون الحج وما يصدر عن الهيئات المعنية من لوائح وقوانين.

تساهم مؤسسات الطوافة في خدمة ضيوف بيت الرحمن من خالل ما تقدمه لهم من و كما

ية ة الصحفضالً عن الرعاي ،الجوازاتواستالم ، مساعدة خاصة في عمليات االستقبالتسهيالت و

كة الحر تأمين وسائل ، باإلضافة إلىخدمات التوجيه واإلرشادو ،واإلسكان الطبية، والخدمات

 .والتنقل

 تطور مؤسسات الطوافة وتحولها لشركات مساهمة: 

رامجها والتي تهدف من خالل ب 2030رؤية المملكة  إطالقبدأت هذه المرحلة بالتولد نتيجة 

لتنوع يق اي تحقوالمشاركة ف ،على رفد الدخل القومي قادرةالمتعددة إلى خلق وحدات اقتصادية 

عنى تالرؤية التي  برامج هذهيشكل برنامج خدمة ضيوف الرحمن إحدى . واالقتصادي للملكة

 د ضيوفمن خالل زيادة أعدا وذلك ،المحليبزيادة مساهمة قطاع الحج والعمرة في االقتصاد 

وا التي بر دينيةرفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز التجربة الثقافية والوبيت هللا الحرام، 

يت بجاج ومن أجل ذلك قامت وزارة الحج والعمرة بتطوير نظام سمي بنظام مقدمي خدمة ح .بها

ملة ل رسة إلى شركات مساهمة، وذلك من خالوالذي يعنى بتحويل مؤسسات الطواف ،هللا الحرام

 .(2019)أحمد، وتصنيف خدماتها كماً ونوعاً  ،احتياطاتها وحوكمتها

ت يساعد تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة على تعزيز قدرتها بالعمل ضمن مجاال

ى ال إلجذب رؤوس األموووبالتالي توسيع قادة التشاركية لهذه الشركات،  ،استثمارية أخرى

ة فع جودرمما يساهم في  ،استقطاب الكفاءات وذوي الخبرةباإلضافة إلى قطاع الحج والعمرة، 

 . (2019)مغربي، الخدمات المقدمة 

الحوكمة، الكفاءة  ترتكز عملية إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والتحول على أربع مبادئ أساسية؛

األساس العملي  تشكل هذه المبادئو. (2019)أحمد، ارة الفاعلة المؤسسية، القدرة التنظيمية، اإلد

من  ،والمتمثلة في تعزيز دور قطاع الحج والعمرة في االقتصاد السعودي ،بتحقيق أهداف التحول

رفع جودة الخدمات و، جانب القطاعات الخدمية التقليديةخالل خلق قطاعات استثمارية جديدة إلى 



 

8 
 

المقدمة نتيجة مشاركة موارد بشرية ذات كفاءة أكبر، فضالً عن تعزيز النظام الداخلي لهذه 

المؤسسات وتمكين مبادئ الشفافية والتقييم الذاتي، بما يجعلها داخل عجلة مستمرة من التطوير 

اصة بالمملكة في خدمة شأنها االرتقاء بقدرتها التنافسية وتعزيز الصورة الخ، التي من المستمر 

 . (2019)الحكيم،  ضيوف بيت هللا الحرام

دية، قتصانجد أنه أكثر قدرة على تحقيق مميزات ا ،وعند النظر إلى الشكل القانوني للشركات

 فسية لهاالتنا يفتح باب واسع لالستثمار في مجاالت متعددة، كما يساهم في تقوية الميزةأنه حيث 

ين بتوظيف عدد أكبر من الموظف المقدمة، ويسمحمن خالل العمل على رفع جودة الخدمات 

 .(2019، )كوشك بشكل عام وبالتالي المساهمة في تقليل معدالت البطالة

ً يعد أمراً ه ةت الطوافة وتحويلها لشركات مساهموعليه يتضح أن إعادة هيكلة مؤسسا من  اما

إذا ، يلمحلااع الحج والعمرة في الدخل وزيادة مساهمة قط ،تحقيق مميزات اقتصادية كبيرة شأنه

 المؤسسي. تم العمل عليه بصورة صحيحة وفق المبادئ الخاصة بعملية التحول

  2030رؤية المملكة العربية السعودية 

لكة م، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن رؤية المم2016شهر نيسان لعام  في

هدف إلى ، والتي تتضمن جملة طموحة من المبادرات والمشاريع التي ت2030العربية السعودية 

 األنشطة فعيلكت، تنفيذ إصالحات اجتماعية وثقافية جنباً إلى جنب مع ،تحقيق التنويع االقتصادي

ي التو ،والتطوعية، وتعزيز األثر االجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته الخيرية

عد يث ت، حيساهم تحقيقها في إحداث تحول كبير في مكانة المملكة ونهضتها الحضاريةبدورها 

لساعية ادها هذه الرؤية خطة تنموية إصالحية شاملة، قامت حكومة المملكة بتبنيها في إطار جهو

 لة بكافةالدو فهي ليست إال إعادة رسم للمستقبل الذي تتطلع .جدات العصر ومتغيراتهلمواكبة مست

 ً عياً افعاً جمودا مؤسساتها وأركانها الوصول إليه وتحقيقه بما يمنح كافة المواطنين هدفاً مشتركا

 .لبذل كل ما بوسعهم لتحقيقه

خالل برامجها النهوض  على أنها خطو وطنية متكاملة، تطمح من 2030وتعرف رؤية المملكة 

بالمملكة ومقوماتها الحضارية كمركز لألصالة والعمق العربي واإلسالمي وكقوة استثمارية 

فهي صورة لمستقبل مشرق قائم على استثمار الموارد ، رات الثالثةرائدة ومحور لربط القا
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طموحة من شأنها المتاحة والمتوقع الحصول عليها مستقبالً وتوظيفها لتحقيق تصورات وأهداف 

 (.2019ي مسيرتها الحضارية )الغيث، االرتقاء بمستوى المملكة وتحقيق نقلة نوعية ف

وطن وترتكز رؤية المملكة على ثالثة محاور أساسية؛ مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، كما و

 عشر أثنيطموح تمت ترجمتها إلى مجموعة من األهداف االستراتيجية، والتي أعد لتنفيذها 

 (.2018)المنبع، امجاً برن

تي تمت إلى مجموعة من األهداف االستراتيجية وال 2030تم العمل على ترجمة رؤية المملكة 

ذه يق ههيكلتها ضمن ثالثة مستويات لتسهيل عملية تنفيذها من خالل البرامج تهدف إلى تحق

هدف  72األهداف؛ يشمل المستوى األول ست أهداف رئيسية عامة أما المستوى الثاني فيتضمن 

 لثانياهدف تفصيلي لألهداف الفرعية في المستوى  96 الثالث منفرعي فيما يتكون المستوى 

 (.2016، 2030)رؤية المملكة العربية السعودية 

البرامج ، حيث اعتمد مجلس الشؤون  ولتحقيق هذه األهداف تم العمل على تطوير مجموعة من

م، الموافق 2017االقتصادية ولتنمية المنعقد يوم االثنين الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام 

ً هي؛ خدمة ضيوف الرحمن،  1438للسابع والعشرين من شهر رجب  هـ اثنى عشر برنامجا

ة الوطنية والخدمات التحول الوطني، برنامج صندوق االستثمارات العامة، تطوير الصناع

اللوجستية، تطوير القطاع المالي، تحسين نمط الحياة، ريادة الشركات الوطنية، الشركات 

االستراتيجية، برنامج اإلسكان، برنامج التخصيص، تعزيز الشخصية السعودية، وتحقيق التوازن 

 (6201، 2030)رؤية المملكة العربية السعودية  المالي

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

تشمل؛ أوالً: تسير عملية استضافة  رة أساسية إلى تحقيق ثالثة أهدافالبرنامج بصو يهدف هذا

وتسهيل وصولهم للحرمين الشريفين األمر الذي يساعد على زيادة عدد  ،المزيد من المعتمرين

لة من بالدهم وحتى الوصول إلى المشاعر المقدسة، حوتحسين جودة الر ،المعتمرين والحجاج

تساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة ترفع من جهوزيتهم  بالمعلومات التيباإلضافة إلى إمدادهم 

ثانياً: االرتقاء  .عروا بالسعادة واألمنفضالً عن حسن استقبالهم والترحيب بهم ليش ،للرحلة

حجاج، من سكن، إعاشة، مواصالت بصور عصرية بمستوى الخدمات التي تقدم للمعتمرين وال

ومتنوعة تتناسب مع جميع الفئات وتلتزم بمعايير الجودة العالمية للحصول على رضا الضيوف 
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ثالثاً: إثراء التجربة الدينية . تهم الدينيةوضمان سالمتهم وعدم انشغالهم بما قد يعكر صفو رحل

والثقافية، ويرتكز فحوى هذا الهدف في تعميق االرتباط الديني بمعالم التاريخ اإلسالمي، ويتحقق 

ذلك من خالل زيارة المعالم الدينية والتاريخية اإلسالمية وتوفير فرص لحضور فعاليات ثقافية 

 (.2019واجتماعية )برنامج خدمة ضيوف الرحمن، 

 ر االقتصادية لنمو قطاع الحجالمحاو 

يث لي، حعلى منح القطاعات االقتصادية قوة دافعة لالقتصاد المح المناخ االستثمارييساعد 

، اليةميعمل على تحسين قدرة الدول على تحقيق اقتصاد ذو كفاءة عالية، كونه يحقق موارد 

جية ولوتقنيات التكنويعزز من قدرتها على توظيف الكفاءات والخبرات البشرية المتميزة وال

لى االستثمارات وتعزيز مستواها، فإنه يجب العمل ع(. وللمساعدة في جذب 2014)حسين، 

دات الوحواستقطاب االستثمارات وتوفير مناخ مناسب لتحفيز المستثمرين على إقامة المشاريع 

ية، االقتصادية. ويعرف المناخ االستثماري على أنه كافة األوضاع السياسية، االقتصاد

 ستثماريةع االالتأثير على فرص نجاح المشاري والمؤسسية والتي يمكنها ،القانونيةواالجتماعية، 

 .(Giang, Xuan, Trung, Que, & Yoshida, 2018) البيئة في

ا يعمل ، كمتساهم القطاعات الخدمية حول العالم بنسب كبيرة من الناتج المحلي اإلجماليكما و

يساهم  لذيامر على توفير العديد من فرص العمل، ويعد واحد من أكثر القطاعات االستثمارية األ

ة ولضمان جودة الخدمات المقدم (.2015لح و يوثلجة، في تحقيق تنمية اقتصادية )بوصا

ا منها متم العمل من خالل برنامج ضيوف الرحمن على العديد من المبادرات،  ،لضيوف الرحمن

ت تطوير مراكز الخدماالعام والخاص مثل:  خالل الشراكة بين القطاعين تم تطبيقه من

ة تطوير وتشغيل خدمات اإلعاشوتوحيد الجهة المرخصة لمساكن االيواء، ووالمعلومات، 

 تطوير ضوابط الخدماتوتطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين، ووالتغذية، 

 المقدمة لمعتمري الداخل، وإنشاء وتفعيل دليل مواصفات لضيوف الرحمن.
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 منهجية الدراسة: -5

يكلة هاعادة  آثار استخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والحقائق التي تتعلق بدراسة تم

ليب استخدام أسا تمإلى جانب ذلك  ،2030مؤسسات الطوافة في ضوء برنامج رؤية المملكة 

راء المد البحث الكمية، حيث ستقوم الباحثة بإعداد أداة االستبيان وتوزيعها على عينة من

ين العاملومدراء ال عين عشوائية منتكون مجتمع الدراسة من . ووالعاملين في مؤسسات الطوافة

ع توزيب وتم (.250والبالغ عددهم ) في المملكة العربية السعودية في مؤسسات الطوافة

معلومات ال. واشتملت أداة االستبانة على Googleاالستبيانات عليهم إلكترونيا عبر نماذج 

ؤسسات مل بمالديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )الجنس، الفئة العمرية، سنوات الخبرة في الع

لمملكة ارؤية  السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامجواشتملت االستبانة على محور  الطوافة(.

 باإلضافة إلى محور ( فقرات.5التي تطبق على مؤسسات الطوافة، وتضمن على ) 2030

كات، الشر المتطلبات واالجراءات التي ينبغي على مؤسسات الطوافة القيام بها للتأهل لنظام

ات، التحديات التي تواجه عملية التحول إلى نظام الشرك ومحور ( فقرات.5وتضمن على )

 ( فقرات.5وتضمن على )

 الدراسة:واسئلة فرضيات إجابة حليل البيانات وت -6

فية الوظيتقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصية و

سات بمؤس ألفراد عينة الدراسة متمثلة في )الجنس، الفئة العمرية، سنوات الخبرة في العمل

زيع تون . حيث كاد عينة الدراسةتحديد خصائص أفرا الطوافة(، وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن

ور ين الذكلموظفأفراد عينة الدراسة طبقاً لمتغير الجنس، بحيث شكلت نسبة المدراء والعاملين وا

ناث %( من العينة الكلية، في حين شكلت نسبة المدراء والعاملين والموظفين اإل64.4)

ر جهة نظلى أن الباحث قد حرص على األخذ بو%( من العينة االجمالية، وهو ما يدلل ع35.6)

ة ج رؤيفي ضوء برنامالجنسين في تقييم اآلثار االقتصادية إلعادة هيكلة مؤسسات الطوافة 

 .2030المملكة 

توزيع  تم ، حيثغير الديموغرافي )الفئة العمرية(تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتكما و

ً لمتغير  الفئة العمرية، بحيث شكل المدراء والموظفين والعاملين في أفراد عينة الدراسة طبقا

%(، كما شكلت 16.8سنة" بنسبة مئوية ) 30مؤسسات الطوافة من الفئة العمرية " أقل من 
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سنة" بنسبة  50-30المدراء والموظفين والعاملين في مؤسسات الطوافة من الفئة العمرية "من 

موظفين والعاملين في مؤسسات الطوافة من الفئة %(، في حين شكلت المدراء وال63.2مئوية )

%(، بينما شكلت المدراء والموظفين والعاملين 16.8سنة" بنسبة مئوية ) 60-51العمرية "من 

 %(.3.2سنة" بنسبة مئوية ) 60في مؤسسات الطوافة من الفئة العمرية "أكبر من 

ضح حيث يو (،خبرةوات التم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغير الديموغرافي )سنو

ً لمتغير سنوات الخبرة لعاملين ين واشكل المدراء والموظف وقد .توزيع أفراد عينة الدراسة طبقا

ن العينة سنوات" النسبة األكبر م 10في مؤسسات الطوافة ممن تراوح سنوات خبرتهم "أكثر من 

سنوات" بنسبة  5 خبرة "أقل من %(، في حين تالها الفئة التي تمتلك4.0                        4)

ة لطواف%(، وصوالً إلى النسبة األقل من المدراء والموظفين والعاملين في مؤسسات ا35.6)

 %(.20.4( سنوات بنسبة )10( إلى )5ممن يمتلكون خبرة بين )

 ومناقشة أسئلة الدراسة:نتائج  6.1

  رؤية جرائية لبرنامج: ما السياسات التنظيمية واإلاألولعرض نتائج ومناقشة السؤال 

 التي تطبق على مؤسسات الطوافة؟ 2030المملكة 

لتنظيمية اياسات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لبعد الس :1جدول 

 .التي تطبق على مؤسسات الطوافة 2030واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة 

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 يبالحسا

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
يع إتاحة التأشيرات اإللكترونية للحجاج والمعتمرين من جم

 الدول وتمديد فترة موسم العمرة.
 مرتفعة 5 0.96 3.81

2 
 إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المسلمين ألداء فريضة الحج

 وعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين.
 مرتفعة 2 0.92 3.99

3 

تسهيل اإلجراءات وتيسيرها الستضافة المزيد من 

المعتمرين وتهيئة مواقع التاريخ اإلسالمي بشكل يضمن 

 إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

 مرتفعة 1 0.91 4.01

4 

تجهيز المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لرعايتهم، 

ملة وتوعوية، وتموينية، ونظافة شاوتقديم خدمات معلوماتية 

 ودائمة في المشاعر على مدار الساعة.

 مرتفعة 3 0.95 3.94

5 

حج تأسيس مركز التحكم والمراقبة اإللكترونية في وزارة ال

والعمرة، بهدف ربط مراكز خدمات الحجاج والمعتمرين 

بصناع القرار، وزيادة التنسيق بين أطراف منظومة الحج 

 وإتاحة لوحة التحكم لجميع الجهات الحكومية.والعمرة، 

 مرتفعة 4 1.00 3.90

السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة البعد )

 ( ككلالتي تطبق على مؤسسات الطوافة 2030
 مرتفعة - 0.84 3.93



 

13 
 

 

ؤية ربرنامج ئية لواإلجراإن هذه المتوسطات الحسابية تعطي انطباعاً إيجابياً للسياسات التنظيمية 

التي تطبق على مؤسسات الطوافة، ووجود تصور إيجابي للتسهيالت  2030المملكة 

دد كبر عواإلجراءات الستضافة المزيد من المعتمرين والحجاج والعمل على إتاحة الفرصة أل

ارت تي أش( ال2018من المسلمين ألداء فريضة الحج، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )غزاوي، 

 إلى وجود اهتمام كبير لدى مؤسسات الطوافة ومكاتب حجاج الخارج باستخدام المسار

 اإللكتروني.

  ؤسساتم: ما المتطلبات واالجراءات التي ينبغي على الثانيعرض نتائج ومناقشة السؤال 

 الطوافة القيام بها للتأهل لنظام الشركات؟

ت االجراءاطلبات والمعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لبعد المتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  :2جدول

 .التي ينبغي على مؤسسات الطوافة القيام بها للتأهل لنظام الشركات

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
العمل على رفع كفاية العاملين في شركات أرباب 

 االسناد وشركات تقديم الخدمة.الطوائف   وشركات 
 مرتفعة 1 0.98 3.94

2 
ا له تهيئة شركات أرباب الطوائف بتقديم الخدمات التابعة

 بتقديم الخدمات للحجاج المتعاقدين معها.
 مرتفعة 2 0.95 3.86

3 

 لحجالتنسيق الكامل مع كافة األجهزة التي تعنى بشؤون ا

والعمرة  على مستوى الدولة وخاصة أجهزة وزارة الحج

 لتحقيق خدمات متكاملة تسهم في سالمة وراحة الحجاج.

 مرتفعة 3 0.90 3.85

4 

ترسيخ االتجاه نحو العمل الجماعي في خدمة الحجاج 

 مع االستفادة التامة من ذوي الخبرات الطويلة وحملة

 المؤهالت العلمية في مجال الخدمات.

 مرتفعة 4 0.90 3.80

5 

الطوافة والمؤسسة تتخذ كل مؤسسة من مؤسسات 

الموحدة لألدالء ومكتب الوكالء الموحد ومكتب 

 الزمازمة كشركة مساهمة.

 مرتفعة 5 1.03 3.76

المتطلبات واالجراءات التي ينبغي على مؤسسات البعد )

 ( ككلالطوافة القيام بها للتأهل لنظام الشركات
 مرتفعة - 0.83 3.84

 

ً لدور المتطلبات واالجراءات التي تقوم بها إن هذه المتوسطات الحسابية تعطي  ً إيجابيا انطباعا

مؤسسات الطوافة للتأهل لنظام الشركات من خالل العمل على التنسيق الكامل مع كافة األجهزة 

التي تعنى بشؤون الحج على مستوى الدولة وخاصة أجهزة وزارة الحج والعمرة باإلضافة إلى 
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شركات أرباب الطوائف، وذلك لتحقيق أفضل خدمات متكاملة  العمل على رفع كفاية العاملين في

( التي أشارت 2016تساهم في سالمة وراحة الحجاج، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )برهمين، 

إلى أن تحقيق جودة خدمات الحج والعمرة من خالل مجموعة من المتطلبات تشمل: تواجد 

وتفاعلها مع بعضها البعض، التشغيل الحسن  الخدمات بمستوى عال كما ونوعاً، تكامل الخدمات

لمرافق الخدمات وصيانتها، باإلضافة الى إجراء عمليات دورية تعنى بالتطوير، التحسسين، 

 والتقييم.

  لتحولا: ما الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية الثالثعرض نتائج ومناقشة السؤال 

 وهيكلة مؤسسات الطوافة إلى نظام الشركات؟

التحديات وعوبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لبعد الص :3جدول 

 .التي تواجه عملية التحول وهيكلة مؤسسات الطوافة إلى نظام الشركات

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 منخفضة 2 1.11 2.40 عدم وجود كوادر مؤهلة ومدربة. 1

 منخفضة 4 1.15 2.36 ضعف البنية التقنية الحالية. 2

3 
 فقد الخبرة اإلدارية المتمرسة في كيفية إدارة الشركات

 المساهمة والخوف من التغيير. 
 منخفضة 3 1.03 2.37

4 
عر عدم اكتمال مشاريع البنية التحتية لمكة المكرمة والشا

 المقدسة.
 منخفضة 5 1.08 2.35

5 
صعوبة دمج بعض الطوائف مع بعضها البعض لوجود 

 خالفات مذهبية.
 منخفضة 1 1.13 2.54

الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وهيكلة البعد )

 ( ككلمؤسسات الطوافة إلى نظام الشركات
 منخفضة - 0.81 2.40

 

ً للصعوبات  ً إيجابيا والتحديات التي تواجه عملية إن هذه المتوسطات الحسابية تعطي انطباعا

التحول وهيكلة مؤسسات الطوافة إلى نظام الشركات، ووجود تصور إيجابي نحو قلة الصعوبات 

والتحديات التي تحول دون تحقيق األهداف المرجوة لعملية التحول وهيكلة مؤسسات الطوافة 

ت وجود عدة ( التي أشار2021، تفق هذه النتيجة مع دراسة )شقدارلنظام الشركات، وت

صعوبات منها عدم وجود دليل تنظيمي واجرائي يوضح آلية التحول إلى شركات، االختالفات 

الطائفية والمذهبية لدى بعض الحجاج، صعوبة تفويج الحجاج من جنسيات مختلفة خاصة في 

ة المشاعر المحكومة بأوقات محددة، ضعف البنية التقنية الحالية، تأثر قطاعات اإلسكان والسياح
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، 2030والنقل والتوظيف والتجارة في المملكة مما ينعكس على اقتصاد المملكة الذي تتبنى رؤية 

 فقد رمزية مهنة الطوافة وعدم االستفادة من خبرات المطوفين الميدانية.

 عن فرضيات الدراسة: اإلجابة 6.2

لة توى الدالومناقشتها: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مس األولىعرض نتائج الفرضية  -

(0.05 α  )≤ ق على التي تطب 2030للسياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة

 مؤسسات الطوافة على دور مؤسسات الطوافة في تنمية قطاع الحج.

 ميةف عن أثر السياسات التنظيللكش( Simple Linear Regressionتحليل االنحدار البسيط ) .4جدول 

افة في تنمية التي تطبق على مؤسسات الطوافة على دور مؤسسات الطو 2030واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة 

 قطاع الحج.

 tقيمة  المتغيرات المستقلة

داللة 

إحصائية 

"t" 

قيمة 

Beta 
 Fقيمة  2Rقيمة  Rقيمة 

داللة 

"F "

 اإلحصائية

 دور مؤسسات الطوافة

 في تنمية قطاع الحج
39.187 0.000 0.928 0.928 0.861 1535.612 0.000 

 

غت قيمة (، وكما بل0.000( وبداللة إحصائية )1535.612( بلغت )Fن قيمة )أيظهر من الجدول 

(R) (0.928وهي تمثل معامل االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع الس ) ياسات

. كما بلغت التي تطبق على مؤسسات الطوافة 2030التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة 

ة ( وبداللة إحصائي39.187( لبعد دور مؤسسات الطوافة في تنمية قطاع الحج )tقيمة )

مملكة ية اللي نستنتج بوجود أثر للسياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤ(، وبالتا0.000)

 .التي تطبق على مؤسسات الطوافة على دور مؤسسات الطوافة في تنمية قطاع الحج 2030

 مستوى ومناقشتها: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند الثانيةعرض نتائج الفرضية  -

و)اآلثار  بين التحديات التي تواجه عملية التحول إلى نظام الشركات≥(  α 0.05الداللة )

لتحول فة وااالقتصادية لعملية التحول إلى نظام الشركات، وأثر إعادة هيكلة مؤسسات الطوا

مية لتنظياإلى نظام الشركات، ودور مؤسسات الطوافة في تنمية قطاع الحج، ودور السياسات 

 التي تطبق على مؤسسات الطوافة(. 2030المملكة واإلجرائية لبرنامج رؤية 

 



 

16 
 

 القتصاديةاآلثار معامالت االرتباط بين بين التحديات التي تواجه عملية التحول إلى نظام الشركات وا :5جدول 

 لعملية التحول إلى نظام الشركات.

 المتغيرات المستقلة

 المتغير التابع
اآلثار 

االقتصادية 

 لعملية التحول

هيكلة أثر إعادة 

مؤسسات الطوافة 

والتحول إلى نظام 

 الشركات

دور مؤسسات 

الطوافة في تنمية 

 قطاع الحج

 ودور السياسات التنظيمية

لبرنامج رؤية المملكة 

تطبق على  التي 2030

 مؤسسات الطوافة

التي  التحديات

تواجه عملية 

التحول إلى نظام 

 الشركات

معامل 

 -0.776 -0.776 -0.776 -0.752 ارتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة

 

ات ن التحدي( وجود عالقة ارتباطية عكسية )سلبية( وقوية دالة احصائياً بي5يتضح من الجدول )

ظام لى نإالتي تواجه عملية التحول إلى نظام الشركات و)اآلثار االقتصادية لعملية التحول 

سات إلى نظام الشركات، ودور مؤسالشركات، وأثر إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والتحول 

ملكة الم الطوافة في تنمية قطاع الحج، ودور السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية

التي تطبق على مؤسسات الطوافة( حيث كانت معامالت االرتباط عالية وتراوحت  2030

(0.752-0.776 ً  .( وهي معامالت ارتباط دالة ومقبولة احصائيا

ستوى مومناقشتها: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند  الثالثةلفرضية عرض نتائج ا -

ي ضوء ( في تقديرات المشاركين آلثار اعادة هيكلة مؤسسات الطوافة فα≤0.05الداللة )

ً للمتغيرات )الفئة العمرية، سنوات الخبرة في 2030برنامج رؤية المملكة  العمل  تبعا

 بمؤسسات الطوافة(.

ديراتهم وتق ق بين وجهات نظر المدراء والعاملين والموظفين في مؤسسات الطوافةتم إيجاد الفرو

ً  2030لواقع آثار اعادة هيكلة مؤسسات الطوافة في ضوء برنامج رؤية المملكة  لمتغير  تبعا

 ائج:يظهر النت( 6)تحليل التباين األحادي، والجدول والخبرة والعمر، باستخدام اختبار 
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 .خبرةوال العمر وسنوات( لمتغير One Way ANOVA) نتائج تحليل :6جدول 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

قيمة الداللة 

Sig. 

الفئة 

 العمرية

 0.138 3 0.415 بين المجموعات

0.417 0.741 
داخل 

 المجموعات
81.547 246 0.331 

  249 81.962 المجموع

 سنوات

 الخبرة

 0.333 2 0.665 بين المجموعات

1.010 0.366 
داخل 

 المجموعات
51.297 247 0.329 

  249 51.962 المجموع

 

قديرات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تأعاله ( 6كما يتبين من الجدول )

كة لمملابرنامج رؤية أفراد عينة الدراسة لواقع آثار إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة في ضوء 

ً لمتغير والخبرة والعمر حيث كانت قيمة الداللة لجميع هذه المتغيرات  2030 ن مكبر أتبعا

فة (، وهو ما يدلل على أن جميع المدراء والعاملين والموظفين في مؤسسات الطوا0.05)

ل لتحواباختالف أعمارهم وخبراتهم متفقون على واقع إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة وضرورة 

 إلى نظام الشركات للنهوض بتحسين اقتصاد المملكة.

 ملخص نتائج الدراسة: -7

 2030مملكة وجود أثر للسياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية الأظهرت نتائج الدراسة 

 أكدت كماالتي تطبق على مؤسسات الطوافة على دور مؤسسات الطوافة في تنمية قطاع الحج، 

جه لتي توايات االنتائج عن وجود عالقة ارتباطية عكسية )سلبية( وقوية دالة احصائياً بين التحد

 ت، وأثرلشركاعملية التحول إلى نظام الشركات و)اآلثار االقتصادية لعملية التحول إلى نظام ا

ية ي تنمإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والتحول إلى نظام الشركات، ودور مؤسسات الطوافة ف

ي تطبق على الت 2030قطاع الحج، ودور السياسات التنظيمية واإلجرائية لبرنامج رؤية المملكة 

سطات وأظهرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو .مؤسسات الطوافة(

 ؤيةرنامج تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع آثار اعادة هيكلة مؤسسات الطوافة في ضوء بر

  .الخبرةسنوات العمر ومتغيرات تبعاً ل 2030المملكة 
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 توصيات الدراسة: -8

ئل نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي ووسا ضرورة-1

لفساد، حة ااإلعالم والجمعيات، فعندما يستوعب المجتمع أن الحوكمة تمثل الضامن األول لمكاف

 .واحترام ضوابطهاف يساند تطبيقها فانه سو

 وضع لوائح تنظيمية ملزمة توضح آلية التحول لشركات مساهمة. ضرورة-2

دة الستفاتخصيص هيئة استشارية من أبناء الطائفة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة ل ضرورة-3

 من خبراتهم الميدانية.

لة ارد الدوافة موكالجاد والموجه والمدروسة لتحقيق التحول لما له من آثار إيجابية على  العمل-4

 .2030االقتصادية وتحقيق رؤية 
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