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الدليل: حاتم بن جعفر بايل

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

خدمة الحاج الكريم 

" رشف – أمانة – مسؤولية "

اململكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة تؤكد دوماً ومنذ تأسيسها عىل يد املغفور له بإذن الله امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عىل 
رعاية الحجاج الكرام واالهتامم بهم والحرص عىل راحتهم، فقد أبقت الحكومة الحال عىل ما كان عليه من التقارير " الخاصة بخدمات الحجاج مبكة املكرمة 
واملدينة املنورة " وأقرها امللك عبدالعزيز يرحمه الله مهن أرباب الطوائف وأعلن ذلك يف أول بالغ نرش يف جريدة أم القرى عام 1343هـ. من هذا 
املنطلق حرصت املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة منذ تأسيسها وضمن الواجبات واملسؤوليات املناطة بها عىل أداء خدماتها للحجاج الكرام 
للموسم الذي يليه، وتتم  الله عليه وسلم وفق خطط تشغيلية تعدها بعد انتهاء أعامل كل موسم حج تجهيزاً  زوار مسجد الرسول املصطفى صىل 
مناقشتها يف وزارة الحج ثم تتم املوافقة عليها من قبل معايل وزير الحج والعمرة، ويسعى مجلس اإلدارة وهو يستشعر مسؤوليته لبذل كل الجهود 
لتطوير أعاملها امليدانية والتقنية وتدريب وتثقيف الكوادر البرشية العاملة بها، كام يسعى املجلس إىل تحقيق األهداف الجليلة التي من أجلها يعمل 

الجميع ومنها :
إبراز الجهود الكبرية لحكومة خادم الحرمني الرشيفني – أيدها الله – فيام يخص الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن وزوار املسجد النبوي الرشيف 	 

منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.
تأصيل مفهوم الرشاكة بني الجهات العاملة يف الحج يف منظومة أعامل تنسيقية تكاملية للتطوير واالرتقاء بأعامل الحج.	 
تقديم خدمات مبارشة وفورية للحجاج كالرعاية الصحية ومتابعة حاالتهم املرضية واالنتهاء من حاالت الوفاة ملن كتب الله لهم الوفاة باملدينة 	 

املنورة وكذلك إرشاد الحجاج التائهني.
تعزيز الجانب التاريخي والثقايف للحجاج من خالل بيت الضيافة املعد الستضافة الحجاج يف مراكز االستقبال ومجمعي مكاتب الخدمة امليدانية.	 
توسيع رشيحة العاملني من أبناء الوطن من طائفة األدالء وغريهم بطيبة الطيبة والعمل عىل تثقيف وتعريف املواطنني واملقيمني والعاملني يف 	 

مجال الحج مبا تهدف إليه حكومتنا الرشيدة فيام يخص خدمة الحجاج، وكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن. وتقديم الدورات التدريبية لهم والعمل 
عىل تطوير وجودة األداء يف الخدمات املقدمة للحجاج الكرام.

إضافة إىل العديد من األهداف التي أنشئت من أجلها املؤسسة وضمن مهامها الرئيسة والعديد من الخدمات التي تقدمها املؤسسة يف كافة مواقع 
الخدمة.

ويف هذا التقرير الختامي ألعامل موسم حج 1437هـ مبا احتواه من معلومات وتقارير إحصائية خالل املوسم لهو إبراز للجهود التي بذلتها املؤسسة 
والعاملني فيها للخدمات املقدمة لضيوف الرحمن زوار املسجد النبوي الرشيف، وال يسعني يف هذا الصدد إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من 
أسهم يف إنجاح أعامل املؤسسة يف موسم حج 1437هـ سواًء عىل مستوى املؤسسة مبوظفيها وكوادرها البرشية املوسمية وعىل مستوى 
الجهات ذات العالقة بأعاملها، فالشكر الوافر املمزوج بأجمل التحايا لصاحب السمو املليك األمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز أمري منطقة املدينة 
املنورة رئيس لجنة الحج باملدينة املنورة لتوجيهاته السديدة، ولصاحب املعايل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت ملتابعته الدامئة، 
املنورة،  املدينة  منطقة  بإمارة  والزيارة  والعمرة  للحج  العامة  لإلدارة  موصول  والشكر  املنورة،  باملدينة  الزيارة  لشؤون  والعمرة  الحج  وزارة  ووكالة 
ومؤسسات أرباب الطوائف، ومجموعات اإلسكان والفنادق ومكاتب شؤون الحج، والجهات ذات العالقة عىل تعاونهم امللموس إلنجاح أعامل املوسم. 
كام أتقدم بالشكر الخاص لسعادة رئيس لجنة إعداد التقرير الختامي ملوسم حج 1437هـ ولزمالئه املخلصني ملا بذلوه من جهود إلخراجه بثوبه الجديد 

ومضمونه الثمني.
يف الختام .. أدعو الله أن يكتب األجر ويبارك يف العطاء لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار املسجد النبوي الرشيف يف املواسم القادمة بإذن 

الله وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة – رعاها الله – ووزارة الحج املوقرة، وطائفة األدالء األعزاء.
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التعريف باملؤسسة األهلية لألدالء
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النشأة 

مجال  يف  الحج  مواسم  يف  تعمل  املنورة  باملدينة  األرس  بعض  كانت  بعيد  زمن  منذ   

األمر  صدر  أن  إىل  إقامتهم،  أثناء  لهم  الخدمات  كافة  وتقديم  الرحمن  ضيوف  خدمة 

السامي الكريم رقم 145/54 وتاريخ 1356/12/25هـ باعتامد نظام هيئة األدالء باملدينة 

باملوافقة  1399/6/13هـ  يف  4/ص/3162  رقم  الكريم  السامي  األمر  صدر  ثم  املنورة، 

وتوالت  املنورة  باملدينة  والزوار  املكرمة  مبكة  الحجاج  لخدمات  مؤسسات  إقامة  عىل 

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

القايض بإنشاء املؤسسة األهلية التجريبية لألدالء الذي حول خدمة الحجاج من العمل 

الفردي إىل العـمل الجامعي ليواكب النهضة الشاملة التي تعيشها اململكة.

قرار  فصدر  الله  أعزها  الدولة  من  الحكيمة  القرارات  وتوفيقه  الله  بفضل  وتواصلت 

مجلس الوزراء رقم )81( بتاريخ 1428/03/07هـ القايض بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف 

تنظيمياً  شكالً  تأخذ  أن  بعد  عنها،  التجريبية  الصفة  وإلغاء  القامئة  الحالية  بتقسيامتها 

اعتبارياً مبوجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه املؤسسات بأسلوب 

تجاري . 

تطلعات  تحقيق  يف  باملساهمة  املنورة  باملدينة  لألدالء  األهلية  املؤسسة  وتترشف 

 )/51032( رقم   كريم  مليك  مرسوم  من  صدر  وما  الرشيفني  الحرمني  خادم  حكومة 

وتاريخ 1433/11/27هـ بإنشاء املسار االلكرتوين وذلك لالرتقاء الدائم بالخدمات املقدمة 

عىل  دائم  بشكل  وتعمل  وسلم،  عليه  الله  صىل  الرسول  مسجد  زوار  الرحمن  لضيوف 

تقويم األداء يف مواسم الحج لرتسيخ اإليجابيات بوصفها مكتسبات ينبغي العمل عىل 

تعزيزها وتنميتها ,وتحديد جوانب القصور -إن وجدت- للعمل عىل تالفيها مستقبالً، ويتم 

بتوفيق الله التخطيط املبكر لخدمة ضيوف الرحمن يف موسم الحج بالشكل الذي ميّكن 

املؤسسة من مواصلة مسرية التطوير وميكنة خدماتها عىل مختلف األصعدة .
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الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

التميز والريادة يف خدمة الحاج الكريم

الرسالة

يف  وسلم  عليه  الله  صىل  املصطفى  مسجد  زائر  الكريم  الحاج  خدمة  بتوارث  نترشف 

املدينة املنورة بأصالة وهمة ، وأن نقدم خدماتنا املتميزة بكل معاين اإلنسانية ، إرضاًء 

لله عز وجل ثم الحاج الكريم ووالة األمر وطائفة األدالء

القيم

النزاهة وإخالص النية لله عز وجل.

تحقيق راحة الحجاج.

تحقيق مضامني االنتامء ومفاهيم املواطنة الصالحة.

تحقيق تطلعات املساهمني.

العمل بروح الفريق الواحد.

املحافظة عىل أصالة وعراقة املهنة.

اإلبداع بتحسني األداء وجودة الخدمات.

االبتكار والتطوير املستمر ألساليب العمل.
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 الدليل: أ. حاتم بن جعفر بايل

رئيس مجلس اإلدارة

 الدليل: م. يارس بن غالب دبور

عضو مجلس اإلدارة

للشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة

 الدليل: أ. عصام بن عبدالعزيز دمياطي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 املرشف عىل قطاعي املتابعة واإلسكان

 الدليل: أ. خالد بن حسن حبش

عضو مجلس اإلدارة

للخدمات اإلنسانية املرشف عىل خدمات الحجاج والعالقات 

الحكومية / املنسق مع جمعية الكشافة السعودية

 الدليل: د. احمد بن اسعد خليل

  عضو مجلس اإلدارة

 للشؤون اإلدارية

 الدليل: أ. فهد بن عبد الحميد شحاته

عضو مجلس اإلدارة

أمني املجلس، املرشف عىل مركز استقبال املطار 

املنسق مع مكتب إرشاد الحافالت ومكتب الوكالء املوحد

مجلس إدارة املؤسسة
دورة 1436 -  1439 
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 الدليل: أ. فارس بن يوسف صبغة الله

 عضو مجلس اإلدارة

ملركزي استقبال الهجرة والرب ومغادرة الحجاج الفرادى

 الدليل: أ. فيصل بن محمد أمني سندي

عضو مجلس اإلدارة

رئيس املجلس اإلرشايف رقم )1( املرشف عىل مركز مغادرة 

امليقات

 ابن الدليل: د. أحمد بن يوسف حوالة

 عضو مجلس اإلدارة

لتقنية املعلومات والحاسب اآليل والتدريب 

والتطوير والجودة

 الدليل: أ. كامل بن أحمد خليفة

 عضو مجلس اإلدارة

للعالقات العامة واإلعالم وعالقات املساهمني

 الدليل: أ. هاشم بن مصطفى مقلية

 عضو مجلس اإلدارة

رئيس املجلس اإلرشايف رقم )2( املنسق مع النقابة العامة 

للسيارات

 الدليل: د. ريان بن سامل حامد

  عضو مجلس اإلدارة

للشؤون املالية والبحوث والدراسات

مجلس إدارة املؤسسة
دورة 1436 -  1439
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رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مكتب رئيس مجلس اإلدارة

إدارة األصول التقنية 
والدعم الفني

عضو مجلس اإلدارة 
للخدمات اإلنسانية

أمني املجلس 
عضو مجلس اإلدارة 
املرشف عىل مركز 

استقبال املطار

عضو مجلس اإلدارة 
للشؤون اإلدارية

عضو مجلس اإلدارة 
للشؤون الهندسية 
والتشغيل والصيانة

عضو مجلس اإلدارة 
ملركزي استقبال 

الهجرة والرب 
ومغادرة الفرادى

عضو مجلس اإلدارة 
لتقنية املعلومات 

والحاسب اآليل 
والتدريب والتطوير 

والجودة

عضو مجلس اإلدارة 
للشؤون املالية 

والبحوث والدراسات

وحدة القطاع  وحدة القطاع 

مكتب التنسيق بني أرباب 

الطوائف وخدمات الحجاج

مركز اإلرشاد الجنويب

مركز اإلرشاد 
الشاميل

مكتب الرعاية الصحية 

وحدة القطاع 

مركز حفظ جوازات 
املطار

مركز استقبال وتفويج 

ومغادرة الحجاج باملطار

وحدة الشؤون 
اإلدارية

وحدة القطاع

إدارة التجهيزات 
واملستودعات

إدارة التشغيل 
والصيانة

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس املجلس 

اإلرشايف رقم )2(

عضو مجلس اإلدارة 
للعالقات العامة 
واإلعالم وعالقات 

املساهمني

وحدة املجلس 
اإلرشايف 2

مكتب الهند
دعم تشغيل النظام 

اآليل للحج

مكتب بنجالدش
التدريب عىل رأس 

العمل

وحدة القطاع

إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس املجلس 

اإلرشايف رقم )1(

وحدة املجلس 
اإلرشايف 1

مكتب مسلمي 
أوروبا

مكتب باكستان

مكتب السودان
تطوير وتنفيذ خطة 

عمل التدريب

مكتب تركيا

مكتب نيجرييا

مكتب جنوب رشق 
آسيا

مكتب بالد الشام 
واليمن

مكتب إيران

مكتب إندونيسيا

مكتب املغرب العريب

مكتب أفغانستان

مكتب مسلمي امريكا 
وأسرتاليا والرحالت 

الداخلية
نرش ومراقبة الجودةمكتب مرص

مركز توجيه الحافالت 1

مركز توجيه الحافالت 
رقم 2

مركز مغادرة امليقات

مكتب أفريقيا الغري 
عربية رقم 1

مكتب املجلس اإلرشايف 
ملكاتب الخدمة امليدانية 

رقم 1

مكتب أفريقيا الغري عربية 
رقم 2

وحدة القطاع

مركز استقبال الرب وتوديع 
الحجاج الفرادى

مركز استقبال وتفويج 
الحجاج بالهجرة بكيلو 9

وحدة الشؤون املالية

لجنة املتابعة 
واملراقبة الذاتية 

وحدة اإلحصاء 
والتقارير 

وحدة تأمني النواقص 

مكتب اإلسكان امليداين 

والرشكات السياحية 

مكتب اإلسكان وعالقات 

مكاتب شؤون الحجاج 

مكتب الطوارئ 
والسالمة 

وحدة الشؤون 
القانونية والتحقيق

الهيكل التنظيمي 

مكتب املجلس اإلرشايف 
ملكاتب الخدمة امليدانية 

رقم 2
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املؤسسة يف أرقام

مساهم ومساهمة

)1716( مساهم   )1959( مساهمة
مركز توجيه الحافالت

عدد املوظفني املوسمني  )263( موظف

إدارة دامئة

املوظفني الدامئني )43(موظف
املوظفني املؤقتني )3(موظف

مكتب ووحدة مساندة

عدد املوظفني املوسمني
  )810( موظف

مراكز استقبال

عدد املوظفني املوسمني  )392( موظف
مكتب خدمة ميداين

عدد املوظفني املوسمني  )1264( موظف
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توزيع مقار أعامل املؤسسة األهلية لألدالء يف املدينة املنورة 

 

المباني اإلدارية

مراكز استقبال


مكاتب الخدمة 

الميدانية

مكاتب مساندة

16
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هوية املؤسسة وفق برنامج التحول الوطني 2020








l



التناغم مع رؤية اململكة  2030

أهداف  مع  لتتناغم  واسرتاتيجيات  اسس  وضع 
ورؤية اململكة 2030 وتتوافق مع برنامج التحول 
الوطني ألهداف الوزارة 2020 

عقد رشاكات استثامرية مع القطاع الخاص

ترشيد  خالل  من  للمؤسسة  الدخل  مصادر  تنوع 
القطاع  مع  استثامرية  رشاكات  وعقد  االنفاق 

الخاص 

ضامن جودة وتطوير الخدمات

الخدمات املقدمة لضيوف  ضامن جودة وتطوير 
الرحمن  ضمن برامج وآليات تطويرية ضمن الخطة 
التشغيلية

عقد رشاكات اسرتاتيجية مع الجهات ذات العالقة

عقد رشاكات اسرتاتيجية مع الجهات ذات العالقة 
بخدمات ضيوف الرحمن 

تنمية قدرات ومهارات فريق العمل

املؤسسة  عمل  فريق  ومهارات  قدرات  تنمية 
املناسبة  والتوعوية  التدريبية  الربامج  خالل  من 
ونرش ثقافة الجودة 

تعزيز العالقة مع السادة املساهمني

تعزيز العالقة مع السادة املساهمني
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موسم حج 1437هـ
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مستجدات الخطة التشغيلية ملوسم حج 1437 





إعداد  يف  العلمية  املنهجية 

الخطة التشغيلية

الخطة  تنفيذ  وآليات  برامج  اعتامد 
العلمية  املنهجية  وفق  التشغيلية 
وما  االسرتاتيجية  الخطط  إلعداد 
ينبثق عنها من خطط تشغيلية تدمج 

مع نظام إدارة األداء 

مبا  التطبيقية  األنظمة  تطوير 

املسار  مرشوع  مع  ينسجم 

اإللكرتوين

وإعادة  التطبيقية  االنظمة  تطوير 
هندسة اجراءات العمل الخاصة بحزم 
الرحمن  لضيوف  املقدمة  الخدمات 
املسار  مرشوع  مع  ينسجم  مبا 
واستكامل  الخارج  لحجاج  االلكرتوين 
الحج  وزارة  مع  التقني  التكامل 

والعمرة بهذا الشأن 

استقبال  مبركز  اإلجراءات  تطوير 

املطار 

العمل  اجراءات  هندسة  إعادة 
محمد  األمري  مطار  استقبال  مبركز 
ينسجم  مبا  الدويل  العزيز  عبد  بن 
املسار  ومستجدات  معطيات  مع 

االلكرتوين 

أفريقيا  حجاج  خدمة  مكتب  فصل 

إىل مكتبني

فصل مكتب خدمة حجاج أفريقيا غري 
الذروة  لتفتيت  مكتبني  إىل  العربية 
للحجاج  املقدمة  الخدمات  وتجويد 

الكرام 

عمليات  مع  التفويج  مكتب  دمج 

مركزي استقبال الهجرة والرب

العمل  اجراءات  هندسة  إعادة 
مبركزي استقبال الهجرة والرب ودمج 
عمليات  مع  التفويج  مكتب  عمليات 
مستجدات  مع  ينسجم  مبا  املراكز 

املسار االلكرتوين 

انشاء مكتب الدعم واملساندة

واملساندة  الدعم  مكتب  استحداث 
لعمليات  امليدانية  الخدمة  ملكاتب 
لتاليف  الحافالت  وتوجيه  التوديع 
املقدمة  الخدمات  يف  قصور  أي 

للحجاج الكرام
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)

توثيق )16312( عقد إسكان إلكرتوين

عىل )591( فندق ودار سكنية مرصحة
برامج تدريبية لجميع رشائح املوظفني

تجاوز عدد املتدربني فيها )1149( متدرب

توظيف )2729( موظف موسمي

)410( موظف من أبناء الطائفة

ارشاد الحجاج التائهني ذاتياً

إىل موقع السكن ومكتب الخدمة املعني 
باستخدام رقم بطاقة الحاج 

استقبال ومغادرة )1233628( حاج

)%58( ما قبل الحج، )%42( ما بعد الحج
تطوير األنظمة التطبيقية

استحداث وتطوير مجموعة من حزم 
الخدمات وآليات العمل مبا ينسجم مع 

مستجدات املسار اإللكرتوين

تقديم الخدمات اإلنسانية لـ )1745( حاج

متابعة تقديم الرعاية الصحية لـ )719( حاج
وإرشاد )1026( حاج إىل أماكن سكنهم

متابعة )35235( عملية تفويج ومغادرة

وتأمني أكرث من )280( حالة سكن خريي

أبرز انجازات موسم حج 1437
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عدد العقود الطاقة االستيعابية العدد
النوع

1437 1436 1435 1437 1436 1435 1437 1436 1435

6,237 6,749 4,536 94,960 110,606 139,729 350 390 473 الدور السكنية

10,075 8,991 7,761 237,384 222,806 208,563 241 226 208 الفنادق

16,312 15,740 1,2297 332,344 333,412 348,292 591 616 681 اإلجاميل

976281

79%

٢٥٣٧٥١

٢١%

إحصائيات اإلسكان ملوسم حج 1437 هـ

أعداد املستقبلني حسب نوع السكن

الفنادق

الدور السكنية
563769

58%
٤١٢٥١٢

٤٢%

الفنادق

املوسم األول
املوسم الثاين

146522

58%
١٠٧٢٢٩

٤٢%

الدور السكنية

املوسم األول
املوسم الثاين

احصائيات عمليات االسكان 
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املوسم
صفة االنتامء

1437 1436 1435

151 179 175 دليل

231 231 196 ابن دليل

53 46 48 وكيل دليل

2,294 2,046 1,992 غري أبناء الطائفة

2,729 2,502 2,411 اإلجاميل

توزيع املوظفني املوسمني عىل قطاعات ومكاتب ووحدات املؤسسة ملوسم حج 1437 هـ

392

14%

١٢٦٤

٤٦%

810

30%

263

10%

مكتب خدمة ميداين

مركز توجيه الحافالت

مكتب ووحدة مساندة

مراكز استقبال

2561

48%

٢٧٢٩

٥٢%

غري معينني

إجاميل املعينني

التوظيف املوسمي

إجاميل املتقدمني
5290

إجاميل املعينني
2729
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مقارنة بأعداد الحجاج من عام 1429 وحتى 1437 هـ 
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708425

58%
٥١٨٣٨٢

٤٢%

1226807

93%

٩٨٥٦٥

٧%

 زار املدينة املنورة

مل يزر املدينة املنورة

املستقبلني موسم أول

املستقبلني موسم ثاين

احصائية موسم حج 1437 هـ

من 0 إىل 20 عاماً

من 21 إىل 40 عاماً

 أكرب من 40 عاماً

%1

%21

%78

4,980

137,566

519,106

5,433

91,445

468,277

من 0 إىل 20 عاماً

من 21 إىل 40 عاماً

 أكرب من 40 عاماً

%1

%16

%83

% 46.07
565,155

أناث

% 53.93 
661,652

ذكور

=‚‹M==≥dOM=�_‹_ƒ =‚‹ON==≥dQM=�_‹_ƒ =‚‹=2 ‘ `QM===�_‹_ƒ

4,980

١٣٧,٥٦٦

519,106

=‚‹M==≥dOM=�_‹_ƒ =‚‹ON==≥dQM=�_‹_ƒ =‚‹=2 ‘ `QM===�_‹_ƒ

5,433

٩١,٤٤٥

468,277
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مكتب خدمة حجاج جنوب رشق آسيا والرحالت الداخلية

مكتب خدمة حجاج إندونيسيا

مكتب خدمة حجاج الهند

مكتب خدمة حجاج باكستان

مكتب خدمة حجاج بنجالديش

مكتب خدمة حجاج افغانستان ودول وسط اسيا

مكتب خدمة حجاج نيجرييا

مكتب خدمة حجاج أفريقيا غري العربية 1

مكتب خدمة حجاج أفريقيا غري العربية 2

مكتب خدمة حجاج مرص

مكتب خدمة حجاج بالد الشام والعراق واليمن واملقيمني بدول الخليج

مكتب خدمة حجاج دول املغرب العريب

مكتب خدمة حجاج السودان

مكتب خدمة حجاج تركيا

مكتب خدمة حجاج مسلمي أوروبا

مكتب مسلمي أمريكا وأسرتاليا وبريطانيا وكندا

مركز استقبال حجاج الرب والتفويج وتوديع الحجاج الفرادى

64,349

170,527

138,558

141,775

108,095

40,120

74,117

43,240

43,687

55,008

50,579

71,733

30,808

61,800

57,854

32,931

41,626

%5.25

% 13.90

% 11.29

% 11.56

% 8.81

% 3.27

% 6.04

% 3.52

% 3.56

% 4.48

% 4.12

% 5.85

% 2.51

% 5.04

% 4.72

% 2.68

%3.39

توزيع الحجاج عىل مكاتب الخدمة امليدانية 

النسبةعدد الحجاج
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64,349

١٧٠,٥٢٧

138,558
141,775

108,095

40,120

74,117

43,240 43,687

55,008 50,579

71,733

30,808

61,800 57,854

32,931 41,626

توزيع الحجاج عىل مكاتب الخدمة امليدانية 
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مغادرة قدوم
اسم اإلدارة

اإلجاميل الرب املطار الهجرة اإلجاميل الرب املطار الهجرة

70,689 0 1,821 68,868 74,117 0 46,528 27,589 مكتب خدمة حجاج نيجرييا

70,712 0 34,164 36,548 71,733 0 29,534 42,199 مكتب خدمة حجاج دول املغرب العريب

58,411 18,585  0 39,826 41,626 41,473  0 153 مركز استقبال حجاج الرب والتفويج وتوديع الحجاج الفرادى

141,025 0 49,386 91,639 141,775 0 57,815 83,960 مكتب خدمة حجاج باكستان

168,659  0 71,592  97,067 170,527  0 89,573  80,954 مكتب خدمة حجاج أندونسيا

33,665 0 15,057 18,608 32,931 0 13,558 19,373 مكتب مسلمي أمريكا وأسرتاليا وبريطانيا وكندا

42,776 0 6,351 36,425 43,240 0 32,211 11,029 مكتب خدمة حجاج أفريقيا غري العربية 1

39,895 0 20,437 19,458 40,120 0 19,174 20,946 مكتب خدمة حجاج افغانستان ودول وسط اسيا

51,004 0 27,408 23,596 57,854 0 22,001 35,853 مكتب خدمة حجاج مسلمي أوروبا

54,881 0 28,855 26,026 55,008 0 21,937 33,071 مكتب خدمة حجاج مرص

30,509 0 4,264 26,245 30,808 0 9,636 21,172 مكتب خدمة حجاج السودان

43,143 0 285 42,858 43,687 0 32,741 10,946 مكتب خدمة حجاج أفريقيا غري العربية 2

67,166 0 19,422 47,744 61,800 0 47,319 14,481 مكتب خدمة حجاج تركيا

138,189 0 62,562 75,627 138,558 0 54,314 84,244 مكتب خدمة حجاج الهند
45,362 0 20,335 25,027 50,579 0 26,422 24,157 مكتب خدمة حجاج بالد الشام و العراق واليمن و املقيمني بدول الخليج
61,112 0 14,033 47,079 64,349 0 49,567 14,782 مكتب خدمة حجاج جنوب رشق آسيا والرحالت الداخلية

104,952 0 8,743 96,209  108,095 0 0 108,095  مكتب خدمة حجاج بنجالديش

إحصائيات استقبال ومغادرة الحجاج حسب املنفذ ملكاتب الخدمة امليدانية 
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مغادرة قدوم التاريخ

اإلجاميل الرب املطار الهجرة اإلجاميل الرب املطار الهجرة امليالدي الهجري

25,000 555 0 24,445 21,122 1,532 15,415 4,175 2016/08/25 1437/11/22
4,412 7 0 4,405 126,633  0 120,743  5,890 2016/08/12 1437/11/09
12,525 0 0 12,525 21,906 0 20,646 1,260 2016/08/13 1437/11/10
13,332 1 0 13,331 24,500 0 22,874  1,626 2016/08/14 1437/11/11
11,220 4 0 11,216 23,022 0 21,990 1,032 2016/08/15 1437/11/12
13,646 4 0 13,642 23,943 0 22,706 1,237 2016/08/16 1437/11/13
14,060 9 0 14,051 24,108 0 21,917 2,191 2016/08/17 1437/11/14
17,894 15 0 17,879 28,738 0 22,688 6,050 2016/08/18 1437/11/15
21,338 2 0 21,336 31,050 117 22,855 8,078 2016/08/19 1437/11/16
26,357 9 0 26,348 28,674 961 22,608 5,105 2016/08/20 1437/11/17
25,930 9 0 25,921 28,325 759 22,771 4,795 2016/08/21 1437/11/18
21,768 11 0 21,757 24,292 479 20,841 2,972 2016/08/22 1437/11/19
26,059 179 0 25,880 20,434 334 17,819 2,281 2016/08/23 1437/11/20
28,085 1,121 0 26,964 20,342 530 16,110 3,702 2016/08/24 1437/11/21
30,056 599 0 29,457 21,880 795 16,479 4,606 2016/08/26 1437/11/23
40,805 607 0 40,198 19,588 253 11,770 7,565 2016/08/27 1437/11/24
51,947 1,040 0 50,907 51,425 253 11,076 40,096 2016/08/28 1437/11/25
29,868 1,261 0 28,607 52,800  2,581 17,303 32,916 2016/08/29 1437/11/26
24,131 1,031 0 23,100 20,768 3,043 15,016 2,709 2016/08/30 1437/11/27
21,602 1,615 0 19,987 16,796 3,863 12,038 895 2016/08/31 1437/11/28
18,202 3,496 0 14,706 16,037 3,503 11,642 892 2016/09/01 1437/11/29
30,011 3,878 0 26,133 0 1,681 12,901 0 2016/09/02 1437/12/01
22,829 4,237 0 18,592 22,520 2,309 19,774 437 2016/09/03 1437/12/02

اإلحصائية اليومية للقدوم واملغادرة
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مغادرة قدوم التاريخ

اإلجاميل الرب املطار الهجرة اإلجاميل الرب املطار الهجرة امليالدي الهجري

22,049 866 0 21,183 13,151 1,886 11,012 253 2016/09/04 1437/12/03
40,431 1,532 0 38,899 10,465 920 9,310 235 2016/09/05 1437/12/04
50,331 2,678 380 47,273 6,234 1,192 4,849 193 2016/09/06 1437/12/05

59,956  4,559 27 55,370  1,992 877 1,109 6 2016/09/07 1437/12/06
7 4 0 3 3,941 1,030 618 2,293 2016/09/15 1437/12/14

12 9 0 3 36,220 5,977  2 30,241 2016/09/16 1437/12/15
1,812 394 1,365 53 43,921 1,303 10 42,608  2016/09/17 1437/12/16

10,298 2,588 6,887 823 31,279 1,252 95 29,932 2016/09/18 1437/12/17
19,929 5,253  10,489 4,187 25,279 840 139 24,300 2016/09/19 1437/12/18
15,871 2,558 11,715 1,598 20,158 1,484 50 18,624 2016/09/20 1437/12/19
15,947 1,872 11,686 2,389 0 2,858 43 0 2016/09/21 1437/12/20
19,216 4,072 12,461 2,683 0 713 276 0 2016/09/22 1437/12/21
19,997 2,490 14,570 2,937 24,639 1,505 0 23,134 2016/09/23 1437/12/22
20,315 1,063 13,680 5,572 27,598 1,073 0 26,525 2016/09/24 1437/12/23
22,018 1,645 13,747 6,626 25,398 105 0 25,293 2016/09/25 1437/12/24
20,604 904 13,438 6,262 26,319 88 0 26,231 2016/09/26 1437/12/25
18,406 857 12,699 4,850 23,782 15 0 23,767 2016/09/27 1437/12/26
13,590 218 11,270 2,102 21,489 0 0 21,489 2016/09/28 1437/12/27
13,261 408 10,029 2,824 18,294 0 0 18,294 2016/09/29 1437/12/28

23,684 169 20,375 3,140 16,808 0 0 16,808 2016/09/30 1437/12/29
17,424 254 15,454 1,716 18,748 0 3 18,745 2016/10/01 1437/12/30
20,746 298 15,349 5,099 15,329 0 0 15,329 2016/10/02 1438/01/01

اإلحصائية اليومية للقدوم واملغادرة 
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مغادرة قدوم التاريخ

اإلجاميل الرب املطار الهجرة اإلجاميل الرب املطار الهجرة امليالدي الهجري

17,080 134 13,120 3,826 18,476 0 0 18,476 2016/10/03 1438/01/02
22,623 96 18,314 4,213 19,503 0 0 19,503 2016/10/04 1438/01/03
17,244 160 13,241 3,843 16,914 0 0 16,914 2016/10/05 1438/01/04
18,604 101 14,722 3,781 16,043 0 0 16,043 2016/10/06 1438/01/05
30,364 334 18,925 11,105 13,686 0 2 13,684 2016/10/07 1438/01/06
30,607 50 22,151  8,406 4,831 0 0 4,831 2016/10/08 1438/01/07
22,410 135 18,216 4,059 498 0 0 498 2016/10/09 1438/01/08
10,189 164 7,236 2,789 102 0 0 102 2016/10/10 1438/01/09
12,968 70 9,720 3,178 219 0 0 219 2016/10/11 1438/01/10
14,184 246 11,787 2,151 1,549 0 0 1,549 2016/10/12 1438/01/11
19,142 213 13,860 5,069 15 0 0 15 2016/10/13 1438/01/12
14,779 141 12,920 1,718 3 0 0 3 2016/10/14 1438/01/13
6,952 105 4,370 2,477 2 0 0 2 2016/10/15 1438/01/14

اإلحصائية اليومية للقدوم واملغادرة
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641681

52%٥٤٢٤٧٢

٤٤%

42654

4%

812505

66%

٣٨٤٧١٥

٣٢%

26224

2%

احصائية الحجاج بناء عىل مراكز االستقبال واملغادرة ملوسم حج 1437 هـ 

احصائية الحجاج بناء عىل 
مراكز االستقبال

احصائية الحجاج بناء عىل 
مراكز املغادرة

محطة الهجرة

محطة الرب

مطار األمري محمد

محطة الهجرة

محطة الرب

مطار األمري محمد
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العدد البيان

23,244 مواقع التفويج املبارشة

3,936 إستامرات متابعة التفويج

138 استامرات اختالف التفويج

395 محارض اثبات الحالة

555 حاالت االستعالم عن الشواغر

280 حاالت تأمني سكن خريي

9 حاالت إرجاع الحجاج ملقار سكنهم

21 عدد مخالفات الرشكات السياحية

العدد البيان

10,101 مواقع املغادرة املتابعة

806 عدد البالغات

 االسكان امليداين والرشكات السياحية

 املتابعة امليدانية

احصائيات عمليات تفويج ومغادرة الحجاج
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العدد البيان

729 حاالت الدخول للمستشفيات

535 حاالت الخروج من املستشفيات

194 حاالت الوفاة

1,026 حاالت إرشاد الحجاج التائهني

العدد البيان

17,460 عدد الزيارات

1,260 حاالت االنضباط اإلداري

490 محارض إثبات الحالة

 الخدمات اإلنسانية

 املتابعة اإلدارية

احصائيات املكاتب املساندة 
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العدد البيان

2,787 الزيارات اليومية

470 املتابعات

249 الدور املخالفة

1,246 املعالجات

409 املحارض

42 حاالت التأمني

العدد البيان

68 عدد االخبار التي تم نرشها بتوتري

69 عدد االخبار التي تم نرشها بالفيس بوك

34 عدد املناسبات التي تم تغطيتها

20 لقاءات وسائل االعالم

70 امللفات الصحفية

 الطوارئ والسالمة ووحدة تأمني النواقص

 العالقات العامة واإلعالم

احصائيات املكاتب املساندة
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العدد البيان

655 البالغات املنجزة

42 تجهيز مواقع العمل وتسليمها

753 تسليم التجهيزات واألدوات املكتبية

العدد البيان

2,713 احتساب ومراجعة وإصدار املكافآت املوسمية

73 إصدار تعاميد السيارات

146 توزيع كميات املحروقات املخصصة

 التجهيزات واملستودعات

 الشؤون املالية

احصائيات املكاتب املساندة 
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رئيس

محقق

سكرتري

نائب

مرشف

مدخل بيانات

عضو جوازات

مساند

مرشد

مسؤول وحدة

باحث

صحفي

رئيس فرتة

منسق

منسق

إحصائية عامة عن الكوادر البرشية ملوسم حج 1437
إجاميل عدد املوظفني: )2729( موظف

32

3

65

 81

 185

 371

 58

 152

 1374

 4

 2

 4

 24

 352

 22
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إحصائية عامة عن التجهيزات ملوسم حج 1437 

محطة ثابتة

آلة تصوير

جهاز آيباد

جهاز السليك

هاتف وفاكس

قارئ ضويئ

سيارةرشيحة جوال

كمرية مراقبة

جهاز سريفر

جهاز حاسب آيل

وحدة تخزين كبرية

دراجة نارية

طابعة

تطبيق إلكرتوين

60

50

74

 180

 139

 284

 214

 228

 25

 143

 430

 2

 14

 172

 38
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متابعة وتنفيذ )2107( بالغ تقني

تطوير شبكة الحاسب اآليل يف 

املؤسسة وإعادة التمديد والتأهيل 

ملكتبي خدمة حجاج أفريقيا غري العربية 

)1( و )2(

من  رئيسية  خطوط   )7( وتأهيل  تحديث  إعادة 

الخطوط املتواجدة عىل برج جبل عري

األداء  مؤرشات  من  غنية  مجموعة  بناء 

من  مجموعة  وفق   )KPI( التفاعلية 

املحددات

املكتبات  وتحديث  العمل  إطار  تطوير 

تصميم  مع  االصدارات  أحدث  إىل  الالزمة 

جذاب صديق لألجهزة الذكية

مع  احتياطي   VPN إنرتنت  خط  وتركيب  إنشاء 

وزارة  بوابة  مطور  مع  للربط  موباييل  رشكة 

انقطاع  حال  بديلة  كخطة  الستخدامه  الحج 

STC  االتصال عرب املزود الرئييس

حزم  من  مجموعة  وتطوير  استحداث 

املسار  بوابة  مع  للتكامل   API الخدمات 

اإللكرتوين

 )8( لعدد    VPN دوائر  وتهيئة  تفعيل  إعادة 

مواقع برسعات مختلفة حسب حاجة العمل

األنظمة  من  مجموعة  وتطوير  إنشاء 

مع  يتامىش  مبا  والتقارير  والشاشات 

مستجدات العمل واملسار اإللكرتوين

خدمة  مكاتب  بني  الرئييس  الشبيك  الربط 

الحجاج مبجمع األدالء )2( واملوزع الرئييس 

باملجمع وذلك باستخدام نوعية جديدة من 

الكيابل CAT 6A  لتحسني أداء الشبكة 















bw



أهم االنجازات التقنية
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 QR تم إطالق خدمة إرشاد الحجاج التائهني ذاتياً وذلك عن طريق مسح الكود

Code املوجود عىل بطاقة التعريف املزود بها الحاج الكريم من قبل مراكز 

االستقبال باستخدام جميع أنواع األجهزة الذكية وإدخال الرقم املدون عليها، 

عندها يتمكن الحاج الكريم من:

o استعراض بيانات االستقبال الخاصة به

o  االتصال بيانات  إىل  باإلضافة  الحاج  له  يتبع  الذي  الخدمة  مكتب  بيانات  استعراض 
الخاصة باملكتب وخريطة املوقع

o استعراض بيانات السكن باإلضافة إىل بيانات االتصال وخريطة املوقع للسكن

اطالق خدمة إرشاد الحجاج التائهني ذاتياً 
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مكاتب الخدمة امليدانية: )2( مؤرش

متابعة حركة الجوازات، متابعة األرشيف

KPIs
بناء مجموعة غنية من مؤرشات 

التفاعلية وفق مجموعة  األداء 

من املحددات 

بعدد )28( مؤرش

االنضباط الوظيفي: )1( مؤرش

متابعة االنضباط الوظيفي

املغادرات: )7( مؤرشات

اعتامدات  مؤرش  ميدانيا،  تغدر  مل  التي  املبدئية  املغادرات 
مؤرش  العقود،  عىل  بناء  املبدئية  املغادرات  مؤرش  النقابة، 
مقارنة  املبدئية،  املغادرات  عىل  بناء  النهائية  املغادرات 

مغادرات املكاتب مع العقود، متابعة مغادرات مكاتب الخدمة

مراقبة الدوام اليومي للموظفني: )2( مؤرش

متابعة أعامل الدوام

) حضور - غياب - تأخري (

االستقبال: )5( مؤرشات

تاريخه،  اليومي، احصائيات عامة حتى  متابعة حركة االستقبال 
مؤرش االستقبال بناء عىل العقود، مقارنة استقباالت اليوم مع 
عقود السكن بناء عىل مكاتب الخدمة، متابعة االستقبال اآليل

التوظيف املوسمي: )5( مؤرشات

)صفة  حسب  املوسمية   الوظائف  عىل  املتقدمني  طلبات  متابعة 
االنتامء،  حسب املؤهل العلمي، حسب الحالة الوظيفية(، املرشحني 
املكاتب،  حسب  والتعيني  الرتشيح  متابعة  القيادية،  الوظائف  عىل 
شواغر الرتشيحات  حسب املكاتب

االستعداد والتفويج املسبق: )2( مؤرش

مؤرش لعمليات التفويج املسبق ملطار األمري محمد بن 
عبد العزيز الدويل، مؤرش لعمليات التفويج املسبق ملطار 

امللك عبد العزيز بجدة

اإلسكان وعالقات شؤون الحجاج: )4( مؤرشات

احصائيات عامة، الطاقة التشغيلية للقدوم أيام الذروة، ساعات 
الحجاج  ألعداد  مؤرش  االكتامل،  عىل  شارفت  التي  املغادرة 
املخصصة لكل مكتب مقارنة مع العقود املربمة

مؤرشات األداء    
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متدرب
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متدرب ١١٤٩

�����

إعداد الخطط التشغيلية

الرؤساء والنواب

تنمية املهارات اإلدارية واإلرشافية

املرشفني وأعضاء الجوازات

االستخدام األمثل لألنظمة 

التطبيقية الخاصة باملؤسسة

جميع املستويات

التخطيط واملتابعة اإلدارية

الرؤساء والنواب

مهارات حديثه يف التعامل مع الحجاج والزائرين

املساندين واملنسقني واملرشدين ومدخيل البيانات

تنمية وتطوير قدرات ومهارات الكوادر البرشية
إجاميل الدورات املنفذة )55( دورة، بعدد )1149( متدرب
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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 عىل حده 	
• أماكن 	 يف  ونرشها  للموظفني    A5 مطويات  طباعة 

عملية  عىل  مخترصة  وتكون  األرفف،  عىل  العمل 
واحدة واجراءاتها، وكرسم فلو شارت

• بارزة 	 أماكن  عىل  ووضعها   A3 مقاس  لوحات  طباعة 
العمل  إجراءات  عىل  تحتوي  العمل  مواقع  يف 

واملحددات الزمنية لكل اجراء

ركن للمعلومات يف جميع مواقع 

العمل
تعزيز ونرش ثقافة الجودة عن طريق تجهيز ركن 
ويحتوي  العمل،  مواقع  كل  يف  املعلومات 
منشورات  عىل  تحتوي  أرفف  عىل  الركن  هذا 
وللحجاج  املؤسسة  ملوظفي  مفيدة  مختلفة. 

الكرام

نرش ثقافة وسياسات الجودة يف 

كافة املواقع
مبقاس  اللوحات  من  مجموعة  وإعداد  تصميم 
إىل  تهدف  توعوية  رسائل  عىل  تحتوي   A3

تعزيز هوية املؤسسة ونرش ثقافة الجودة

فكريت
لطرح  املؤسسة  موظفي  أمام  املجال  فتح 
مبتكرة  خدمات  تقديم  يف  اإلبداعية  أفكارهم 
للحجاج  تطويرية  أو  تحسينية  أو  إبداعية  أو 

الكرام

تنفيذ برنامج قياس رىض املستفيد
الحجاج  من  الخدمة  من  املستفيدين  رضا  قياس 
الكرام وأخذ آرائهم عن جوانب الخدمة املقدمة 

لهم وفرص التحسني التي يقرتحونها

نرش وتعزيز ثقافة الجودة 

ثقافة
الجودة
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املستجدات - اإليجابيات 
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أبرز املستجدات  

















التشغيلية  الخطة  تنفيذ  وآليات  برامج  اعتامد 

الخطط  إلعداد  العلمية  املنهجية  وفق 

خطط  من  عنها  ينبثق  وما  االسرتاتيجية 

تشغيلية تدمج مع نظام إدارة األداء .

هندسة  وإعادة  التطبيقية  االنظمة  تطوير 

اجراءات العمل الخاصة بحزم الخدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن مبا ينسجم مع مرشوع املسار 

التكامل  واستكامل  الخارج  لحجاج  االلكرتوين 

التقني مع وزارة الحج والعمرة بهذا الشأن .

العقود  توقيع  يف  اإلدارية  الشؤون  نجاح 

 ) الرئييس   ( اإلداري  املقر  يف  املوسمية 

واصدار  مبكر  بوقت  لألدالء  األهلية  املؤسسة 

بطاقات العمل للموظفني املوسميني .

استقبال  مبركز  العمل  اجراءات  هندسة  إعادة 

مبا  الدويل  العزيز  عبد  بن  محمد  األمري  مطار 

املسار  ومستجدات  معطيات  مع  ينسجم 

االلكرتوين .

العربية  غري  أفريقيا  حجاج  خدمة  مكتب  فصل 

الخدمات  وتجويد  الذروة  لتفتيت  مكتبني  إىل 

املقدمة للحجاج الكرام .

إطالق برنامج نرش ثقافة الجودة والتوعية بها .

مبركزي  العمل  اجراءات  هندسة  إعادة 

مكتب  عمليات  ودمج  والرب  الهجرة  استقبال 

مع  ينسجم  مبا  املراكز  عمليات  مع  التفويج 

مستجدات املسار االلكرتوين .

ملكاتب  واملساندة  الدعم  مكتب  استحداث 

وتوجيه  التوديع  لعمليات  امليدانية  الخدمة 

الخدمات  يف  قصور  أي  لتاليف  الحافالت 

املقدمة للحجاج الكرام .
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أبرز اإليجابيات 













توزيع الحجاج القادمني عرب مطار األمري محمد 

يف  ساهم  الحافالت  عىل  عبدالعزيز  ابن 

رسعة إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج .

خالل  من  القادمني  للحجاج  املسبق  التفويج 

إجراءات  إنهاء  رسعة  إىل  أدى  املدينة  مطار 

استقبالهم ووصولهم إىل مقار سكنهم بكل 

يرس وسهولة .

االسعافات  توفري  يف  الصحية  الشئون  تعاون 

للحجاج الكرام من املستشفيات الخاصة .

قبل  التشغيلية  الخطة  ورشح  تدريبية  دورات 

متخصصة  عمل  ورش  وعمل  املوسم  بدء 

ما  فهم  إىل  أدى  الوظيفية  الرشائح  لجميع 

هو مطلوب من املوظف مام انعكس باإليجاب 

عىل خدمة الحاج الكريم .

التذاكر اإللكرتونية مع معرفة  استحداث نظام 

رصيد كل حاج من خالل النظام اآليل املتاح يف 

مكاتب الخدمة .

تعزيز الهوية الجديدة الخاصة باملؤسسة من 

خالل :

يف  التشغيلية  والعمليات  االجراءات  نرش  أ . 

جميع مواقع العمل .

ب . استحداث الزي املوحد ألفراد املؤسسة .
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الدليل: أ. كامل بن أحمد خليفة

عضو مجلس اإلدارة
للعالقات العامة واإلعالم وعالقات املساهمني

رئيس اللجنة

الدليل: م. يارس بن غالب دبور

عضو مجلس اإلدارة
للشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة

عضو اللجنة

الدليل: أ. فارس بن يوسف صبغة الله

 عضو مجلس اإلدارة
ملركزي استقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

عضو اللجنة

م. عامد الدين محمد عوامة

رئيس تقنية املعلومات والحاسب اآليل
عضو ومقرر اللجنة

أ. عمر نور

سكرتري عضوي مجلس اإلدارة املرشفني عىل املجالس اإلرشافية
عضو اللجنة

أعضاء لجنة التقرير الختامي 
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