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كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
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املوؤ�س�سة االأهلية للأدالء باملدينة املنورة
و�سرف املكان واملكانة خلدمة �سيوف الرحمن

�سرف اهلل القيادة الر�سيدة – رعاها اهلل – واأبناء هذا ال�طن الغايل بخدمة �سي�ف الرحمن، وامل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء   
اإعدادها يف  ت�ؤدي خدماتها ل�سي�ف الرحمن وفق خطط ت�سغيلية يتم  ال�اجبات وامل�س�ؤوليات املناطة بها  باملدينة املن�رة من خلل 
وقت مبكر بعد انتهاء اأعمال كل م��سم حج، وتتم مناق�ستها من قبل وزارة احلج ثم تتم امل�افقة عليها، وقد خطت امل�ؤ�س�سة خط�ات 
وا�سعة نح� ا�ستخدام التقنية احلديثة وتاأثريها املبا�سر يف ت�سريع وتفعيل اخلدمات يف ال�قت املنا�سب، وهي ت�ست�سعر يف ذات ال�قت 
�س�اء  ال�سعد  كافة  فيها على  التط�ير  واإمنا  االأ�سا�سية فح�سب  لتقدمي عنا�سر اخلدمة  لبذل كل اجله�د ال  اأبعادها  بكل  م�س�ؤوليتها 
الب�سرية وتدريبها وتثقيفها واالإفادة من اخلربات املرتاكمة عرب �سن�ات ط�يلة والتقنية واحلا�س�بية، وامل�ؤ�س�سة بحمد اهلل متتلك بنية 
حتتية متقدمة يف ا�ستخدامات احلا�سب االآيل وتقنية املعل�مات وت�سع خططًا ق�سرية االأجل ومت��سطة املدى وثالثة بعيدة املدى مما 
ر للم�ؤ�س�سة قاعدة بيانات �ساملة عن كافة مراحل حركة احلجيج يف املدينة املن�رة منذ ا�ستقبالهم واإقامتهم باملدينة املن�رة  ر و�سي�فِّ وفَّ
وحتى مغادرتهم منها، كما اأن امل�ؤ�س�سة ت�يل اأهمية بالغة الإعداد الدرا�سات والبح�ث والرتكيز على تط�ير و�سائل تقدمي اخلدمات 
اأن امل�ؤ�س�سة حري�سة على التن�سيق مع كافة اجلهات ذات العلقة باحلج واحلجيج  اأي�سًا  اإليه  للحجاج الكرام، ومما جتدر االإ�سارة 
يف املدينة املن�رة ويف مقدمتها االإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة باإمارة منطقة املدينة املن�رة وفرع وزارة احلج باملدينة املن�رة 
وال�س�ؤون ال�سحية والدفاع املدين وبقية م�ؤ�س�سات اأرباب الط�ائف، وجمم�عات االإ�سكان ومكاتب �س�ؤون احلج من اأجل حتقيق االأهداف 
اإليها القيادة الر�سيدة لهذا ال�طن الغايل وهي تقدمي اأف�سل اخلدمات ل�سي�ف الرحمن زوار م�سجد ر�س�له امل�سطفى  التي ت�سعى 

�سلى اهلل عليه و�سلم.
ويعك�س التقرير اخلتامي الأعمال م��سم حج 1435هـ الذي ه� بيني يدي القارئ الكرمي مبا يت�سمنه من معل�مات وتقارير   

اإح�سائية �س�رة مركزة ملا ذكر اأعله.
وبهذه املنا�سبة ي�سرين اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر ووافر التقدير لكل من اأ�سهم يف اإجناح اأعمال امل�ؤ�س�سة يف م��سم حج 1435هـ   
م��س�ل  وال�سكر  باأعمالها،  العلقة  ذات  اجلهات  م�ست�ى  وعلى  امل��سمية  الب�سرية  وك�ادرها  مب�ظفيها  امل�ؤ�س�سة  م�ست�ى  على  �س�اًء 
ل�سعادة رئي�س جلنة اإعداد التقرير ا خلتامي مل��سم حج 1435هـ ولزملئه ملا بذل�ه الإخراج هذا التقرير بهذا ال�سكل وامل�سم�ن الذي 
اأظهر يف طياته كما اأ�سلفت نتائج العمل وم�ست�ى  الرقي يف اخلدمة ل�سي�ف الرحمن الكرام ال�سيما مع جديد اخلطة الت�سغيلية مل��سم 

حج 1435هـ. 
داعيًا اهلل العلي القدير اأن يبارك يف اجله�د وي�سدد اخلطى لتقدمي اأف�سل ا خلدمات ل�سي�ف الرحمن زوار امل�سجد النب�ي    
– ووزارة احلج امل�قرة، وطائفة االأدالء  – رعاها اهلل  الر�سيدة  القيادة  اإليه  باإذن اهلل وفق ما تتطلع  القادمة  ال�سريف يف امل�ا�سم 

الكرمية.

رئي�س جمل�س االإدارة
الدليل الدكتور / يو�سف بن اأحمد حواله
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الباب األول

التعريف بالمؤسسة األهلية لألدالء
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مقدمة
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تعمل يف م�ا�سم احلج يف جمال خدمة  املن�رة  باملدينة  االأ�سر  بع�س  بعيد كانت  منذ زمن   
االأمر  �سدر  اأن  اإىل  املن�رة،  باملدينة  اإقامتهم  اأثناء  لهم  اخلدمات  كافة  الرحمن،وتقدمي  �سي�ف 
ال�سامي الكرمي رقم 145/54 وتاريخ 1356/12/25هـ باعتماد نظام هيئة االأدالء باملدينة املن�رة، 
ثم �سدر االأمر ال�سامي الكرمي رقم 4/�س/3162 يف 1399/6/13هـ بامل�افقة على اإقامة م�ؤ�س�سات 
خلدمات احلجاج مبكة املكرمة والزوار باملدينة املن�رة ،وت�الت قرارات اإن�ساء امل�ؤ�س�سات حتى �سدر 
التجريبية  االأهلية  امل�ؤ�س�سة  باإن�ساء  القا�سي  ال�زاري رقم 324/ق/م وتاريخ 1405/8/5هـ  القرار 
للأدالء الذي ح�ل خدمة احلجاج من العمل الفردي اإىل العـمل اجلماعي لي�اكب النه�سة ال�ساملة 

التي تعي�سها اململكة.
وت�ا�سلت بف�سل اهلل وت�فيقه القرارات احلكيمة من الدولة اأعزها اهلل ف�سدر قرار جمل�س ال�زراء 
رقم )81( بتاريخ 1428/03/07هـ القا�سي بتثبيت م�ؤ�س�سات اأرباب الط�ائف بتق�سيماتها احلالية 
القائمة واإلغاء ال�سفة التجريبية عنها ، بعد اأن تاأخذ �سكًل تنظيميًا اعتباريًا مب�جب تنظيم تعده 

وزارة احلج تراعى فيه اأن تعمل هذه امل�ؤ�س�سات باأ�سل�ب جتاري . 
وتت�سرف امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء باملدينة املن�رة بامل�ساهمة يف حتقيق تطلعات حك�مة خادم   
وتاريخ 1433/11/27هـ  ال�سريفني وما �سدر من مر�س�م ملكي كرمي رقم  )51032/(  احلرمني 
باإن�ساء امل�سار االلكرتوين وذلك للرتقاء الدائم باخلدمات املقدمة ل�سي�ف الرحمن زوار م�سجد 
لرت�سيخ  احلج،  م�ا�سم  يف  االأداء  تق�مي  على  دائم  ب�سكل  وتعمل  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل 
العمل على تعزيزها وتنميتها ،وحتديد ج�انب الق�س�ر -اإن  االإيجابيات ب��سفها مكت�سبات ينبغي 
وجدت- للعمل على تلفيها م�ستقبًل، ويتم بت�فيق اهلل التخطيط املبكر خلدمة �سي�ف الرحمن يف 
م��سم احلج بال�سكل الذي ميّكن امل�ؤ�س�سة من م�ا�سلة م�سرية التط�ير وميكنة خدماتها على خمتلف 

االأ�سعدة .

التعريف بالمؤسسة األهلية لألدالء
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اأن ي�سعر احلاج الكرمي من خلل خدماتنا باأنه بني اأهله وذويه يف مدينة امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم 
، واأن نك�ن يف ذاكرته مدى احلياة.

نت�سرف باأن نت�ارث خدمة احلاج الكرمي زائر م�سجد امل�سطفى  �سلى اهلل عليه و�سلم  يف املدينة املن�رة 
باأ�سالة وهمة ، واأن نقدم خدماتنا ال�ساملة من حلظة و�س�له حتى مغادرته بكل معاين االإن�سانية واحل�سارة 

والرقي ، لننال ر�سا اهلل عز وجل ، ثم ر�سا احلاج الكرمي ووالة االأمر وطائفة االأدالء.

وجل. عز  هلل  النية  واإخل�س  •  النزاهة 
احلجاج. راحة  •  حتقيق 

ال�ساحلة. امل�اطنة  ومفاهيم  االنتماء  م�سامني  •  حتقيق 
امل�ساهمني. تطلعات  •  حتقيق 

ال�احد. الفريق  بروح  •  العمل 
املهنة. وعراقة  اأ�سالة  على  •  املحافظة 

اخلدمات. وج�دة  االأداء  بتح�سني  •  االإبداع 
العمل. الأ�ساليب  امل�ستمر  والتط�ير  •  االبتكار 

الرؤية

الرسالة

القيم
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تعليمات  وفق  عالية  وميدانية  اإدارية  بكفاءة    ، لها  مغادرتهم  وحتى  املن�رة  للمدينة  و�س�لهم  منذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  م�سجد  زوار  الرحمن  �سي�ف  •   خدمة 
واأنظمة وزارة احلج.

. للعاملني  وحمفزة  فاعلــة  عمل  بيئة  •   ت�فري 
احلج. باأعمال  العلقة  ذات  اجلهات  مع  ومعاملتها  امل�ؤ�س�سة  اأعمال  يف   التقنية  •   ت�سخري 

اخلدمة. م�ؤدي  لدى  البلد  لهذه  ال�ساحلة  امل�اطنة  ومفاهيم  االنتماء  م�سامني  •   تعميق 
والدليل. الكرمي  احلاج  بني  العلقة  اأوا�سر  •   ت�ثيق 

األهداف العامة للمؤسسة
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Ü اإمارة منطقة املدينة املن�رة
Ü فرع وزارة احلج مبنطقة املدينة املن�رة
Ü وكالة الرئا�سة العامة ل�س�ؤون امل�سجد النب�ي
Ü اأمانة منطقة املدينة املن�رة
Ü ال�سئ�ن ال�سحية مبنطقة املدينة املن�رة
Ü االإدارة العامة لهيئة الهلل االأحمر ال�سع�دي باملدينة املن�رة
Ü خدمة الركاب واملبيعات يف االإقليم ال�سمايل باخلط�ط ال�سع�دية
Ü جامعة طيبة باملدينة املن�رة
Ü اجلامعة االإ�سلمية باملدينة املن�رة
Ü سرطة منطقة املدينة املن�رة�
Ü مباحث منطقة املدينة املن�رة
Ü الدفاع املدين مبنطقة املدينة املن�رة
Ü ج�ازات منطقة املدينة املن�رة
Ü اإدارة مرور منطقة املدينة املن�رة
Ü االإدارة العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر باملدنية املن�رة
Ü فرع وزارة ال�سئ�ن االإ�سلمية واالأوقاف والدع�ة واالإر�ساد باملدينة املن�رة
Ü اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املن�رة

شركاؤنا فى النجاح

Ü فرع وزارة التجارة وال�سناعة باملدينة املن�رة
Ü سلطة مطار االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املن�رة�
Ü اإدارة الطرق والنقل مبنطقة املدينة املن�رة
Ü هيئة تط�ير املدينة املن�رة
Ü ادارة االح�ال املدنية مبنطقة املدينة املن�رة
Ü فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة املدينة املن�رة
Ü فرع وزارة الثقافة واالإعلم باملدينة املن�رة
Ü جمرك مطار االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املن�رة
Ü اإدارة كهرباء املدينة املن�رة
Ü فرع معهد خادم احلرمني ال�سريفني الأبحاث احلج باملدينة املن�رة
Ü مركز املعل�مات ال�طني باملدينة املن�رة
Ü جلنة اإ�سكان احلجاج باملدينة املن�رة
Ü النقابة العامة لل�سيارت باملدينة املن�رة
Ü م�ؤ�س�سات الط�افة مبكة املكرمة
Ü مكتب ال�كلء امل�حد بجدة واملدينة املن�رة
Ü مكتب ار�ساد احلافلت
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أعضاء مجلس اإلدارة
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ابن الدليل د- محمد علي بن إسماعيل مصلوخ
 المشرف على قطاع التدريب , المشرف على العالقات العامة , 

مسؤول النشاط الثقافي

الدليل أ- فتح الرحمن بن علي أبو الجود
مساعد الرئيس لالستثمار , المنسق العام للمجلس 

اإلداري اإلشرافي الموحد للمكاتب الميدانية

الدليل أ- عزمي بن عمر حبش
مساعد الرئيس للشؤون المالية واإلدارية وشؤون 

المساهمين والجمعيات العمومية

الدليل د- يوسف بن احمد حوالة
رئيس مجلس اإلدارة

الدليل م- جمال بن حسن دبور
عضو المجلس للشؤون الهندسية , مساعد المنسق 
العام للمجلس اإلداري اإلشرافي الموحد للمكاتب 

الميدانية

 الدليل أ- خالد بن حسن حبش
عضو المجلس لقطاع التوديع وإرشاد الحجاج التائهين والميقات 

 مسؤول عالقات المؤسسة مع النقابة العامة للسيارات

الدليل أ-عصام بن عبدالعزيز دمياطي
عضو المجلس لإلسكان ومكاتب شؤون الحجاج والشركات السياحية 

والطوارئ والسالمة , مسؤول عالقة المؤسسة مع مكاتب التنزيل 
والتحميل

ابن الدليل أ- سمير بن عبداهلل كردي
عضو المجلس لتقنية المعلومات والحاسب اآللي ومركز حفظ الجوازات 

والرعاية الصحية وموقع المؤسسة على الشبكة العنكبوتية

الدليل أ- فهد بن عبدالحميد شحاتة
عضو المجلس لمركزي استقبال حجاج الجو والبحر بالهجرة 

ومركز استقبال المطار والتفويج

الدليل د- عبدالرحمن بن غالب دبور
عضو المجلس لمركز استقبال البر ومكتب توديع 

الحجاج الفرادى , مساعد المنسق العام للمجلس اإلداري 
اإلشرافي الموحد للمكاتب الميدانية

ابن الدليل أ- نبيل بن سعدالدين برادة
عضو المجلس للشؤون القانونية والمتابعة اإلدارية والتحقيق

الدليل أ- زين العابدين بن فيصل برزنجي
عضو المجلس لحجاج أفريقيا غير العربية , مساعد المنسق العام 

للمجلس اإلداري اإلشرافي الموحد للمكاتب الميدانية
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الهيكل التنظيمي التشغيلي

لموسم حج 1435 هـ
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مجلس اإلدارة

ع�س� جمل�س االإدارة 
لقطاع اال�ستقبال

مركز 
ا�ستقبال 
الهجرة

مركز 
ا�ستقبال 

املطار

التف�يج 
االآيل

م�س�ؤول علقة 
امل�ؤ�س�سة مع 
مكتب ار�ساد 

احلافلت

ع�س� جمل�س االإدارة 
لقطاع االإ�سكان 

والط�ارئ

علقات 
�سئ�ن 
احلجاج

ت�ثيق العق�د 
االإلكرتونية

ال�سركات 
ال�سياحية

التحميل 
والتنزيل

م�ساعد الرئي�س 
لل�ستثمار  واملن�سق 

العام للمجل�س االإداري 
االإ�سرايف امل�حد

الط�ارئ 
وال�سلمة

املجل�س االإداري 
امل�حد

نائب الرئي�س

التدريب 
والتط�ير

التقارير 
واالإح�ساء

العلقات العامة 
واالإعلم

الن�ساط الثقايف

ع�س� جمل�س االإدارة 
ملراكز الت�ديع واالإر�ساد

مراكز اخلدمات 
امليدانية

املن�سق مع 
النقابة العامة 

لل�سيارات

ع�س� جمل�س االإدارة 
لقطاع تقنية املعل�مات 
ومركز حفظ ج�ازات 

املطار والرعاية ال�سحية

مركزحفظ 
ج�ازات املطار

الدعم الفني

مراقبة 
اجل�دة

الرعاية 
ال�سحية

ع�س� جمل�س االإدارة 
امل�سرف على مكتب 
افريقيا غري العربية

مكتب اأفريقيا 
غري العربية

ع�س� جمل�س االإدارة 
لل�سئ�ن القان�نية

املتابعة االإدارية 
والتحقيق

ع�س� جمل�س االإدارة 
ملركز ا�ستقبال الرب  

وت�ديع الفرادى

مركز ا�ستقبال 
حجاج الرب

م�ساعد الرئي�س لل�سئ�ن 
املالية واالإدارية

و�س�ؤون امل�ساهمني

املحا�سبة

الت�ظيف 
امل��سمي

التجهيزات

مركز ت�ديع 
الفرادى

مراكز االر�ساد 
ال�سمايل 
واجلن�بي

مركز ار�ساد 
امليقات

مكتب التن�سيق مع 
م�ؤ�س�سات اأرباب 

الط�ائف

امل�سرف على ادارة 
خدمات احلجاج

�س�ؤون 
امل�ساهمني
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20

الباب الثاني

مؤشرات واحصائيات
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الفصل األول

إحصائيات أعداد حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد المصطفى

صلى اهلل عليه وسلم
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احصائية حجاج بيت اهلل الحرام زوار

 مسجد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم
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مغادرةقدومالتاريخ

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطارامليلديالهجري
1435-10-302014-08-262808103610000
1435-11-012014-08-273،8485903،9070000
1435-11-022014-08-284،11117704،2880000
1435-11-032014-08-295،65872906،387078078
1435-11-042014-08-304،09055804،6480000
1435-11-052014-08-3110،6634،370015،0330000
1435-11-062014-09-018،0695،554013،62301230123
1435-11-072014-09-0217،4314،862022،2930000
1435-11-082014-09-0311،2681،364012،6320000
1435-11-092014-09-0415،3043،871019،17509270927
1435-11-102014-09-059،6635،920015،58305،66005،660
1435-11-112014-09-0614،9375،491020،42807،14907،149
1435-11-122014-09-0713،3384،707018،04506،73506،735
1435-11-132014-09-0815،7287،017022،74505،20605،206
1435-11-142014-09-0916،3607،352023،712016،067016،067
1435-11-152014-09-1018،9387،005025،943023،306023،306
1435-11-162014-09-1121،90920،082041،991019،426019،426
1435-11-172014-09-1220،34815،831036،179017،673017،673

اإلحصائية اليومية للقدوم والمغادرة
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مغادرةقدومالتاريخ

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطارامليلديالهجري
1435-11-182014-09-1321،7979،046030،8431721،859021،876
1435-11-192014-09-1421،5436،936028،479023،769023،769
1435-11-202014-09-1518،2446،442024،686023،418023،418
1435-11-212014-09-1619،3347،902027،236024،769024،769
1435-11-222014-09-1714،9146،71441422،042027،644027،644
1435-11-232014-09-1819،2334،4231،48325،139033،007033،007
1435-11-242014-09-1917،5268،78598127،292139،0924339،136
1435-11-252014-09-2020،50732،4961،95754،9607567،5351،12968،739
1435-11-262014-09-2117،89257،5041،85777،253126،82310426،928
1435-11-272014-09-2215،0674،1241،97021،161024،44688425،330
1435-11-282014-09-2311،2232،3642،20915،796031،06358131،644
1435-11-292014-09-2415،363524،78920،204524،83134125،177
1435-12-012014-09-2523،1825123،27526،96914034،7644،71039،614
1435-12-022014-09-2617،5827582،45120،7911433،9512،69836،663
1435-12-032014-09-2711،6751422،79014،607833،0474،32637،381
1435-12-042014-09-288،5913،21567712،48323960،5351،76362،537
1435-12-052014-09-296،133431836،3592856،8387،12863،994
1435-12-062014-09-3011341412582،65135،2791،27239،202
1435-12-072014-10-0128001314119226،0753،16110،158
1435-12-132014-10-0705421،1161،658096978
1435-12-142014-10-083618،0516،86724،95446981136
1435-12-152014-10-092766،93497467،93515280162394
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مغادرةقدومالتاريخ

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطارامليلديالهجري
1435-12-162014-10-107324،31511024،4981،5295711،6813،781
1435-12-172014-10-115318،82027319،14610611،0075،26116،374
1435-12-182014-10-126421،82134522،23010،0078،6301،47420،111
1435-12-192014-10-132022،592122،6139،8925،90480116،597
1435-12-202014-10-143225،277825،3179،9843،81013313،927
1435-12-212014-10-1510727،530027،63716،9511،5543418،539
1435-12-222014-10-161529،365029،38015،6092،16014617،915
1435-12-232014-10-172422،22636822،61817،8104،61214622،568
1435-12-242014-10-182630،604030،63014،2736،3657420،712
1435-12-252014-10-19327،417027،42013،1238،040021،163
1435-12-262014-10-201327،344027،35713،37011،947025،317
1435-12-272014-10-21622،785022،79112،6951،561014،256
1435-12-282014-10-22216،267016،26912،1726،800018،972
1435-12-292014-10-23117،182017،18315،4007،780023،180
1435-12-302014-10-24917،543017،55217،20232،395049،597
1436-01-012014-10-25015،489015،48911،82921،324033،153
1436-01-022014-10-26414،498014،50211،19213،691024،883
1436-01-032014-10-27023،307023،30713،8248،105021،929
1436-01-042014-10-28015،413015،41311،87019،168031،038
1436-01-052014-10-29116،394016،3958،40910،751019،160
1436-01-062014-10-3007،94007،9409،3547،731017،085
1436-01-072014-10-3102،16702،1676،1815،262011،443
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مغادرةقدومالتاريخ

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطارامليلديالهجري
1436-01-082014-11-0102،00802،0088،9403،909012،849
1436-01-092014-11-021311301268،98210،124019،106
1436-01-102014-11-030180189،6534،104013،757
1436-01-112014-11-0401018،4663،528011،994
 1436-01-122014-11-0514056،6257،751014،376
1436-01-132014-11-0603032،9471،28804،235

492،672780،46235،3701،308،504302،694961،06538،2021،301،961االإجماليات
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رسم بياني يوضح اإلحصائية اليومية للقدوم والمغادرة
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اسم اإلدارة
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
 0034،94734،94705930،82330،882

031603160505مركز االإ�ستقبال والتف�يج واملغادرة باملطار
034034016،182016،182مركز ت�ديع احلجاج الفرادى
13،682125،9470139،62912،323124،6160136،939مكتب خدمة حجاج باك�ستان

52،82385،1020137،92560،29276،6210136،913مكتب خدمة حجاج الهند
600100،9080101،5084،88086،672091،552مكتب خدمة حجاج بنجلدي�س

8،45038،326046،77614،10433،591047،695مكتب خدمة حجاج افغان�ستان ودول و�سط ا�سيا
21،20137،577058،77825،63728،701054،338مكتب خدمة حجاج م�سر

مكتب خدمة حجاج بلد ال�سام و العراق واليمن 
32،40920،281052،69013،55834،558048،116و املقيمني بدول اخلليج

9،49222،545032،03744530،131030،576مكتب خدمة حجاج ال�س�دان
29،03143،007072،03830،10939،765069،874مكتب خدمة حجاج دول املغرب العربي

مكتب خدمة حجاج دول جن�ب �سرق اآ�سيا  
44،94621،874066،82011،18647،889059،075والرحلت الداخلية

58،43423،155081،5896،67574،101080،776مكتب خدمة حجاج اأفريقيا غري العربية
42،40829،185071،5931،17260،677061،849مكتب خدمة حجاج نيجرييا

49،51611،794061،31018،39748،963067،360مكتب خدمة حجاج تركيا
31،93930،723062،66230،68131،731062،412مكتب خدمة حجاج ايران

اإلحصائية بحسب مكاتب الخدمة الميدانية
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اسم اإلدارة
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
مكتب خدمة حجاج م�سلمي اأوروبا و امريكا 

45،53153،828099،35936،84648،306085،152وا�سرتاليا

47،056120،5850167،64145،327122،3220167،649مكتب خدمة حجاج اأندون�سيا
492،672780،46235،3701،308،504302،694961،06538،2021،301،961االإجمايل
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توزع الحجاج على مكاتب الخدمة
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اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
14،01304،0144،008104،009اأذربيجاين
10010101اأرجنتيني

4611،9256،6719،0571،9061،4015،5618،868اأردين
4021900592864960582اأ�سباين
02022002اأ�ست�ين
5723،952024،00929423،533023،827اأفغاين
1،1182،56803،6862،3981،24403،642اأملاين

6،3503،19209،5421،3708،04209،412اأمريكي
5،2841205،296105،27205،282اأوزبك�ستاين

2396240013942397اإرتريي
10010000اإماراتي
32،00830،736062،74430،69232،021062،713اإيراين
4361970633715620633اإيطايل
65،23005،236145،14905،163اثي�بي

2،19084423،0366632،29822،963ا�سرتايل
04040404اك�ادوري

114015310013االمم املتحدة
6238024423550240الباين

اإلحصائية بحسب الجنسيات
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اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
20020101اجلبل االأ�س�د
079079810081اجلبل اال�س�د

12،514291012،805912،715012،724النيجر
12030303اندوري

49،671121،99616171،68345،386125،38616170،788اندوني�سي
7841500934118760887اوغندي
30030303اوكراين
28512304081062800386ايرلندي
10010101اي�سلندي

00000000باب�ا ني�غينا
31041304باراج�اي
02020202بارب�دي

15،895126،704117142،71612،879128،354117141،350باك�ستاين
01341001بحريني
4617063950059برازيلي

08088008بربادو�سي
3198012984430127برتغايل
4032040514050406بروين

3،91412،390216،3067،7668،108615،880بريطاين
8241،23202،0561،22484702،071بلجيكي
0417041741700417بلغاري

87392،9293293،8343،12089،9213293،073بنغلدي�سي
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اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
06065106بنمي
803،90803،98893،96503،974بنيني

419023023023ب�ت�س�اين
5،32433305،65735،64905،652ب�ركينافا�س�ي

098098098098ب�رندي
1،2171221851،524941،2451851،524ب��سني

00000000ب�فثات�س�اين
35083407ب�لندي
8،3592،123310،4859239،620310،546تايلندي

4869607445362050741تركمان�ستاين
50،00619،023169،03018،58550،198168،784تركي

1101180228671620229ترينداد وت�باج�
6،8841306،89716،63906،640ت�سادي
04042204ت�سيكي
1،0801،41902،4997951،69002،485تنزاين
1،5867901،665241،64101،665ت�ج�ي
4،3695،43549،8084،9924،69849،694ت�ن�سي

10010101ج فريجن االمريكية
039039372039ج فريجن الربيطانية

174075273075جاب�ين
10010101جامايكي
14،93115،0493130،01114،75114،896929،656جزائري
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اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
58816087498480857جزر القمر
10010101جزر �سي�سل
1491010512920104جزر فيجي

7991099809930993جزر مالديف
1،22777912،007131،99512،009جن�ب اأفريقي
00000000جن�ب ال�س�دان

00000000ج�اتيمايل
00000000ج�ام
40220621736053ج�اين

2870893554089ج�رجي
8671086818620863جيب�تى

10010101داغ�ستاين
24144706884452430688دامناركي
60060606دومينيكي
0115011501150115رواندي

7،2925،3723،89116،5555،3437،2893،83816،470رو�سي اإحتادي
1001058058رو�سيا البي�ساء

068068660066روماين
10740843843081زامبي

021021714021زمباب�ي
4،27623204،5081614،32304،484�ساحل العاج

520052052052�سام�ا االمريكية
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اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
20020202�سان كري�ست�فرنيفز

332،23862،277252،21262،243�سريلنكي
12030303�سل�فاكي
013013121013�سل�فيني

577473807746563733�سنغاف�ري
9،528701010،2292649،936010،200�سنغايل
9،17416،531725،71245525،064725،526�س�داين
3167،61357،9343،2523،94127،195�س�ري

32320643232064�س�رينامي
26080808�س�زيلندي

2311،18501،4161،06724901،316�س�يدي
23413703711312320363�س�ي�سري

149023812020�سريالي�ين
00000000�سي�ساين

05055005�سيلي
682560324250670317�سربي
31774184691110180�سربيا

495،54525،5961535،35625،511�س�مايل
14،33684014،4204114،369014،410�سيني

1،8204،56106،3814،5301،84706،377طاجك�ستاين
26،604329026،93323626،6225726،915عراقي
01011001عماين
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اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
1،31710801،425161،40701،423غامبي
5،4301805،448105،42405،434غاين
7016086838046غيني

0196019621940196غيني بي�ساوي
4،4435،07109،5144،6374،76109،398فرن�سي
1،7514،81006،56126،54206،544فلبيني

2852،7722،7165،7732،7052،8931195،717فل�سطيني
152053448052فل�سطيني ب�ثيقة �س�رية

10340112فل�سطيني ب�ثيقة م�سرية
0132933011329331فل�سطيني ب�ثيقةاردنية
00000000فل�سطيني ب�ثيقةعراقية
9425043440520407فل�سطيني ب�ثيقةلبناين

0078978900789789فل�سطيني عرب 48
14111261111123فنزويلي
1152015314660152فنلندي
0102010210200102فيتنامي
04044004قرب�سي
00000000قطري

1،7501،45803،2081،4071،72103،128قريغيزي
9983،85704،8553،3221،38604،708كازاخ�ستاين

4،4435504،49804،49704،497كامريوين
451131058224660468كرغيز�ستاين
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اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
11020202كرواتي
0780078007780778كمب�دي
1،5941،13512،7304832،23812،722كندي

20020202ك�ري جن�بي
458940939891470938ك��س�ف�ا
40040404ك�ملبي
1374087681087ك�نغ�ي
1000100909ك�يتي

310031031031ك�يتي بدون
1913،88204،0733،42463104،055كيني
01011001التفي
9414،50005،4414،57381305،386لبناين

08088008ل�ك�سمب�رغي
826،09226،1766،02613126،159ليبي

13040404ليبريي
12032103ليت�اين

00000000ليختن�ستيني
18090909لي�س�ت�ي

01010101مارتينيك�ي
32051405مالطي
6،4712،43008،901438،77708،820مايل

10،47411،9121122،3979،72812،9661122،705ماليزي



38

اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
3،154003،154813،20303،284خمتلفة

17690866224086مدغ�سقر
20،36138،8469،41468،62125،98932،6509،25467،893م�سري
12،86019،389532،2547،55424،143531،702مغربي

776896931،4596671226171،406مقدوين
07073407مك�سيكي

00000000ملجا�سي/مدغ�سقر
51900195431520195ملوي
023023023023منغ�يل
00000000مهري

2،55114202،693212،67002،691م�ريتاين
241،04801،0721،0116101،072م�ري�سي��سي
254705492071550362م�زمبيقي
06066006م�لدايف

13،76103،7621،8671،80703،674ميامناري
134220435353820435نرويجي
20640606123222770599من�ساوي
0980098009680968نيبايل

44،91829،191074،1091،15972،625073،784نيجريي
231820313462620308ني�زيلندي

53،98185،040243139،26460،17377،320243137،736هندي
3901275012هنغاري



39

اسم الجنسية
مغادرةقدوم

االإجمايلالربالهجرةاملطاراالإجمايلالربالهجرةاملطار
1،0622،23903،3012،1811،10103،282ه�لندي
125026224026ياباين
3،0353،0739،75215،8601،0665،1499،57215،787ميني

102390249239100249ي�ناين
492،672780،46235،3701،308،504302،694961،06538،2021،301،961االإجمايل



40



41

الفصل الثاني

احصائية الخدمات المساندة
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الموسم
1435 هـ1434 هـ1433 هـ

عدد احلجاجالعددعدد احلجاجالعددعدد احلجاجالعدد

271855366529203946383954507097ال�سركات ال�سياحية
9211307349293127382840334مكاتب �سئ�ؤن احلجاج

281016843993012132591140361347431االإجمايل

الموسم
1435 هـ1434 هـ1433 هـ

عدد احلجاجالعددعدد احلجاجالعددعدد احلجاجالعدد

374716260274312249123751282728العق�د النظامية

131471604533117241251002288811173عق�د الفرادى

13976360612236266076653530عق�د التف�يج

182911684399156901325911160291347431االإجمايل

إحصائية المنظمين وحجاجهم مقارنة بآخر موسمين

خدمات اإلسكان

إحصائية بأعداد العقود وحجاجها مقارنة بآخر موسمين
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الموسم
1435 هـ1434 هـ1433 هـ

ال�سعةالعددال�سعةالعددال�سعةالعدد

705230705614185607473139729دور �سكنية

144154709190198520208208563فنادق

849385414804384127681348292االإجمايل

إحصائية بأعداد التصاريح السكنية وسعاتها مقارنة بآخر موسمين



44

1435 هـ1434 هـ1433 هـالموسم

غري اأبناء الطائفةمن اأبناء الطائفةغري اأبناء الطائفةمن اأبناء الطائفةغري اأبناء الطائفةمن اأبناء الطائفةالن�ع

481571535947253982975الطلبات املقدمة

441265929122113662048الطلبات املر�سحة

441265929122113662045الطلبات املعينة

خدمات الشئون اإلدارية

إحصائية طلبات التوظيف الموسمي مقارنة بآخر موسمين
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الخدمات المساندة

إحصائية الرعاية الصحية مقارنة بآخر موسمين

إحصائية زيارات الدور السكنية مقارنة بآخر موسمين

143314341435الموسم

252حت�يل مل�ست�سفى اآخر
56517146تن�مي

436416258خروج من امل�ست�سفى
245180181وفاة

143314341435الموسم

587925261813زيارة قبل قدوم احلجاج
21725429زيارة بعد قدوم احلجاج
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الباب الثاني

ابرز المستجدات واإليجابيات
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الفصل األول

أبرز المستجدات لموسم حج 1435هـ
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تط�ير اآلية ا�ستقبال املنظمني ومندوبي مكاتب �سئ�ن احلجاج مبكاتب اخلدمة امليدانية عرب م�قع امل�ؤ�س�سة االإلكرتوين حلجز م�عد م�سبق 
ل�سبط وتنظيم املراجعني و�سبط م�اعيد املغادرة مبا ينعك�س اإيجابيا على ان�سيابية وج�دة اخلدمات املقدمة ل�سي�ف الرحمن.
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اإعادة هند�سة اإجراءات العمل مبركز ا�ستقبال الهجرة مبا ين�سجم مع معطيات امل�قع اجلديد كيل� 9 الذي مت تاأثيثه وتهيئته للخدمة على 
اأعلى امل�ست�يات.
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ا�ستمرار تط�ير بيئة العمل بعد تط�ير عدد )8( مكاتب ميدانية واإن�ساء جممع االأدالء رقم )1( وذلك باإن�ساء جممع االأدالء رقم )2( والذي 
يحت�ي على مكاتب جديدة ومميزة تعك�س االهتمام باحلاج الكرمي .
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اإجراءات العمل اخلا�سة بحزم اخلدمات املقدمة ل�سي�ف الرحمن مبا ين�سجم مع م�سروع  تط�ير االأنظمة التطبيقية واإعادة هند�سة 
امل�سار االإلكرتوين حلجاج اخلارج وا�ستكمال التكامل التقني مع وزارة احلج .
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عقد �سراكات ا�سرتاتيجية مع بي�ت خربة اأكادميية متخ�س�سة ) اجلامعة االإ�سلمية  ومركز قطاف للتدريب( لتط�ير املهارات والقدرات 
لدى العاملني الدائمني وامل��سميني مبا ميكنهم من خدمة �سي�ف الرحمن باأ�سل�ب راقي ومنهجي عرب برامج تدريبية متخ�س�سة .
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اإعادة هيكلة بع�س م�اقع العمل امل��سمية لتحقيق اأكرب قدر ممكن من االن�سيابية يف تقدمي اخلدمات ل�سي�ف الرحمن وتلبية متطلبات 
الت�سغيل امليدانية 
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اإكمال ت�ظيف العن�سر الن�سائي يف امل�ست�سفيات ملتابعتهن ورعايتهن .
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الط�ارئ  ونقل م�س�ؤولية قطاع  ال�سياحية  لل�سركات  املخالفات  تثبيت  ل�سه�لة  امليداين  االإ�سكان  ال�سياحية ومكتب  ال�سركات  دمج مكتب 
وال�سلمة لقطاع االإ�سكان .
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عمل وحدة الت�ا�سل ما بني مكتب �سئ�ن احلجاج ومكاتب اخلدمة امليدانية واالإ�سكان امليداين وقطاع الط�ارئ ووزارة احلج .
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ا�ستحداث مركز رابع للقيام مبهام الت�ديع �ساهم يف تخفيف العبء على املراكز االأخرى .
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دمج مركز ت�ديع احلجاج الفرادى مع مركز ا�ستقبال حجاج الرب واإن�ساء �سالة ا�ستقبال الفرادى على اأعلى م�ست�ى .
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الفصل الثاني

أبرز اإليجابيات لموسم حج 1435هـ
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ت�سافر جميع مكاتب امل�ؤ�س�سة ومراكزها فيما بينهم يف حالة وج�د اأي طارئ يف اأي جهة كانت .. 1
اإدراج �سا�سة متابعة عق�د احلجاج ال�سكنية .. 2
�سرعة اإنهاء اإجراءات التف�يج وت�جيه احلجاج من مراكز اال�ستقبال اإىل الدور ال�سكنية بالرغم من تدفق اأعداد كبرية من احلافلت واأي�سا دمج ال�سالتني يف حمطة كيل� . 3

)9( الذين ت�ساعف العمل بها .
تفعيل خدمة الرتانزيت للحجاج املارين من بلدهم اإىل مكة املكرمة اأو من مكة املكرمة اإىل بلدهم بعد احلج ب�سكل مبا�سر وبدون وق�ف احلافلت .. 4
تفعيل اأنظمة التف�يج بكل دقة واحرتاف .. 5
اإزالة امللحظات امل�سجلة على ال�حدة ال�سكنية من الزيارة االأوىل قلل من فرق املتابعة وانخفا�س ن�سبة متابعة الدور املزارة بعد املهلة .. 6
قرب اإدارة تقنية املعل�مات والدعم الفني من مكاتب امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء مبجمع االأدالء رقم )2( .. 7
وج�د مندوبني من املجم�عات ال�سكنية يف حمطة ا�ستقبال كيل� )9( الإدخال العق�د اإلكرتونيا للفرادى .. 8
االجتماعات املتكررة من قبل مكاتب اخلدمة ومكاتب �سئ�ن احلجاج كل ح�سب جن�سيته .. 9
�ساهمت الر�سائل الهاتفية الف�رية يف ال�سبط االإداري .. 10
تنا�سب امليزانية املقدرة للمكاتب واملراكز .. 11
ا�ستلم املكاتب يف وقت مبكر وجتهيزها �ساهم يف اال�ستعداد املبكر للمكاتب .. 12
جممع املكاتب رقم )2( �ساهم ب�سكل كبري بتطبيق مبداأ امل�ظف ال�سامل .. 13
التعاون امللح�ظ بني املجل�س االإ�سرايف ومراكز الت�ديع وامل�ساندة لتذليل ال�سع�بات امليدانية التي ت�اجه مكاتب اخلدمة ومراكز الت�ديع .. 14
اإجناز مهام مراكز الت�ديع وفق املحددات الزمنية اأدى اإىل متيز االأداء امليداين .. 15
متابعة املجل�س االإ�سرايف ملكاتب اخلدمة على مدار الـ 24�ساعة اإداريا وميدانيا �ساهم يف متيز مكاتب اخلدمة .. 16
االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�سة يف اال�ستقبال و�سرعة اإنهاء اجراءاتهم ويف حال مراجعتهم ملكاتب اخلدمة ت�جد اأماكن خم�س�سة ل�سرعة خدمتهم .. 17
قلة حاالت اختلف التف�يج ومطابقة العق�د فعليا .. 18
تطبيق حزمة من االإجراءات واالأعمال واملهام امليدانية ت�سمل جميع االأعمال وامل�سئ�ليات واجله�د التي تهدف اإىل تقدمي خدمة اأف�سل .. 19
اإ�سناد مهمة ت�سجيل اجل�ازات وجدولتها ملكاتب اخلدمة .. 20
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ا�ستحداث اآلية ت�سليم وا�ستلم العهد عرب النظام االآيل .. 21
الت�ا�سل مع مكاتب �سئ�ن احلج وال�سركات ال�سياحية واملنظمني عرب الر�سائل الن�سية SMS بلغة احلاج والرتحيب بهم وحثهم على مراجعة مكاتب اخلدمة امليدانية .. 22
عدم دمج م�ؤ�س�سات الط�افة يف احلافلة ال�احدة .. 23
الت�ا�سل مع بعثات احلج عرب الربيد االإلكرتوين .. 24
اإخلء احلجاج الكرام من الدور غري امل�سرحة اأو الدور التي عليها اإزالة و�سيتم قطع التيار عنها وتاأمني �سكن بديل لهم وحافلت لنقلهم .. 25
ا�ستحداث مركز ت�ديع رابع مما خفف ال�سغط على املراكز الثلثة التي ا�ستحدثت يف م��سم حج 1434 هـ .. 26
ا�ستمرار تطبيق الئحة الت�ظيف امل��سمي ال�سادرة يف عام 1434 هـ .. 27
ا�ستكمال املرحلة االأخرية من ت�سجيل اجل�ازات يف مكاتب اخلدمة امليدانية .. 28
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الفصل الثالث

أبرز المقترحات والتطلعات
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تفعيل ا�ستخدامات التقنية يف التعاملت بني امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء ومكتب ال�كلء .. 1
التاأكيد على م�ؤ�س�سات الط�افة مبكة املكرمة اأهمية اإدخال بيانات التف�يج للحجاج الكرام ب�سكل دقيق ل�سرعة تف�يجهم اإىل م�سكنهم بكل ي�سر و�سه�لة .. 2
�سرورة العمل على فتح تاأ�سريات املجاملة من خلل امل�سار االلكرتوين بعد احل�س�ل على حزم اخلدمات يف املدينة املن�رة ومكة املكرمة .. 3
زيادة اأعداد العاملني من العن�سر الن�سائي بامل�ست�سفيات .. 4
اإعادة النظر يف ت�سنيف فئات املكاتب مبا يحقق العدالة جلميع العاملني .. 5
اإ�سدار جدول رحلت الطريان يف وقت مبكر ليتمكن احلجاج من اإنهاء متطلبات اخلدمات املطل�بة ) ال�سكن – امل��سلت – االإعا�سة .....الخ ( .. 6
اإيجاد خط�ات اإجرائية ليت�سل م�ستخدمي الب�ابة االلكرتونية من ممثلي احلجاج غري امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء .. 7
عقد ور�س عمل مع �سركائنا يف اخلدمة ) النقابة العامة لل�سيارات –ال�كلء امل�حد ( يف وقت مبكر للطلع على برامج العمل لكل جهة .. 8
اإيجاد جهاز تنفيذي الإدارة االأعمال امل��سمية يك�ن ه� حلقة ال��سل بني االإدارة العليا واالإدارة ال��سطى .. 9
ف�سل مكتب التف�يج بالرب عن مكتب تف�يج احلجاج على امل�سكن بالهجرة .. 10
حت�سني بيئة العمل يف بقية مكاتب ومراكز وقطاعات امل�ؤ�س�سة التي مل ت�سملها يف خطتها خلل عام 1434 هـ _ 1435 هـ .. 11
عقد ور�س عمل مع اجلهات امل�ساركة باخلدمة لت��سيح مهام وم�س�ؤوليات مكتب الرعاية ال�سحية  ) وزارة ال�سحة _ ال�سركات _ التجهيزات ال�سر�س�رة _ االأح�ال . 12

املدنية ( .
م�ساركة الروؤ�ساء التنفيذيني اأثناء و�سع اخلطة الت�سغيلية .. 13
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الباب الثالث

ابرز اإلنجازات
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الفصل األول

إنجازات قطاع التدريب والعالقات العامة واإلعالم

 لموسم حج 1435هـ
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مقر التدريب منفذ البرنامج  الجهة المنظمة
))المشاركة المستهدفون تاريخ االنعقاد  أعداد

المشاركين اسم البرنامج م

 القيادة املتميزة  ينظم انطلقًا
 من منط�ق الئحة تر�سيح

 الروؤ�ساء والن�اب )�سريحة
)الروؤ�ساء

 املدرب عبداهلل بن
حممد الدو�سري امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء  روؤ�ساء ون�اب املراكز

ومكاتب اخلدمة 1435/09/17هـ 41
من انطلقًا  ينظم  املتميزة   القيادة 
 منط�ق الئحة تر�سيح الروؤ�ساء والن�اب

))�سريحة الروؤ�ساء
1

 القيادة املتميزة  ينظم انطلقًا
 من منط�ق الئحة تر�سيح

 الروؤ�ساء والن�اب )�سريحة
)الن�اب

 املدرب عبداهلل بن
حممد الدو�سري امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  روؤ�ساء ون�اب املراكز

ومكاتب اخلدمة 1435/11/11هـ 36
 القيادة املتميزة ينظم انطلقًا من

 منط�ق الئحة تر�سيح الروؤ�ساء والن�اب
))�سريحة الن�اب

2

 م�ستجدات اخلطة الت�سغيلية
 مل��سم حج 1435هـ الية الت�ديع
– اجل�ازات  ت�سجيل   – الية 

االن�سباط االداري

 اع�ساء جمل�س
 االدارة  جلنة

اخلطة الت�سغيلية
امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  روؤ�ساء ون�اب املراكز

ومكاتب اخلدمة 1435/11/18هـ 47
 م�ستجدات اخلطة الت�سغيلية مل��سم حج

 1435هـ الية الت�ديع – الية ت�سجيل
اجل�ازات – االن�سباط االداري

3

 اأخلقيات واأدبيات التعامل مع
 �سي�ف الرحمن  عرب اخلدمات

املقدمة للحجاج الكرام

 ف�سيلة ال�سيخ
 �سالح بن ع�اد

املغام�سي
امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء

 جميع ال�سرائح ال�ظيفية
 امل��سمية مكاتب �س�ؤون

احلجاج
1435/11/07هـ 73

 اأخلقيات واأدبيات التعامل مع �سي�ف
 الرحمن عرب اخلدمات املقدمة

للحجاج الكرام
4

 تك�ين االنطباع االإيجابي لدى
امل�ستفيدين اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  روؤ�ساء املراكز ومكاتب

اخلدمة 16-1435/10/17هـ 8  تك�ين االنطباع االإيجابي لدى
امل�ستفيدين 5

البرامج التدريبية التي تم عقدها خالل موسم حج هذا العام 1435هـ
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مقر التدريب منفذ البرنامج  الجهة المنظمة
))المشاركة المستهدفون تاريخ االنعقاد  أعداد

المشاركين اسم البرنامج م

 تنمية مهارات التعامل بروح
الفريق اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  روؤ�ساء ون�اب املراكز

ومكاتب اخلدمة 23-1435/10/24هـ 7 تنمية مهارات التعامل بروح الفريق 6

 اأ�ساليب حتديد االأول�يات يف
بيئة العمل اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  روؤ�ساء ون�اب املراكز

ومكاتب اخلدمة 23-1435/10/24هـ 8 اأ�ساليب حتديد االأول�يات يف بيئة العمل 7

الع�س� املميز يف فريق العمل اخلط�ط ال�سع�دية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  روؤ�ساء ون�اب املراكز
ومكاتب اخلدمة

 1435/10/30هـ
1435/11/01هـ 44 الع�س� املميز يف فريق العمل 8

تن�سيق عمليات احلج اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  ن�اب املراكز ومكاتب
اخلدمة 1435/11/05هـ 6 تن�سيق عمليات احلج 9

 مهارات ال�سلمة واالإنقاذ
واالإطفاء الدفاع املدين امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  القياديني يف  مكاتب

اخلدمة امليدانية 1435/11/05هـ 15 مهارات ال�سلمة واالإنقاذ واالإطفاء 10

 املهارات امليدانية يف تقدمي
اخلدمات اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  ن�اب املراكز ومكاتب

اخلدمة 1435/11/07هـ 76 املهارات امليدانية يف تقدمي اخلدمات 11

 تنمية مهارات اإدارة النزاع يف
بيئة العمل اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  ن�اب املراكز ومكاتب

اخلدمة 7-1435/11/8هـ 8  تنمية مهارات اإدارة النزاع يف بيئة
العمل 12

 مهارة تقدمي اخلدمات مع
االآخرين يف العمل اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  ن�اب املراكز  ومكاتب

اخلدمة 1435/11/08هـ 7  مهارة تقدمي اخلدمات مع االآخرين يف
العمل 13

 مهارة التعامل مع احلجاج
و�سي�ف امل�سجد النب�ي اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  ن�اب املراكز  ومكاتب

اخلدمة 1435/11/09هـ 36  مهارة التعامل مع احلجاج و�سي�ف
امل�سجد النب�ي 14
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مقر التدريب منفذ البرنامج  الجهة المنظمة
))المشاركة المستهدفون تاريخ االنعقاد  أعداد

المشاركين اسم البرنامج م

 �سرف اخلدمة ل�سي�ف الرحمن
وزوار امل�سجد النب�ي اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  ن�اب املراكز  ومكاتب

اخلدمة 1435/11/12هـ 8  �سرف اخلدمة ل�سي�ف الرحمن وزوار
امل�سجد النب�ي 15

 مهارات الت�ا�سل االن�ساين يف
اإر�ساد التائهني اجلامعة االإ�سلمية امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء  امل��سميني  يف مكاتب

االر�ساد 1435/11/13هـ 7  مهارات الت�ا�سل االن�ساين يف اإر�ساد
التائهني 16

 مهارات العمل االإعلمي يف
احلج والعمرة

 وزارة الثقافة
واالإعلم امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء م�ظفي العلقات العامة 1435/11/14هـ 2  مهارات العمل االإعلمي يف احلج

والعمرة 17

 �سفراء الت�عية ال�سحية يف
احلج جمعية واعي  امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء

وزارة احلج

  الروؤ�ساء والن�اب
 من�س�بي مكتب الرعاية

ال�سحية
1435/11/23هـ 32 �سفراء الت�عية ال�سحية يف احلج 18

ادارة ال�قت واال�ستفادة منه  مركز اخلليج
للتدريب امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء القيادين امل��سميني 1435/11/06هـ 10 ادارة ال�قت واال�ستفادة منه 19

تنمية مهارات العمل اجلماعي  مركز اخلليج
للتدريب امل�ؤ�س�سة االأهليةللأدالء القيادين امل��سميني 1435/11/06هـ 5 تنمية مهارات العمل اجلماعي 20

 الربنامج الت�ع�ي ن�احي
ال�سلمة والن�احي اخلدمية

 رئا�سة امل�سجد
 النب�ي ادارة
 الدفاع املدين

ال�س�ؤون ال�سحية

امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء  من�س�بي مكاتب �س�ؤون
احلجاج 1435/11/18هـ 56  الربنامج الت�ع�ي ن�احي ال�سلمة

والن�احي اخلدمية 21

 االمرا�س املعدية املرتبطة
باحلج والعمرة وال�قاية منها

 ادارة ال�سحة
 العامة بال�س�ؤون

ال�سحية
امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء  من�س�بي مكتب الرعاية

ال�سحية
 االربعاء

1435/11/29هـ 47  االمرا�س املعدية املرتبطة باحلج
والعمرة وال�قاية منها 22
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جهود إدارة العالقات العامة واإلعالم بشأن التغطيات الميدانية

 للفعاليات وأعمال وأنشطة المؤسسة األهلية لألدالء

 لموسم حج عام 1435هـ 
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زيارة �سعادة وكيل وزارة احلج د. ح�سني ال�سريف للمناق�سة خطة الت�سغيلية للم�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء مل��سم احلج 1435هـ
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زيارة معايل وزير احلج العتماد اخلطة الت�سغيلية مل��سم حج 1435هـ



72

تنظيم دورات تدريبية لروؤ�ساء املكاتب و الن�اب مل��سم حج 1435



73

تغطية ور�س العمل اخلا�سة بامل�ؤ�س�سة االأهلية  للأدالء



74

تغطية اجتماعات اجلمعية العم�مية
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ا�ستقبال طلئع احلجاج مل��سم 1435



76

ت�ديع احلجاج الكرام مل��سم 1435
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م�ساركة امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء يف معر�س بنيان 1435



78

ج�الت تفقدية على مبنى امل�ؤ�س�سة االإداري اجلديد ومكاتب اخلدمة امليدانية  من قبل ال�سادة رئي�س ونائب وم�ساعدي الرئي�س واأع�ساء جمل�س 
االإدارة



79

ا�ستقبال م�س�ؤولني مكاتب �س�ؤون احلجاج وعددها )72( مكتب ملناق�سة ترتيبات مقدم حجاجهم مل��سم حج 1435 هـ .
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م�ساركة امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء يف و�سائل االعلم املرئية
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عدد األخبار اسم الجريدة م

13وكالة االأنباء ال�سع�دية1
11احتاد وكاالت االأنباء العربية 2
10املدينة3
8عكاظ4
11عي�ن املدينة 5
12البلد6
7الريا�س7
9اجلزيرة8
4االقت�سادية9

2الي�م10
1ال�سرق11
1مكة12
1املناطق13
1امل�اطن14

اإلحصائية الخاصة بأخبار المؤسسة األهلية لألدالء المتداولة والمنشورة
 في الصحف المحلية والعربية لموسم حج 1435هـ
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الفصل الثاني

إنجازات قطاع الشؤون المالية واإلدارية

 لموسم حج 1435هـ



83

اخلدمة  مبجم�عات  العمل  تنظيم  الئحة  وفق  ع�س�(   - نائب  )رئي�س-  القيادية  لل�ظائف  املتقدمني  طلبات  ا�ستقبال  عمل  اآلية  تط�ير   
امليدانية املعتمدة من معايل وزير احلج، وا�ستقبالها اآليا من خلل ب�ابة امل�ؤ�س�سة االإلكرتونية على �سبكة االإنرتنت 



84

الت�ظيف  للمتقدمني بطلب  الب�سمة  الت�سغيلية مل��سم 1435 واعتماد تعريف  الت�ظيف امل��سمي وفق م�ستجدات اخلطة  اآلية عمل  تط�ير 
امل��سمي كعن�سر اأ�سا�سي من م�س�غات قب�ل الت�ظيف امل��سمي.
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تط�ير اآلية الت�ا�سل مع امل�ظفني امل��سميني واعتماد الر�سائل الن�سية SMS ك��سيلة الإ�سعارهم يف جميع املتطلبات والقرارات املرتبطة 
بهم
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الفصل الثالث

إنجازات المجلس اإلشرافي الموحد

      لموسم حج 1435هـ
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القيام بزيارات تفقدية ملكاتب اخلدمة امليدانية للتاأكد من القيام بتنفيذ العمل ح�سب االأنظمة والتعليمات واخلطط الت�سغيلية امل��س�عة 
وال�ق�ف على الع�ائق التي ت�اجههم وتقدمي الدعم وامل�ساندة اللزمة



88

ت�حيد اإجراءات العمل يف جميع مكاتب اخلدمة امليدانية وتذليل كافة ال�سع�بات واملع�قات التي ت�ؤثر يف اأعمال مكاتب اخلدمة امليدانية 
ماليًا واإداريًا



89

الت�ا�سل املبا�سر والتن�سيق مع القطاعات االأخرى بامل�ؤ�س�سة يف حالة وج�د ملحظات ت�سغيلية ت�ؤثر على �سري العمل



90

ت�سجيل اجل�ازات وحفظ بياناتها يف قاعدة بيانات امل�ؤ�س�سة ح�سب املتبع من قبل مكاتب خدمات احلجاج



91



92

الفصل الرابع

إنجازات قطاع التوديع واإلرشاد

لموسم حج 1435هـ



93

ا�ستحداث مركز رابع للقيام مبهام الت�ديع �ساهم يف تخفيف العبء على املراكز االأخرى



94

�سبط عمليات ت�ديع احلجاج الكرام اإىل مكة املكرمة يف امل��سم االأول مب�اعيد وطاقات ت�سغيلية حمددة بحيث ال يتجاوز املركز ال�احد 
ت�ديع اأكرث من )18000( ثمانية ع�سر األف حاج يف الي�م ال�احد

العدد المتاح لكل مركز الساعة م 

4000 حاج 07:00 1 

4000 حاج 10:00 2 

4000 حاج 13:30 3 

4000 حاج 16:30 4 

2000 حاج 19:00 5 
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االلتزام التام باآلية اإ�سدار اعتمادات ال�زارة لتف�يج احلجاج الكرام اإىل املنافذ اجل�ية والبحرية ملغادرات امل��سم الثاين



96

الفصل الخامس

انجازات قطاع اإلسكان والطوارئ

لموسم حج 1435هـ



97

اإعادة هند�سة اإجراءات العمل بالقطاع مبا ين�سجم مع م�سروع امل�سار االإلكرتوين حلجاج اخلارج



98

دمج مكتب ال�سركات ال�سياحية ومكتب االإ�سكان امليداين ل�سه�لة تثبيت املخالفات لل�سركات ال�سياحية



99

املتابعة الدائمة للدور ال�سكنية والتاأكد من جاهزيتها لل�سكن وت�فري املتطلبات والتجهيزات االأ�سا�سية باالإ�سافة اإىل جميع و�سائل ال�سلمة 
للحجاج الكرام قبل و�س�ل احلجاج واأثناء اإقامتهم
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املن�رة وبخا�سة من يقدم�ن بعد احلج من مكة املكرمة ومتكينهم من اختيار  للمدينة  القادمني  الفرادى  املنا�سب للحجاج  ال�سكن  ت�فري 
ال�سكن املنا�سب الإمكانياتهم
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اسم مكتب شؤون الحجاجم

تنزانيا1
�سنغاف�را4
ال�س�دان7

ايران10
ت�ن�س13
غينيا ك�ناكري16
ال�سنغال19
رو�سيا االحتادية22
بنغلدي�س25
ليبيا28
تايلند31
اوزبك�ستان34
االردن37
اليمن40
النيجر43
االإتلف ال�س�ري46
عمان49
ت�ساد52
جن�ب ال�س�دان55
اجلاب�ن58

اسم مكتب شؤون الحجاجم

قريغيز�ستان2
الفلبني5
اجلزائر8

ك�ت ديف�ار11
مايل14
طاجيك�ستان17
الهند20
فل�سطني23
ال�سني26
م�سر29
لبنان32
ب�ركينا فا�س�35
اذربيجان38
الكامريون41
غانا44
جن�ب اأفريقيا47
غامبيا50
�سريلنكا53
جزر املالديف56
�سريالي�ن59

اسم مكتب شؤون الحجاجم

تركيا3
باك�ستان6
اندوني�سيا9

العراق12
املغرب15
كازاخ�ستان18
نيجرييا21
افغان�ستان24
م�ريتانيا27
بروناي دار ال�سلم30
ال�س�مال33
كينيا36
بنني39
اثي�بيا42
ماليزيا45
البحرين48
الك�نغ�51
جيب�تي54
تركمان�ستان57

اجتماع مكاتب �س�ؤون احلجاج مل��سم حج 1435 هـ
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الفصل السادس

إنجازات قطاع تقنية المعلومات والحاسب اآللي

لموسم حج 1435هـ



103

تط�ير االأنظمة التطبيقية واإعادة هند�سة اإجراءات العمل اخلا�سة بحزم اخلدمات املقدمة ل�سي�ف الرحمن مبا ين�سجم مع م�سروع امل�سار 
االإلكرتوين حلجاج اخلارج وا�ستكمال التكامل التقني مع وزارة احلج .



104

ا�ستحداث اإدارة جديدة متخ�س�سة للدعم الفني لت�سجيل اجل�ازات مبكاتب اخلدمة امليدانية، تهدف اإىل تدريب مدخلي البيانات على راأ�س العمل 
عند تعيينهم واال�ستجابة لبلغات املع�قات الفنية التي ت�اجههم اأثناء االإدخال على مدار م��سم احلج، ومعاجلتها بالتن�سيق مع بقية وحدات تقنية 

املعل�مات
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و�سع خطة ط�ارئ – عن طريق برنامج عمل ملركز حفظ ج�ازات املطار -مل�ساندة مكاتب اخلدمة امليدانية التي تتعرث يف عملية ت�سجيل اجل�ازات 
اخلا�سة باحلجاج القادمني عرب مطار االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املن�رة، وذلك ب�سكل م�ؤقت حلني ع�دة االأمر يف املكتب اإىل 

ن�سابه وانتهاء حالة الط�ارئ



106

اإ�سدار ن�سخة جديدة من تطبيق iAdilla لله�اتف الذكية  )2.0( وتط�ير جمم�عة من حزم اخلدمات االإلكرتونية امل�سم�لة به



107

اإ�سدار االإح�سائية الي�مية للم�ؤ�س�سة بعر�س تقدميي على هيئة فيلم مرئي ق�سري يتم اإر�ساله ب�سكل ي�مي اإىل املنا�سب القيادية يف اجلهات 
Whatsapp الر�سمية عرب تطبيق



108

ا�ستحداث �سا�سات خا�سة ملراقبة ومتابعة �سري عمليات ت�ديع احلجاج الكرام للم��سم الثاين ب�سكل خا�س، تعمل على م�ساعدة امل�سئ�لني يف 
اإدارة امليدان و�سرعة اتخاذ القرارات املنا�سبة باالإ�سافة اإىل التبن�ؤ بحدوث امل�ساكل والعمل على حلها قبل وق�عها



109

دورتها  واكتمال  �سلمتها  من  اآليا  والتاأكد  التطبيقية  االأنظمة  يف  املدخلة  املعل�مات  جلميع  االآيل  والر�سد  اجل�دة  مراقبة  نظام  تط�ير   
واالإ�سعار االآيل للجهات املعنية لت�سحيح االأخطاء، مع ت�سعيدها اآليًا اإىل امل�ست�يات العليا يف حالة عدم حلها خلل املهلة املحددة
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الفصل السابع

انجازات قطاع االستقبال

 لموسم حج 1435هـ
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ا�ستحداث مركز ا�ستقبال جديد يف مركز كيل� 9 وزيادة عدد امل�سارات االآلية اإىل )14( م�سارًا مما �ساهم يف تقلي�س املعدل الزمني لبقاء 
احلافلت باملركز



112

اإعادة هند�سة اإجراءات العمل مبركز ا�ستقبال الهجرة مبا ين�سجم مع معطيات امل�قع اجلديد



113

تقلي�س املعدل الزمني لبقاء احلافلت باملحطة للقادمني عرب مطار امللك عبد العزيز بجدة، وذلك عن طريق اال�ستعداد املبكر ال�ستقبال 
احلجاج والتحقق من ت�فر عق�د �سكنهم



114

اإنهاء اإجراءات ا�ستقبال احلجاج مكتملي االإجراءات اآليًا عرب امل�سارات املخ�س�سة لها وذلك بالتكامل تقنيًا مع م�ؤ�س�سات الط�افة مبكة 
املكرمة
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لجنة إعداد التقرير الختامي لألعمال الميدانية
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الدليل أ-عصام بن عبدالعزيز دمياطي
عضو المجلس لإلسكان ومكاتب شؤون الحجاج والشركات السياحية 

والطوارئ والسالمة , مسؤول عالقة المؤسسة مع مكاتب التنزيل 
والتحميل

أ-عبد الرحمن بن فهد شمس
رئيس تقنية المعلومات والحاسب اآللي

والمدير اإلداري

ابن الدليل أ-ريان بن بكر الحيدري
مدير إدارة أمانة المجلس

الدليل أ- فهد بن عبدالحميد شحاتة
عضو المجلس لمركزي استقبال حجاج الجو والبحر بالهجرة 

ومركز استقبال المطار والتفويج

الدليل أ- زين العابدين بن فيصل برزنجي
عضو المجلس لحجاج أفريقيا غير العربية , مساعد المنسق العام 

للمجلس اإلداري اإلشرافي الموحد للمكاتب الميدانية

عضو اللجنةرئيس اللجنة

مقرر اللجنةعضو اللجنة

عضو اللجنة
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الفهرس

الصفحة الموضوع

7 كلمة �سعادة رئي�س جمل�س االإدارة
10 التعريف بامل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء
11 الروؤية - الر�سالة - القيم
12 االأهداف العامة للم�ؤ�س�سة
13 �سركاوؤنا فى النجاح
15 اأع�ساء جمل�س االإدارة
17 الهيكل التنظيمي الت�سغيلي
23 االإح�سائية الي�مية للقدوم واملغادرة
28 االإح�سائية بح�سب مكاتب اخلدمة امليدانية
31 االإح�سائية بح�سب اجلن�سيات
42 اإح�سائية املنظمني وحجاجهم مقارنة باآخر م��سمني
42 اإح�سائية باأعداد العق�د وحجاجها مقارنة باآخر م��سمني
43 اإح�سائية باأعداد الت�ساريح ال�سكنية و�سعاتها مقارنة باآخر م��سمني
44 اإح�سائية طلبات الت�ظيف امل��سمي مقارنة باآخر م��سمني
45 اإح�سائية الرعاية ال�سحية مقارنة باآخر م��سمني
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الصفحة الموضوع

45 اإح�سائية زيارات الدور ال�سكنية مقارنة باآخر م��سمني
48 اأبرز امل�ستجدات مل��سم حج 1435هـ
60 اأبرز االإيجابيات مل��سم حج 1435هـ
63 اأبرز املقرتحات والتطلعات
66 الربامج التدريبية التي مت عقدها خلل م��سم حج هذا العام 1435هـ
70  جه�د اإدارة العلقات العامة واالإعلم ب�ساأن التغطيات امليدانية للفعاليات واأعمال واأن�سطة امل�ؤ�س�سة االأهلية للأدالء مل��سم حج عام 1435هـ
83 اإجنازات قطاع ال�س�ؤون املالية واالإدارية  مل��سم حج 1435هـ
87 اإجنازات املجل�س االإ�سرايف امل�حد مل��سم حج 1435هـ
93 اإجنازات قطاع الت�ديع واالإر�ساد مل��سم حج 1435هـ
97 اجنازات قطاع االإ�سكان والط�ارئ مل��سم حج 1435هـ

103 اإجنازات قطاع تقنية املعل�مات واحلا�سب االآيل مل��سم حج 1435هـ
111 اجنازات قطاع اال�ستقبال مل��سم حج 1435هـ





120


