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الدليل حاتم بن جعفر بالي

خدمة الحاج الكريم

»شرف - أمانة - مسؤولية«

المؤسسـة األهلية لألدالء إحدى مؤسسـات أرباب الطوائف التي لها 
دور بـارز فـي تقديـم الخدمـات لضيـوف الرحمـن زوار مسـجد الرسـول 
المصطفـى صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، كيـف ال؟ وهـي التـي تقوم 
بتنفيـذ توجيهـات القيـادة الرشـيدة - رعاهـا اللـه - بمملكتنـا الحبيبـة 
منـذ تأسيسـها علـى يـد المغفـور لـه الملـك عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن 
بهـم  والعنايـة  الكـرام  الحجـاج  رعايـة  علـى  التأكيـد  حيـث  سـعود  آل 
والحـرص علـى راحتهـم. مـن هـذا المنطلق وضعت المؤسسـة األهلية 
لـألدالء بالمدينـة المنـورة نصـب عينها هذا الجانـب الخدمي والواجبات 
والمسـؤوليات المناطـة بهـا علـى أداء خدماتهـا فعملـت علـى تطوير 
 منهـا بقدرتهـا المميـزة علـى مـّر السـنين برفـع 

ً
إيمانـا آليـات العمـل 

تحسـين  إلـى  إضافـة  الجـودة  معاييـر  وفـق  العمـل  أسـس  وتطويـر 
ومكاتبهـا  ومراكزهـا  ووحداتهـا  قطاعاتهـا  جميـع  فـي  العمـل  بيئـة 

الميدانيـة والمكاتـب المسـاندة. 

 تشـغيلية بعـد انتهـاء أعمـال كل موسـم حـج 
ً
وتعـّد المؤسسـة خططـا

 للموسـم الذي يليه، وتتم مناقشـتها من قبل وكالة وزارة 
ً
اسـتعدادا

الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة ثم يتم اعتمادها من 
معالـي وزيـر الحـج والعمـرة، ويسـعى مجلـس اإلدارة وهـو يستشـعر 
مسـؤوليته لبـذل مسـاعيه لتوفيـر بيئـة عمـل إيجابيـة جاذبـة ومحفـزة 
لتطوير أعمالها الميدانية والتقنية وتدريب وتوعية الكوادر البشـرية 
العاملة بها؛ كما يسـعى المجلس إلى تحقيق تطلعات المسـاهمين 

مـن خـال االسـتثمار األمثـل لمـا تملكـه مـن تنوعات لمصـادر الدخل. 

المؤسسـة  واجهـت  التـي  والتحديـات  الصعوبـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
خال أعمال الموسـم خاصة فيما يتعلق بتطوير األداء واالنخراط في 
 بعـد عـام، فقـد نجحـت المؤسسـة 

ً
التقنيـة الحديثـة التـي تتطـور عامـا

فـي   
ً
كبيـرا  

ً
نجاحـا وحققـت  التحديـات  هـذه  تذليـل  فـي  الحمـد  وللـه 

مواكبـة التطـور الحديـث وتعزيـز معاييـر الخدمة التـي تقدمها للحجاج 
والعمـرة  الحـج  وزارة  قبـل  مـن  واإلشـراف  للدعـم  كان  ولقـد  الكـرام، 
األثـر الكبيـر فـي هـذا النجـاح. فقـد اسـتطاعت المؤسسـة فـي موسـم 
حـج 1438هــ اسـتيعاب تدفـق المعلومـات الناتـج عـن اسـتخدام جميـع 
المسـار  نظـام  عبـر  وتطبيقاتهـا  الخدمـات  فـي  المشـاركة  الجهـات 
الحجـاج فـي هـذا  أعـداد  ازديـاد  الخـارج خاصـة مـع  اإللكترونـي لحجـاج 

الموسـم.

السـابقة، ومـا يحـرص مجلـس اإلدارة علـى  المزايـا  ومـع توفـر كافـة 
تنفيـذه فيمـا يتعلـق ببرامجهـا وخططهـا االسـتراتيجية فـي برنامجهـا 
الموحـد فـإن ذلـك يضـع المؤسسـة فـي مكانـة متقدمـة فـي مجـال 
الخدمـات المقدمـة لضيـوف الرحمـن زوار المسـجد النبـوي الشـريف. 
الحرميـن  خـادم  حكومـة  فـي  ممثلـة  المملكـة  جهـود  إبـراز  ومنهـا 
الشـريفين وسـمو ولـي عهـده األميـن - حفظهمـا اللـه - فـي هـذه 
الحـج  بيـن الجهـات العاملـة فـي  الخدمـات. وامتـداد جسـور الشـراكة 
بأعمـال  واالرتقـاء  للتطويـر  تكامليـة  تنسـيقية  أعمـال  فـي منظومـة 
ومتابعـة  الصحيـة  كالرعايـة  اإلنسـانية  الخدمـات  تقديـم  وكـذا  الحـج. 
حاالتهـم وإنهـاء اإلجـراءات الخاصـة بالحجاج المتوفين، وإرشـاد الحجاج 
التائهيـن. إضافـة إلـى العديد من األهداف والخدمات األساسـية التي 
تقدمهـا المؤسسـة ضمـن مهامهـا الرئيسـية واإلضافيـة فـي كافـة 

الخدمـة. مواقـع 

أضـع  أن  يسـرني  بالخيـر  والواعـدة  المتفائلـة  المنطلقـات  هـذه  مـن 
موسـم  ألعمـال  الختامـي  التقريـر  هـذا  الكريـم  القـارئ  يـدي  بيـن 
إحصائيـة  وتقاريـر  ومعلومـات  إنجـازات  مـن  احتـواه  بمـا  1438هــ  حـج 
والعامليـن  المؤسسـة  بذلتهـا  التـي  الجهـود  إلبـراز  الموسـم؛  خـال 
ويسـعدني  الشـريف،  النبـوي  المسـجد  زوار  الرحمـن  لضيـوف  فيهـا 
أن أنتهـز هـذه الفرصـة ألتقـدم بالشـكر الجزيـل لـكل مـن أسـهم فـي 
رأسـهم  وعلـى  1438هــ  حـج  موسـم  فـي  المؤسسـة  أعمـال  إنجـاح 
صاحـب السـمو الملكـي األميـر فيصـل بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز أميـر 
منطقـة المدينـة المنـورة رئيـس لجنـة الحـج بالمدينـة المنـورة وصاحب 
نائـب أميـر منطقـة  بـن خالـد الفيصـل  السـمو الملكـي األميـر سـعود 
وزيـر  المعالـي  ولصاحـب  السـديدة،  لتوجيهاتهمـا  المنـورة  المدينـة 
الحـج والعمـرة الدكتـور محمـد صالـح بـن طاهـر بنتـن لمتابعتـه الدائمـة، 
المنـورة،  بالمدينـة  الزيـارة  لشـؤون  والعمـرة  الحـج  وزارة  ووكالـة 
بإمـارة  والزيـارة  والعمـرة  للحـج  العامـة  لـإدارة  موصـول  والشـكر 
منطقـة المدينـة المنـورة، ومؤسسـات أربـاب الطوائـف، ومجموعـات 
اإلسـكان والفنادق ومكاتب شـؤون الحج، والجهات ذات العاقة على 
بالشـكر  أتقـدم  كمـا  الموسـم.  أعمـال  إلنجـاح  الملمـوس  تعاونهـم 
نائـب وأعضـاء مجلـس اإلدارة علـى جهودهـم فـي  الخـاص لسـعادة 
إعـداد الخطـط والبرامـج الناجحـة بحمـد الله، والشـكر موصول لسـعادة 
ولزمائـه  1438هــ  حـج  لموسـم  الختامـي  التقريـر  إعـداد  لجنـة  رئيـس 
المخلصيـن لمـا بذلـوه مـن جهـود إلخراجـه بهـذا الشـكل والمضمـون.

وفـي الختـام .. أدعـو اللـه أن يكتـب األجـر ويبـارك فـي عزمنـا لتقديـم 
أفضـل الخدمـات لضيـوف الرحمـن زوار المسـجد النبـوي الشـريف فـي 
المواسـم القادمـة بـإذن اللـه وفـق مـا تتطلـع إليـه القيادة الرشـيدة - 
رعاهـا اللـه - ووزارة الحـج والعمـرة الموقـرة، وطائفـة األدالء األعـزاء.

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن
المؤسسة األهلية لألدالء



النشأة

ضيوف  خدمة  مجال  في  الحج  مواسم  في  تعمل  المنورة  بالمدينة  األسر  بعض  كانت  بعيد  زمن  منذ 

الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم أثناء إقامتهم، إلى أن صدر األمر السامي الكريم رقم 145/54 وتاريخ 

1356/12/25هـ باعتماد نظام هيئة األدالء بالمدينة المنورة، ثم صدر األمر السامي الكريم رقم 4/ص/3162 

بالمدينة  والزوار  المكرمة  بمكة  الحجاج  لخدمات  مؤسسات  إقامة  على  بالموافقة  1399/6/13هـ  في 

1405/8/5هـ  وتاريخ  324/ق/م  رقم  الوزاري  القرار  صدر  حتى  المؤسسات  إنشاء  قرارات  وتوالت  المنورة 

القاضي بإنشاء المؤسسة األهلية التجريبية لألدالء الذي حول خدمة الحجاج من العمل الفردي إلى العـمل 

الجماعي ليواكب النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.

وتواصلت بفضل الله وتوفيقه القرارات الحكيمة من الدولة أعزها الله فصدر قرار مجلس الوزراء رقم )81( 

بتاريخ 1428/03/07هـ القاضي بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية القائمة وإلغاء الصفة 

 بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه 
ً
 اعتباريا

ً
 تنظيميا

ً
التجريبية عنها، بعد أن تأخذ شكا

المؤسسات بأسلوب تجاري .

وتتشرف المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة بالمساهمة في تحقيق تطلعات حكومة خادم 

بإنشاء  الحرمين الشريفين وما صدر من مرسوم ملكي كريم رقم  )51032/( وتاريخ 1433/11/27هـ 

الرسول  زوار مسجد  الرحمن  لضيوف  المقدمة  بالخدمات  الدائم  لارتقاء  االلكتروني وذلك  المسار 

صلى الله عليه وسلم، وتعمل بشكل دائم على تقويم األداء في مواسم الحج لترسيخ اإليجابيات 

بوصفها مكتسبات ينبغي العمل على تعزيزها وتنميتها ,وتحديد جوانب القصور -إن وجدت- للعمل 

، ويتم بتوفيق الله التخطيط المبكر لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج 
ً
على تافيها مستقبا

ن المؤسسة من مواصلة مسيرة التطوير وميكنة خدماتها على مختلف األصعدة .
ّ
بالشكل الذي يمك
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الرؤية   |  الرسالة  |  القيم

الرؤية
التميز والريادة في خدمة الحاج الكريم

الرسالة
نتشرف بتوارث خدمة الحاج الكريم زائر مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم في 

 ، ، وأن نقدم خدماتنا المتميزة بكل معاني اإلنسانية  المدينة المنورة بأصالة وهمة 

إرضاًء لله عز وجل ثم الحاج الكريم ووالة األمر وطائفة األدالء.

القيم
النزاهة وإخاص النية لله عز وجل.	 

تحقيق راحة الحجاج.	 

تحقيق مضامين االنتماء ومفاهيم المواطنة الصالحة.	 

تحقيق تطلعات المساهمين.	 

العمل بروح الفريق الواحد.	 

المحافظة على أصالة وعراقة المهنة.	 

اإلبداع بتحسين األداء وجودة الخدمات.	 

االبتكار والتطوير المستمر ألساليب العمل.	 
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الدليل: أ. حاتم بن جعفر بالي
 رئيس مجلس اإلدارة

 الدليل: م. ياسر بن غالب دبور
عضو مجلس اإلدارة

للشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة

 الدليل: أ. عصام بن عبدالعزيز دمياطي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 المشرف على قطاعي المتابعة واإلسكان

 الدليل: أ. خالد بن حسن حبش
عضو مجلس اإلدارة

لمركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الفرادى

 الدليل: د. احمد بن اسعد خليل
  عضو مجلس اإلدارة

 للشؤون اإلدارية والعاقات العامة واإلعام 

والعاقات الحكومية وخدمات الحجاج

 الدليل: أ. فهد بن عبد الحميد شحاته
عضو مجلس اإلدارة

أمين المجلس، المشرف على مركز استقبال المطار 

والمساندة الموسمية / المنسق مع مكتب إرشاد 

الحافات ومكتب الوكاء الموحد

مجلس إدارة المؤسسة
دورة  1436 - 1439 هـ
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 الدليل: أ. فارس بن يوسف صبغة الله
 عضو مجلس اإلدارة

رئيس المجلس اإلشرافي رقم )3(

 الدليل: أ. فيصل بن محمد أمين سندي
عضو مجلس اإلدارة

رئيس المجلس اإلشرافي رقم )1(

المشرف على مركز مغادرة الميقات

 ابن الدليل: د. أحمد بن يوسف حوالة
 عضو مجلس اإلدارة

لتقنية المعلومات والحاسب اآللي

والتدريب والتطوير والجودة

 الدليل: أ. كمال بن أحمد خليفة
 عضو مجلس اإلدارة

للخدمات اإلنسانية وعاقات المساهمين 

المنسق مع جمعية الكشافة السعودية

 الدليل: أ. هاشم بن مصطفى مقلية
 عضو مجلس اإلدارة

رئيس المجلس اإلشرافي رقم )2(

المنسق مع النقابة العامة للسيارات

 الدليل: د. ريان بن سالم حماد
  عضو مجلس اإلدارة

للشؤون المالية والبحوث والدراسات

مجلس إدارة المؤسسة
دورة  1436 - 1439 هـ
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رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مكتب رئيس مجلس اإلدارة

لجنة المتابعة 
والمراقبة اإلدارية 

عضو مجلس اإلدارة 
للخدمات اإلنسانية

وحدة القطاع 

مكتب الرعاية الصحية 

مركز إرشاد
الحجاج التائهين

أمين المجلس 
عضو مجلس اإلدارة 
المشرف على مركز 

استقبال المطار

وحدة القطاع 

مركز حفظ جوازات 
المطار

مكتب الدعم 
والمساندة

مركز استقبال وتفويج 

ومغادرة الحجاج بالمطار

عضو مجلس اإلدارة 
للشؤون الهندسية 
والتشغيل والصيانة

وحدة القطاع

إدارة التجهيزات 
والمستودعات

إدارة التشغيل 
والصيانة

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس المجلس اإلشرافي 

رقم )3(

وحدة المجلس 
اإلشرافي 3

مكتب أفريقيا غير 
العربية رقم 1

مكتب أفريقيا غير 
العربية رقم 2

مكتب أفغانستان 
ودول وسط آسيا

مكتب أندونيسيا

مكتب إيران

مكتب المجلس اإلشرافي 
لمكاتب الخدمة الميدانية 

رقم 3

مركز توجيه الحافات 
رقم 3

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس المجلس 

اإلشرافي رقم )2(

وحدة المجلس 
اإلشرافي 2

مكتب الهند

مكتب بنجادش

مكتب السودان

مكتب نيجيريا

مكتب المجلس اإلشرافي 
لمكاتب الخدمة الميدانية 

رقم 2

مركز توجيه الحافات 
رقم 2 والترددية

مكتب مصر

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس المجلس 

اإلشرافي رقم )1(

وحدة المجلس 
اإلشرافي 1

مكتب مسلمي 
أوروبا

مكتب باكستان

مكتب تركيا

مكتب جنوب شرق آسيا 
والرحات الداخلية

مكتب الدول العربية
1

مكتب الدول العربية
2

مكتب مسلمي أمريكا 
وأستراليا وبريطانيا وكندا

مركز توجيه الحافات 
1

مكتب الدول العربية
3

مركز مغادرة الميقات

مكتب المجلس اإلشرافي 
لمكاتب الخدمة الميدانية 

رقم 1

لجنة المتابعة 
والمراقبة الميدانية 

وحدة الشؤون 
القانونية والتحقيق

وحدة تأمين 
النواقص 

مكتب اإلسكان الميداني 

والشركات السياحية 

مكتب اإلسكان وعاقات 

مكاتب شؤون الحجاج 

مكتب الطوارئ 
والسامة 

وحدة اإلحصاء 
والتقارير

وحدة قطاع 
المتابعة واإلسكان

الهيكل التنظيمي

وحدة القطاع

عضو مجلس اإلدارة 
لتقنية المعلومات 

والحاسب اآللي 
والتدريب والتطوير 

والجودة

وحدة التطوير 
والتدريب

وحدة الدعم الفني 
والمساندة لنظام الحج

عضو مجلس اإلدارة
 للشؤون اإلدارية 
والعاقات العامة 

واإلعام والعاقات 
الحكومية وخدمات الحجاج

وحدة القطاع

وحدة الشؤون 
اإلدارية

إدارة العاقات
العامة واإلعام

خدمات الحجاج

عضو مجلس اإلدارة 
لمركزي استقبال 

الهجرة والبر 
ومغادرة الفرادى

وحدة القطاع

مركز استقبال البر 
وتوديع الحجاج الفرادى

مركز حفظ وتداول 
الجوازات بالهجرة

مركز استقبال وتفويج 
الحجاج بالهجرة بكيلو 9

عضو مجلس اإلدارة 
للشؤون المالية 

والبحوث والدراسات

وحدة الشؤون 
المالية
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3,864

12

3

المؤسسة في أرقام

مساهم ومساهمة
)1,810( مساهم   )2,054( مساهمة

لجان

إدارة دائمة
الموظفين الدائمين )40( موظف
الموظفين المؤقتين )5( موظفين

مكتب مساندة
عدد الموظفين الموسمين

)1,335( موظف

مراكز استقبال
عدد الموظفين الموسمين )366( موظف

مكتب خدمة ميداني
عدد الموظفين الموسمين )1,621( موظف

10

18

18
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خدماتنا األساسية

االستقبال

تتمثل هذه الخدمة في استقبال الحجاج الكرام 
والترحيب بهم بدءا من وصولهم إلى مراكز 

االستقبال وتوجيههم إلى مقر سكنهم

التوديع

تقوم المؤسسة باالستعداد إلتمام إجراءات مغادرة 
الحجاج الكرام والتنسيق مع الجهات ذات العاقة 
لتسهيل عملية مغادرتهم إلى مكة المكرمة أو 

العودة إلى بادهم بكل يسر وسهولة

اإلشراف على اإلسكان

تعمل المؤسسة على مساعدة الحجاج الكرام أو من 
يمثلهم على استئجار السكن المناسب وفق أنظمة 

وتعليمات ضوابط اإلسكان المبلغة من الجهات 
المعنية واستكمال اإلجراءات الازمة لذلك

16



خدماتنا األساسية

تداول وحفظ الجوازات

تقوم المؤسسة بتنظيم عملية مناولة الجوازات 
مع الجهات ذات العاقة بمنظومة الحج إضافة إلى 

تسجيلها في الحاسب اآللي عبر منظومة عمل 
دقيقة وموثقة آليا في النظام اآللي للحج

إرشاد الحجاج التائهين

تهدف هذه الخدمة إلى إرشاد الحجاج التائهين 
وإيصالهم لسكنهم والعمل على راحتهم خال 
أعمال موسم الحج بأسلوب تقني ومهني حديث

متابعة الرعاية الصحية

تهدف هذه الخدمة إلى االهتمام بشؤون الحجاج 
الكرام الصحية وتقديم الرعاية لهم من خال 

المستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة ومتابعة 
حاالتهم المرضية والعناية بشؤون موتاهم
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هوية المؤسسة وفق برنامج التحول الوطني 2020

عقد شراكات استثمارية مع القطاع 
الخاص

تنوع مصادر الدخل للمؤسسة من خال ترشيد 
االنفاق وعقد شركات استثمارية مع القطاع الخاص 

التناغم مع رؤية المملكة  2030
وضع اسس واستراتيجيات لتتناغم مع أهداف 

ورؤية المملكة 2030 وتتوافق مع برنامج 
التحول الوطني ألهداف الوزارة 2020

تعزيز العالقة مع السادة المساهمين
تعزيز العاقة مع السادة المساهمين

تنمية قدرات ومهارات فريق العمل
تنمية قدرات ومهارات فريق عمل المؤسسة 

من خال البرامج التدريبية والتوعوية 
المناسبة ونشر ثقافة الجودة 

عقد شراكات استراتيجية مع الجهات 
ذات العالقة

عقد شراكات استراتيجية مع الجهات ذات 
العاقة بخدمات ضيوف الرحمن 

ضمان جودة وتطوير الخدمات
ضمان جودة وتطوير الخدمات المقدمة 

لضيوف الرحمن
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توزيع مقار أعمال المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة

المباني اإلدارية

مراكز استقبال

مكاتب الخدمة الميدانية

مكاتب مساندة

19





موسم
حج 1438 هـ



مكاتب خدمة الحجاج واإلدارات 
والجهات المساندة

تقدم خدماتنا األساسية من خالل ثالث مجالس إشرافية تضم ثمانية عشر مكتب خدمة ميداني

855
المجلس اإلشرافي رقم )1(

ويضم )8( مكاتب:
مكتب خدمة حجاج الدول العربية 1 )الجزائر-تونس-لبنان( 	 
مكتب خدمة حجاج الدول العربية 2 )المغرب-ليبيا-	 

موريتانيا-دول الخليج(
مكتب خدمة حجاج الدول العربية 3 )سوريا-فلسطين-	 

األردن-العراق-اليمن(
مكتب خدمة حجاج باكستان	 
مكتب خدمة حجاج جنوب شرق آسيا والرحات الداخلية	 
مكتب خدمة حجاج تركيا	 
مكتب خدمة حجاج مسلمي أوروبا	 
مكتب مسلمي أمريكا وأستراليا وبريطانيا وكندا	 

المجلس اإلشرافي رقم )2(
ويضم )5( مكاتب

مكتب خدمة حجاج الدول العربية 4 )مصر(	 
مكتب خدمة حجاج الدول العربية 5 )السودان(	 
مكتب خدمة حجاج بنجاديش	 
مكتب خدمة حجاج الهند	 
مكتب خدمة حجاج نيجيريا	 

المجلس اإلشرافي رقم )3(
ويضم )5( مكاتب

مكتب خدمة حجاج أفريقيا غير العربية 1	 
مكتب خدمة حجاج أفريقيا غير العربية 2	 
مكتب خدمة حجاج أندونسيا	 
مكتب خدمة حجاج افغانستان ودول وسط اسيا	 
مكتب خدمة حجاج ايران	 
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مكاتب خدمة الحجاج واإلدارات والجهات المساندة

باإلضافة إلى اإلدارات والجهات المساندة التالية: 

مراكز االستقبال
تشتمل على )3( مراكز:

مركز اإلستقبال وتفويج ومغادرة 	 
الحجاج بالمطار

مركز استقبال الهجرة وتفويج 	 
الحجاج بكيلو 9

مركز استقبال حجاج البر وتوديع 	 
الحجاج الفرادى 

لجان المراقبة والمتابعة
تشتمل على لجان المراقبة والمتابعة 

الميدانية وتضم:
)17( فرقة ميدانية	 

ولجان المراقبة والمتابعة اإلدارية وتضم:
)15( فرقة إدارية	 

مراكز توجيه الحافالت
تشتمل على )3( مراكز:

مركز توجيه الحافات 1	 
مركز توجيه الحافات 2 والترددية	 
مركز توجيه الحافات 3 	 

متابعة اإلسكان الميداني 
والشركات السياحية

ومكاتب شؤون الحجاج
ويضم:

)16( فرقة ميدانية	 

مكتب الرعاية الصحية
يشتمل على:

)5( وحدات ثابتة في:	 
مستشفى األنصار- 
مستشفى الملك فهد- 
مستشفى الميقات- 
مستشفى أحد- 
مستشفى الوالدة- 

الطوارئ والسالمة
ويضم:

)20( فرقة ميدانية	 

مراكز إرشاد الحجاج التائهين
يضم مركزين ثابتين:

مركز الحجاج التائهين الشمالي	 
مركز الحجاج التائهين الجنوبي	 

و)3( مراكز متنقلة

مركز الدعم والمساندة
وهو يحتوي على:

)135( مرشد لدعم عمليات 	 
المغادرة في مكاتب الخدمة 

ومراكز توجيه الحافات
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هندسة إجراءات العمل في مركز استقبال 
حجاج الجو والبحر بالهجرة )كيلو 9(

من خال فصل مركز االستقبال ومركز حفظ الجوازات

استحداث مجلس إشرافي ثالث
لإشراف على مكاتب الخدمة الميدانية 
وإعادة توزيع مكاتب الخدمة الميدانية 
 ألعداد 

ً
على المجالس اإلشرافية وفقا
الحجاج وكثافة القدوم

استـحداث مركـز توجيه حافالت ثالث
ليتوافق مع زيادة أعداد الحجاج

إعادة توزيع جنسيات حجاج الدول العربية
وذلك بسبب زيادة نسبة أعداد الحجاج ليصبح التوزيع الجديد على النحو التالي :

أ/ مكتب خدمة حجاج الدول العربية رقم )1( ويخدم حجاج دول الجزائر وتونس ولبنان.	 
ب/مكتب خدمة حجاج دول المغرب العربي إلى مكتب خدمة حجاج الدول العربية رقم )2( 	 

ويخدم حجاج دول المغرب وليبيا وموريتانيا ودول الخليج. 
ج/مكتب خدمة حجاج دول باد الشام إلى مكتب خدمة حجاج الدول العربية رقم )3( ويخدم 	 

حجاج سوريا وفلسطين واألردن والعراق واليمن.

مستجدات الخطة التشغيلية
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إعادة تصنيف مكافآت العاملين 
في مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية 

والمكاتب المساندة والقطاعات.

استحداث متابعة االعمال الميدانية 
عن طريق تطبيق آلي

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

إرشاد الحجاج الكرام إلى مقر سكنهم 
عن طريق مراكز إرشاد متنقلة

مستجدات الخطة التشغيلية
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أبرز اإلنجازات

توثيق )29,242( عقد إسكان إلكتروني
على )619( فندق ودار سكنية مصرحة

برامج تدريبية لجميع شرائح الموظفين
تجاوز عدد المتدربين )1,378( متدرب

توظيف )3,319( موظف موسمي
)508( موظف من أبناء الطائفة

تطوير األنظمة التطبيقية
استحداث وتطوير مجموعة من حزم الخدمات وآليات 

العمل بما ينسجم مع مستجدات المسار اإللكتروني

استقبال ومغادرة )1,632,887( حاج
)%53( ما قبل الحج، )%47( ما بعد الحج

الكشف عن سالمة الدور السكنية 
تم إجراء أكثر من )1,705( زيارة ميدانية للكشف عن سامة 

الدور السكنية والفنادق، وتأمين النواقص لـ)80( حالة

تقديم الخدمات اإلنسانية لـ )10,214( حاج
متابعة تقديم الرعاية الصحية لـ )1,204( حاج
وإرشاد )9,010( حاج إلى أماكن سكنهم

متابعة )36,458( عملية تفويج ومغادرة
وتأمين أكثر من )408( حالة سكن خيري
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أبرز اإلنجازات

توقيع مذكرات تفاهم
توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من المراكز األهلية والتجارية والصحية 
والتعليمية بالمدينة المنورة لمنح مساهمي ومساهمات ومنسوبي 
المؤسسة تخفيض في الخدمات المقدمة منهم

المساهمة المجتمعية بتعيين عدد من األيتام
المساهمة المجتمعية بتعيين عدد من األيتام التابعين للمؤسسة 
الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة في مكاتب الخدمة

  ISO 2015 : 9001 الحصول على شهادة الجودة العالمية
تم الحصول على شهادة الجودة العالمية أيزو 9001 : 2015 في 

إدارة الخدمات للحجاج بالمدينة المنورة

المساهمة المجتمعية بتعيين عدد من المعاقين )حركيا( 
المساهمة المجتمعية بتعيين عدد من المعاقين )حركيا( التابعين 
لجمعية طيبة لإعاقة الحركية للكبار بالمدينة المنورة في مكاتب 

الخدمة وبما يتوافق مع أوضاعهم الصحية

3 / 1438

9 / 1438

11 / 1438

11 / 1438
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مقارنة إحصائيات اإلسكان
للمواسم 1436 - 1437 - 1438 هـ

الفنادق

أعداد المستقبلين
حسب نوع السكن

الدور السكنية

الموسم األول

الفنادق

الموسم األول

الموسم الثاني

الدور السكنية

الموسم الثاني

670,486
41%

962,401
59%

318,294
47%

352,192
53%

547,136
57%

415,265
43%

عدد العقود الطاقة االستيعابية العدد
النوع

1438 1437 1436 1438 1437 1436 1438 1437 1436

17,018 6,237 6,749 147,072 94,960 110,606 390 350 390 الدور السكنية

11,929 10,075 8,991 199,392 237,384 222,806 229 241 226 الفنادق

28,947 16,312 15,740 346,464 332,344 333,412 619 591 616 اإلجمالي
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الموسم
صفة االنتماء

1438 1437 1436

169 151 179 دليل

114 231 231 ابن دليل

33 53 46 وكيل دليل

21 - - وكيل دليلة

171 - - ابن دليل له وكالة

2,811 2,294 2,046 غير أبناء الطائفة

3,319 2,729 2,502 اإلجمالي

التوظيف الموسمي
للمواسم 1436 - 1437 - 1438 هـ

مقارنة توزيع الموظفين الموسمين على قطاعات ومكاتب ووحدات المؤسسة

إجمالي المتقدمين

8,608
إجمالي المعينين

3,322

مركز استقبالإجمالي المتقدمين

وحدات ومكاتب مساندة مكاتب خدمة ميدانيةإجمالي المعينين

8,608
72%

3,322
28%

366
11%

370
11%

965
29%

1,621
49%

مراكز توجيه حافات
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احصائيات موسم 1438 هـ

عدد الحجاج القادمين من الخارج

بلغ إجمالي عدد حجاج الخارج لهذا الموسم1,752,014
وفق اإلحصائية الرسمية ) 1,752,014( حاج

زار المدينة
عدد الحجاج الذين قدموا المدينة المنورة )1,632,887( حاجا

93%

53%

47%

قدوم الحجاج في الموسم األول
بلغ عدد الحجاج الذين قدموا في الموسم األول )865,430( حاج

قدوم الحجاج في الموسم الثاني
بلغ عدد الحجاج في الموسم الثاني )767,457( حاج

% 52.9
863,335

ذكور

% 47.1
769,552

أناث

ً
من 0 إلى 20 عاما

ً
من 21 إلى 40 عاما

ً
 أكبر من 40 عاما

ً
من 0 إلى 20 عاما

ً
من 21 إلى 40 عاما

ً
 أكبر من 40 عاما

ً
من 0 إلى 20 عاما

ً
من 21 إلى 40 عاما

ً
 أكبر من 40 عاما

% 1 

% 20 

% 79 

% 1 

% 15

% 84 

6,936

172,078

684,321

7,183

116,230

646,139
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مقارنة بأعداد الحجاج مع مواسم الحج السابقة

1438
1,632,887

1437
1,226,807

1436
1,230,798

1435
1,303,469

1434
1,294,596

1433
1,586,242

1432
1,643,204

1431
1,606,569

 

   
  

 

 

 30%

34%

29%

1%1%
0%0%

33%
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النسبةعدد الحجاج

توزيع الحجاج على مكاتب الخدمة الميدانية

%81,5995مكتب خدمة حجاج جنوب شرق آسيا والرحات الداخلية

%224,18013.73مكتب خدمة حجاج أندونيسيا

%43,1372.64مكتب خدمة حجاج أفريقيا غير العربية 1

%54,0703.31مكتب خدمة حجاج أفريقيا غير العربية 2

%80,4244.93مكتب خدمة حجاج نيجيريا

%83,7335.13مكتب خدمة حجاج ايران

%48,5422.97مكتب خدمة حجاج افغانستان ودول وسط اسيا

%85,9125.26مكتب خدمة حجاج تركيا

%56,5043.46مكتب خدمة حجاج الدول العربية 1 )الجزائر-تونس-لبنان(

%51,0103.12مكتب خدمة حجاج الدول العربية 2 )المغرب-ليبيا-موريتانيا-دول الخليج(

%50,0243.06مكتب خدمة حجاج الدول العربية 3 )سوريا-فلسطين-األردن-العراق-اليمن(

%66,7934.09مكتب خدمة حجاج الدول العربية 4 )مصر(

%39,5052.42مكتب خدمة حجاج الدول العربية 5 )السودان( 

%173,12010.6مكتب خدمة حجاج الهند

%177,63610.88مكتب خدمة حجاج باكستان

%131,3228.04مكتب خدمة حجاج بنجاديش

%43,8972.69مكتب مسلمي أمريكا وأستراليا وبريطانيا وكندا

%71,4434.38مكتب خدمة حجاج مسلمي أوروبا

%69,3104.24مركز استقبال حجاج البر والتفويج وتوديع الحجاج الفرادى
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توزيع الحجاج على مكاتب الخدمة الميدانية

مكتب خدمة 
حجاج الدول 

العربية 2 
)المغرب-ليبيا-

موريتانيا-دول 
الخليج(

مكتب خدمة 
حجاج الدول 

العربية 3 
)سوريا-

فلسطين-
األردن-العراق-

اليمن(

مكتب خدمة 
حجاج الدول 

العربية 4 
)مصر(

مكتب خدمة 
حجاج الدول 

العربية 5 
)السودان( 

مكتب خدمة 
حجاج الهند

مكتب خدمة 
حجاج باكستان

مكتب خدمة 
حجاج بنجاديش

مكتب مسلمي 
أمريكا 

وأستراليا 
وبريطانيا وكندا

مكتب خدمة 
حجاج مسلمي 

أوروبا

مركز استقبال 
حجاج البر 
والتفويج 

وتوديع الحجاج 
الفرادى
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مكتب خدمة 
حجاج جنوب 
شرق آسيا 
والرحات 
الداخلية

مكتب خدمة 
حجاج أندونيسيا

مكتب خدمة 
حجاج أفريقيا غير 

العربية 1

مكتب خدمة 
حجاج أفريقيا غير 

العربية 2

مكتب خدمة 
حجاج نيجيريا

مكتب خدمة 
حجاج ايران

مكتب خدمة 
حجاج افغانستان 
ودول وسط اسيا

مكتب خدمة 
حجاج تركيا

مكتب خدمة 
حجاج الدول 

العربية 1 )الجزائر-
تونس-لبنان(

توزيع الحجاج على مكاتب الخدمة الميدانية
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مغادرة قدوم
اسم اإلدارة

اإلجمالي البر المطار الهجرة اإلجمالي البر المطار الهجرة

48,439 244 22,756 25,439 48,596 0 23,418 25,178 مكتب خدمة حجاج افغانستان ودول وسط اسيا

77,538 532 22,935 54,071 81,744 0 52,971 28,773 مكتب خدمة حجاج جنوب شرق آسيا والرحات الداخلية

222,425 602 105,634 116,189 224,512 0 106,220 118,292 مكتب خدمة حجاج أندونسيا

55,837 567 32,235 23,035 56,606 0 23,379 33,227 )مكتب خدمة حجاج الدول العربية 1 )الجزائر-تونس-لبنان

43,398 499 6,899 36,000 43,178 0 34,086 9,092 مكتب خدمة حجاج أفريقيا غير العربية 1

65,243 357 35,534 29,352 72,514 0 27,818 44,696 مكتب خدمة حجاج مسلمي أوروبا

91,058 208 40,118 50,732 85,998 0 50,426 35,572 مكتب خدمة حجاج تركيا

43,323 610 24,283 18,430 52,946 0 22,001 30,945 )مكتب خدمة حجاج الدول العربية 2 )المغرب-ليبيا-موريتانيا-دول الخليج

39,236 678 4,905 33,653 39,710 0 14,775 24,935  )مكتب خدمة حجاج الدول العربية 5 )السودان

49,603 364 23,170 26,069 50,133 0 26,152 23,981 )مكتب خدمة حجاج الدول العربية 3 )سوريا-فلسطين-األردن-العراق-اليمن

6,158 6,158 0 0 69,344 69,344 0 0 مركز استقبال حجاج البر والتفويج وتوديع الحجاج الفرادى

177,207 1,856 75,663 99,688 177,840 0 55,318 122,522 مكتب خدمة حجاج باكستان

172,758 891 83,260 88,607 173,274 0 62,103 111,171 مكتب خدمة حجاج الهند

44,431 1,131 17,383 25,917 43,961 0 19,712 24,249 مكتب مسلمي أمريكا وأستراليا وبريطانيا وكندا

66,602 1,670 32,400 32,532 66,878 0 24,022 42,856 )مكتب خدمة حجاج الدول العربية 4 )مصر

78,012 2,386 1,568 74,058 80,559 0 48,921 31,638 مكتب خدمة حجاج نيجيريا

53,410 1,253 504 51,653 54,211 0 41,127 13,084 مكتب خدمة حجاج أفريقيا غير العربية 2

131,249 4,935 17,246 109,068 131,513 0 1,070 مكتب خدمة حجاج بنجاديش 130,443

83,644 14 40,629 43,001 83,768 0 43,041 40,727 مكتب خدمة حجاج ايران

إحصائيات استقبال ومغادرة الحجاج حسب المنفذ لمكاتب الخدمة الميدانية
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مغادرة قدوم التاريخ

اإلجمالي البر المطار الهجرة اإلجمالي البر المطار الهجرة الميادي الهجري

0 0 0 0 82,067 0 80,717 1,350 17/07/30 1438/11/07
5 5 0 0 27,361 0 24,448 2,913 17/07/31 1438/11/08

619 0 0 619 28,323 0 27,042 1,281 17/08/01 1438/11/09
10,333 0 0 10,333 26,393 0 24,980 1,413 17/08/02 1438/11/10
9,724 0 0 9,724 29,546 0 28,202 1,344 17/08/03 1438/11/11
16,326 0 0 16,326 28,754 0 26,931 1,823 17/08/04 1438/11/12
17,196 0 0 17,196 25,786 0 24,140 1,646 17/08/05 1438/11/13
21,581 32 0 21,549 28,712 0 26,347 2,365 17/08/06 1438/11/14
26,805 3 0 26,802 33,203 0 28,642 4,561 17/08/07 1438/11/15
31,357 36 0 31,321 34,389 583 24,911 8,895 17/08/08 1438/11/16
25,978 13 0 25,965 28,547 540 23,123 4,884 17/08/09 1438/11/17
27,947 4 0 27,943 26,095 1,464 22,460 2,171 17/08/10 1438/11/18
29,186 15 0 29,171 27,141 1,131 22,756 3,254 17/08/11 1438/11/19
27,705 33 0 27,672 26,300 1,301 21,648 3,351 17/08/12 1438/11/20
31,988 28 0 31,960 27,975 1,379 23,529 3,067 17/08/13 1438/11/21
31,094 16 0 31,078 21,949 1,352 17,810 2,787 17/08/14 1438/11/22
33,847 3,348 1 30,498 21,995 2,676 15,930 3,389 17/08/15 1438/11/23
35,021 1,174 0 33,847 21,653 964 15,380 5,309 17/08/16 1438/11/24
53,806 2,979 0 50,827 61,526 4,034 16,886 40,606 17/08/17 1438/11/25
44,376 4,918 0 39,458 59,952 3,614 22,163 34,175 17/08/18 1438/11/26
24,073 1,261 0 22,812 32,468 3,968 25,053 3,447 17/08/19 1438/11/27

اإلحصائية اليومية للقدوم والمغادرة
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مغادرة قدوم التاريخ

اإلجمالي البر المطار الهجرة اإلجمالي البر المطار الهجرة الميادي الهجري

29,559 971 0 28,588 26,961 3,654 20,866 2,441 17/08/20 1438/11/28
23,652 2,584 0 21,068 28,090 3,626 20,476 3,988 17/08/21 1438/11/29
25,621 5,179 0 20,442 20,024 946 16,225 2,853 17/08/22 1438/11/30
43,211 6,566 0 36,645 24,639 2,851 20,704 1,084 17/08/23 1438/12/01
23,034 561 0 22,473 29,351 2,781 24,421 2,149 17/08/24 1438/12/02
29,765 1,707 0 28,058 16,678 2,217 13,400 1,061 17/08/25 1438/12/03
55,322 1,133 0 54,189 12,499 2,071 9,610 818 17/08/26 1438/12/04

85,294 2,971 0 82,323 7,423 191 7,062 170 17/08/27 1438/12/05
45,571 6,830 0 38,741 1,995 110 1,881 4 17/08/28 1438/12/06
6,795 58 18 6,719 150 7 139 4 17/08/29 1438/12/07

1 1 0 0 1,443 736 602 105 17/09/04 1438/12/13
40 28 0 12 24,277 5,267 189 18,821 17/09/05 1438/12/14

506 17 429 60 72,350 7,306 63 64,981 17/09/06 1438/12/15
4,233 381 2,061 1,791 56,497 4,274 213 52,010 17/09/07 1438/12/16
21,542 2,408 17,758 1,376 32,035 1,616 202 30,217 17/09/08 1438/12/17
28,473 7,004 16,705 4,764 29,346 2,495 106 26,745 17/09/09 1438/12/18
24,136 7,847 11,871 4,418 24,222 2,912 92 21,218 17/09/10 1438/12/19
31,558 1,894 23,388 6,276 27,578 1,182 48 26,348 17/09/11 1438/12/20
26,152 1,047 22,418 2,687 39,987 429 22 39,536 17/09/12 1438/12/21
28,899 2,941 19,753 6,205 40,181 546 184 39,451 17/09/13 1438/12/22
24,913 617 17,676 6,620 35,819 971 39 34,809 17/09/14 1438/12/23

اإلحصائية اليومية للقدوم والمغادرة
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مغادرة قدوم التاريخ

اإلجمالي البر المطار الهجرة اإلجمالي البر المطار الهجرة الميادي الهجري

28,668 436 20,901 7,331 36,374 468 2 35,904 17/09/15 1438/12/24
28,516 439 22,486 5,591 40,021 46 5 39,970 17/09/16 1438/12/25
23,880 1,007 18,469 4,404 37,062 0 0 37,062 17/09/17 1438/12/26
21,154 216 18,974 1,964 33,334 46 0 33,288 17/09/18 1438/12/27
18,775 132 15,590 3,053 32,773 0 0 32,773 17/09/19 1438/12/28
21,691 174 16,956 4,561 32,336 0 0 32,336 17/09/20 1438/12/29
29,985 227 26,037 3,721 27,733 1 1 27,731 17/09/21 1439/01/01
31,423 128 27,455 3,840 22,829 0 9 22,820 17/09/22 1439/01/02
28,873 127 25,509 3,237 26,258 0 3 26,255 17/09/23 1439/01/03
34,147 123 28,695 5,329 28,989 0 0 28,989 17/09/24 1439/01/04
32,490 192 26,532 5,766 33,428 0 0 33,428 17/09/25 1439/01/05
26,105 79 21,468 4,558 26,181 0 0 26,181 17/09/26 1439/01/06
25,595 136 21,757 3,702 8,682 0 0 8,682 17/09/27 1439/01/07
35,565 152 32,433 2,980 648 0 0 648 17/09/28 1439/01/08
45,530 133 39,623 5,774 108 0 0 108 17/09/29 1439/01/09
49,378 113 38,614 10,651 237 0 0 237 17/09/30 1439/01/10
28,079 155 26,673 1,251 36 0 11 25 17/10/01 1439/01/11
19,891 521 11,869 7,501 8 0 0 8 17/10/02 1439/01/12
16,043 403 9,018 6,622 83 0 0 83 17/10/03 1439/01/13
19,729 336 12,484 6,909 8 0 0 8 17/10/04 1439/01/14
9,045 173 6,296 2,576 0 0 0 0 17/10/05 1439/01/15

اإلحصائية اليومية للقدوم والمغادرة
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احصائية الحجاج بناء على مراكز االستقبال والمغادرة

891,381
55%

937,494
60%

676,560
41%

587,122
38%

69,344
4%

24,955
2%

احصائية الحجاج بناء على 
مراكز االستقبال

احصائية الحجاج بناء على 
مراكز المغادرة

محطة الهجرة

محطة البر

مطار األمير محمد

محطة الهجرة

محطة البر

مطار األمير محمد
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احصائيات عمليات تفويج ومغادرة الحجاج

العدد البيان

25,156 مواقع التفويج المباشرة

15,420 إستمارات متابعة التفويج

303 استمارات اختاف التفويج

248 محاضر اثبات الحالة

567 حاالت االستعام عن الشواغر

408 حاالت تأمين سكن خيري

3,887 حاالت إرجاع الحجاج لمقار سكنهم

120 عدد مخالفات الشركات السياحية

العدد البيان

24,618 مواقع المغادرة التي تمت متابعتها

806 عدد الباغات

االسكان الميداني والشركات السياحية

المتابعة الميدانية
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العدد البيان

927 حاالت الدخول للمستشفيات

277 حاالت الوفاة

9,010 حاالت إرشاد الحجاج التائهين

الخدمات اإلنسانية

العدد البيان

8,968 عدد الزيارات

1,260 حاالت االنضباط اإلداري

490 محاضر إثبات الحالة

المتابعة اإلدارية

العدد البيان

4,196 الزيارات اليومية

470 المتابعات

249 الدور المخالفة

1,246 المعالجات

409 المحاضر

80 حاالت التأمين

الطوارئ والسامة ووحدة تأمين النواقص

احصائيات المكاتب المساندة
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العدد البيان

250 عدد االخبار التي تم نشرها بتويتر

250 عدد االخبار التي تم نشرها بالفيس بوك

104 عدد المناسبات التي تمت تغطيتها

38 لقاءات وسائل االعام

6 الملفات الصحفية

العاقات العامة واإلعام

احصائيات المكاتب المساندة

العدد البيان

655 الباغات المنجزة

42 تجهيز مواقع العمل وتسليمها

753 تسليم التجهيزات واألدوات المكتبية

التجهيزات والمستودعات

العدد البيان

3,322 احتساب ومراجعة وإصدار المكافآت الموسمية

161 إصدار تعاميد السيارات

322 توزيع كميات المحروقات المخصصة

الشؤون المالية

43



إحصائية عامة عن الكوادر البشرية لموسم حج 1438
إجمالي عدد الموظفين: )3,322( موظف

رئيس

36

3

95

78

176

488

56

179

1,751

4

2

4

43

369

38

محقق

سكرتير

نائب

مشرف

مدخل بيانات

عضو جوازات

مساند

مندوب

مسؤول وحدة

باحث

صحفي

رئيس فترة

منسق

مرشد
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إحصائية عامة عن التجهيزات لموسم حج 1438

محطة ثابتة
87

آلة تصوير
56

جهاز آيباد
103

جهاز السلكي
274

هاتف وفاكس
139

قارئ ضوئي
284

شريحة جوال
400

كاميرات مراقبة
228

تطبيق إلكتروني
38

سيارة
161

جهاز حاسب آلي
495

وحدة تخزين كبيرة
2

دراجة نارية
14

طابعة
177

جهاز سيرفر
27
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فكرتي األدلة 
اإلجرائية

نشر ثقافة 
الجودة

قياس رضى 
المستفيد

ركن 
المعلومات

)









=

تجهيز األدلة اإلجرائية لجميع القطاعات
تجهيز وطباعة أدلة اإلجراءات لكل قطاع على حده 	 
في 	  ونشرها  للموظفين    A5 مطويات  طباعة 

أماكن العمل على األرفف، وتكون مختصرة على 
عملية واحدة واجراءاتها، وكرسم فلو شارت

أماكن 	  على  ووضعها   A3 مقاس  لوحات  طباعة 
إجراءات  على  تحتوي  العمل  مواقع  في  بارزة 

العمل والمحددات الزمنية لكل اجراء

جميع  في  للمعلومات  ركن 
مواقع العمل

طريق  عن  الجودة  ثقافة  ونشر  تعزيز 
تجهيز ركن المعلومات في كل مواقع 
العمل، ويحتوي هذا الركن على أرفف 
تحتوي على منشورات مختلفة. مفيدة 

لموظفي المؤسسة وللحجاج الكرام

نشر ثقافة وسياسات الجودة في 
كافة المواقع

تصميم وإعداد مجموعة من اللوحات بمقاس 
إلى  تهدف  توعوية  رسائل  على  تحتوي   A3

تعزيز هوية المؤسسة ونشر ثقافة الجودة

فكرتي
لطرح  المؤسسة  موظفي  أمام  المجال  فتح 
أفكارهم اإلبداعية في تقديم خدمات مبتكرة 
للحجاج  تطويرية  أو  تحسينية  أو  إبداعية  أو 

الكرام

تنفيذ برنامج قياس رضى المستفيد
قياس رضا المستفيدين من الخدمة من الحجاج 
الكرام وأخذ آرائهم عن جوانب الخدمة المقدمة 

لهم وفرص التحسين التي يقترحونها ثقافة
الجودة

نشر وتعزيز ثقافة الجودة
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اإليجابيات والمعوقات والتطلعات والمقترحات 



اإليجابيات

1

5

2

6

3

7

لجنة  قبل  من  النهائية  المغادرات  اقفال  شاشة  متابعة 

ضمن  الرحات  إغاق  في  ساهم  الميدانية  المتابعة 

المحددات الزمنية.

فيما  العوائق  لتسهيل  الحج  شئون  مكاتب  بعض  تعاون 

يخص إسكان الحجاج.

تواصل مكتب الرعاية الصحية مع القنصليات بجدة بعد سفر 

مكاتب شئون الحج.

سرعة التجاوب من قبل بعض مكاتب شؤون الحجاج.

4

8

في  العاملين  األدالء  لموظفي  عمل  ورش  عمل 

المستشفيات ألساسيات العمل اإلنساني.

إسناد نقل الحجاج الفرادى إلى شركة واحدة مخصصة لنقل 

الحجاج ووجود عدة فئات من السيارات الخاصة.

في  الصحية  الرعاية  لمكتب  تابع  نسوي  كادر  وجود 

المستشفيات.

وشركاؤنا  والرقابية  اإلشرافية  الجهات  منسوبي  تعاون 

في الخدمة.
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اإليجابيات

9

13

10

14

11

15

الميداني  اإلسكان  لمكتب  )التابليت(  الذكية  األجهزة  توفر 

 في الوصول إلى الحاالت 
ً
والشركات السياحية ساعد كثيرا

وحصرها والوقوف عليها وتفويجها بشكل سريع.

زيادة عدد الحجاج أسهم بشكل كبير في الدورة االقتصادية 

على مستوى المدينة.

 في 
ً
)الخرائط( أسهم كثيرا المرئي  الميداني  توفر شاشة 

اإلشراف المباشر للحاالت الميدانية.

المسار االلكتروني ساعد في تطوير اجراءات العمل.

12

16

النقابة  قبل  من  الذروة  ايام  كافي  بعدد  الحافات  توفر 

العامة للسيارات.

بإبرام  الحجاج  السياحية ومكاتب شؤون  للشركات  السماح 

عقود النقل الترددي.

قيام مركز حفظ وتداول الجوازات بالهجرة بإيصال الجوازات 

إلى مكاتب الخدمة الميدانية.

إنهاء إجراءات المغادرة النهائية للحجاج الفرادى من قبل 

النقابة العامة للسيارات.
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المعوقات والصعوبات

1

5

2

6

3

 مما 
ً
جلب بيانات الحجاج من المسار الموحد كان بطيء جدا

العمل  وسير  الجوازات  تسجيل  في  كبير  تأخير  إلى  أدى 

بمكاتب الخدمة.

بن  محمد  األمير  مطار  عبر  القادمين  الحجاج  بعض  دخول 

األول  الموسم  في  المنورة  بالمدينة  الدولي.  عبدالعزيز 

بدون إجراء البصمة لهم.

بمطار  كافي  بوقت  الطيران  رحات  ظهور  اعتماد  عدم 

األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

عدم وجود مركز تفتيش في مدخل المدينة.

4
بن  محمد  األمير  مطار  عبر  القادمين  الحجاج  بعض  دخول 

األول  الموسم  في  المنورة  بالمدينة  الدولي.  عبدالعزيز 

وبحوزتهم جوازات السفر الخاصة بهم.

ضعف أداء بعض مكاتب شؤون الحجاج والمنظمين بالتفويج 

المسبق وااللتزام بعقود اإلسكان.
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المعوقات والصعوبات

910

11

7

عدم معرفة جهة قدوم حجاج المجاملة.
توقف الربط بشكل متكرر من ِقبل شركة سجل مما أثر على 

كافة العمليات بالمكاتب.

قدوم مطار المدينة يومي 5 و4  ذو الحجة.8

مما  الموحد  المسار  في  اإلجراءات  على  التعديات  كثرة 

ادى الى عدم استقرار اإلجراءات بالمكاتب.

مع  الحج  قبل  ما  موسم  في  مساء   11 الساعة  مغادرة 

.
ً
ارتفاع درجة الحرارة نهارا
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التطلعات والمقترحات

12

3

لمغادرة  الترددي  للنقل  المخصصة  الحافات  عدد  زيادة 

الحجاج الكرام لموسم ما بعد الحج عن طريق مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

إلزام جميع الحجاج القادمين بتأشيرة مجاملة إجراء عقود 

إسكان مع كافة حزم الخدمات عبر المسار االلكتروني.

4

5

للمدينة  والمغادرة  القدوم  في  جنسية  لكل  أعلى  حد  وضع 

وذلك بسبب قدوم عدد كبير جدا )مثا لحجاج نيجيريا في اخر 

ايام الموسم االول وحجاج مصر في اول ايام الموسم الثاني(.

إعادة النظر في قرار مغادرة الحجاج الساعة 11 مساء في 

بسبب  الفريضة  ألداء  المكرمة  مكة  إلى  األول  الموسم 

حرارة الجو وتطبيق المسار االلكتروني حول تفويج الحجاج 

حسب العقود وااللتزام بالوقت.

بالمغادرة  و5   4 للمدينة يومي  القادمين  للحجاج  السماح 

يومي 6 و7 ذو الحجة.

6

78

شعار  تحمل  التي  الميدانية  المؤسسة  لسيارات  السماح 

إرشاد  لسيارات  والسماح  للمركزيات  الدخول  المؤسسة 

الحجاج التائهين المتنقلة الوقوف في مواقع تواجد الحجاج .

تحويل إنهاء إجراءات إصدار شهادات الوفاة آليا.

910
الجوازات  جميع  على  بالحج  الخاص  الباركود  وضع  على  التأكيد 

أخذ  إلى  باإلضافة  األول،  الموسم  في  قدومهم  عند  للحجاج 

بصمة جميع الحجاج قبل الخروج من المطار.

داخل  التائهين  الحجاج  إرشاد  لكبائن  جديدة  مواقع  توفير 

المنطقة المركزية.

تأمين مواقع مناسبة للمؤسسة داخل المستشفيات.
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 الدليل: أ. فهد بن عبدالحميد شحاتة
عضو مجلس اإلدارة

أمين المجلس، المشرف على مركز استقبال 

المطار والمساندة الموسمية

  ابن الدليل: د. أحمد بن يوسف حوالة
 عضو مجلس اإلدارة

لتقنية المعلومات والحاسب اآللي

والتدريب والتطوير والجودة

 الدليل: أ. هاشم بن مصطفى مقلية
 عضو مجلس اإلدارة

رئيس المجلس اإلشرافي رقم )2(

م. عماد الدين محمد عوامة
 رئيس تقنية المعلومات والحاسب اآللي

عضو اللجنة

 الدليل: أ. فارس بن يوسف صبغة الله
عضو مجلس اإلدارة

رئيس المجلس اإلشرافي رقم )3(

 م. علي محمد رفيق

عضو ومقرر اللجنة

أعضاء لجنة التقرير الختامي
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