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مقاييس رأي المستفيدين1-6

قامت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بقياس رضا واستطالعات رأي ضيوف الرحمن وتوجد تقارير دورية ومتنوعة وتم عمل 
يات قياسات على كافة فئات المستفيدين من حجاج ومعتمرين وزائرين ومعتكفيين ومستخدمي كافة الخدمات لجميع  األعمار والجنس والجنس

ويمكنكم االطالع على التقارير للعديد من السنوات وبين ايديكم ابرز النتائج والمقارنات  للخدمات
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معدددالت الرضددا للخدددمات التددي تقدددمئا الرئاسددة يددتم باددكل دوري دائددم اجددراي الدراسددات المسددحية بمختلدد  الوسددائل ا لح ددوا علددى: معدددا الرضددا 
ح الفئددات والددروابو والمقدابالت الدى ذيدر نلدل مدن الوسدائل ف ويحددرس فريدا المسدوحات الميدانيدة علدى تندوع  درائ ) QR( للقاصددين والم دلين عبدر 

رضدا بمختلد  الرجاا والنساي ف ومختل  االعمدار ف ومختلد  اللتدات و مختلد  الجنسديات ف وقدد حققدت الرئاسدة نمدوا ملحوفدا فدي ارتفداع معددالت ال:
ار جدا فريددا فدي ابتكدالخدمات ف كما وقد حققت معدالت رضا باهرة في االزمات التي مرت بئا والظروف االستثنائية التي تعايات معئا وكانت أنمون
وضداع الحرجدة والتتلدب الوسائل و الخدمات والحلوا والممارسات التي تحتسب للرئاسة وكوادرها و راكاتئا في تحقيا التفوق في التعداي  مد  األ

.عليعئا 
يد  ح دلت تمت المقارنة م  وزارة ال حة والتي تعتبر وزارة متميزة ح: الرضا العام 

وكمدا . ة سدابقةعلى الميدالية الفضية في جائزة الملل عبدالعزيز للجودة فدي دور 
2021-2019يتضح الرسم البياني المرفا نمو معدا الرضا عدن الرئاسدة لالعدوام 

2019فدددي عدددام % 68.6بينمدددا ندددرز فدددي وزارة ال دددحة % 95.20حتدددى % 85مدددن 
وكان مقدار النمو في معددا الرضدا فدي وزارة . 2021في عام % 74.9ويرتف  الى 
رئاسددة خددالا السددنوات الددثالا بينمددا مقدددار النمددو فددي معدددا الرضددا لل% 8ال ددحة 
الديي تخددم وقد تفوق الرئاسة بضيا النطاق الجترافي. لنفس الفترة% 12كان 

يدين تتنددوع فيددا الرئاسددة ف ولكددن بددالنظر للددى أن الرئاسددة تقدددم خدددماتئا لمسددتف
خددمئا الرئاسدة بيئاتئم ولتاتئم بادكل واسد  جددا لضدافة لكثافدة الحادود التدي ت

مليددون 32مليددون معتمددر و 31حيدد  خدددمت الرئاسددة 1443فددي عددام اسددتثنائي 
نوعددة م ددل فددي عددام اسددتثنائي واحددد فددي فتددرات زمنيددة محدددودة وبخدددمات مت

خدمة فردية وجماعيدة دينيدة 57متباينة ف لضافة للى أن الرئاسة تقدم ما يزيد عن 
نوعددة تقنيددة وتعليميددة وخدميددة ولوجسددتية وطبيددة مسددتخدمة بدديلل وسددائل مت
ة ومتداح  وحركية وم دورة وبد  حدي وصدوتي عبدر االتيدر وترجمدة وتعقديم ونظافد
لتدات ي دل وتعليم نظامي وتعليم تطوعي للرجاا والنساي بدل واألطفداا وبعددد

.  الى عار لتات ف كل هيا قد ال تتعرض لا وزارة ال حة بنفس المستوز
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أنىلللضافةفمتباينةمتنوعةوبخدماتمحدودةزمنيةفتراتفيواحد
يةوخدموتعليميةدينيةوجماعيةفرديةخدمة57عنيزيدماتقدمالرئاسة

وم ورةةوحركيتقنيةمتنوعةوسائلبيللمستخدمةوطبيةولوجستية
نظامييموتعلومتاح ونظافةوتعقيموترجمةاالتيرعبروصوتيحيوب 
عارالىي للتاتوبعددواألطفاابلوالنسايللرجااتطوعيوتعليم
.المستوزبنفسال حةوزارةلاتتعرضالقدهياكلفلتات

معدالتوالخدماتمنالمستفيديناختالفنوضحالبيانيالرسمهيافي
بلدانالمنكبيرعددبئاينطاالواحدةاللتةأنوحي اللتةحسبرضاهم
عدامالدراسةهيهحققتوقدفالرايعلىالح وافيالت ني هياكان
المقارنةتمتالييالعامالرضامعدام متناذمةوهي%94.02عاليرضا
.ال حةوزارةم فيا

عئاوفيوأهميةحساسيةالمواق الكثرمقارنةاستطالعيةدراسةونأخي
حظيةاللالنظافةودرجةوالعدوزاالمراضنقلحي منكبيرةمسؤوليات
«المياهتدورا»والحنفياتاألبوابونظافةالمياهووفرةوالمطئراتوالتعقيم

منلينالمتعاملمختل ومالئمةمناسبةومواق بأعدادتوفيرهاوضرورةف
أننجدأيضاال حةوزارةم ومقارنتئافوذيرهمواألطفااوالنسايالعجزة
ارتفعترضاالنسبةفيملحوفانمواالماضيةسنواتللثالاحققتالرئاسة
%31ال حةوزارةفيارتفعتبينما2021و2019عاميبين%5.6بنسبة
فيعاليرضامعداتبوأتقدالرئاسةأنللىالرئاسةفيالنموضع ويبرر
األصوافيسوليوالتحسيناالبتكارفييبرزالتحسينوانللقرايةاألواالعام

نسبةاالنىحتتحقالمالتيالمقارنةالجئةمنيبدوكمااألساسيةوالمرافا
االمتياز
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رضاامعدفيال حةووزارةالرئاسةبيننقارنالبيانيالرسمهياوفي
الحيويةالخدماتأحدونأخي:الخدمةعلىالح وااجراياتم المتعامل

ويتضح)ريضللمالتسجيل(ال حةوزارةوفي)العربةعلىللح واالتسجيل(
الوصوانتحسيفينمواتحققانالجئتينكالأنالبيانيالرسمخالامن

وزارةماحققتافاققدالرضامعداأنالرئاسةفييتضحولكنللخدمة
ينماب2021في%98الى%88منارتف حي الفترةنفسفيال حة
م ف2021عام%80.34الى2019في%72.9منال حةوزارةفيارتف 
العجزأووالمرضوالتعباالعيايمنبالمتعاملينالمحيطةالظروفتاابا
فيالدقياوالمستمرالتحسينعلىالتركيزعلىكبيرةداللةيعطيوهيا
كافةفيرتئاناالتيالخدماتخاللئامنتقدمالتيالوسائلوتنويع الرئاسة
والحجزباتالعر خدمةفييلللتسجوالمعتمرينللحجاجالسكنيةالفنادق
QR(خالامنواالنتظارالطوابيرفيالوقوفوتجنب للتطبياوالدخوا)
.والحجزوالتسجيلالجواافيبالخدمةالخاس

الطواففيرالمعتميستترقئاالتيالزمنيةالمدةعنالبيانيالرسمويعبر
سماحالبعدالثالاالمراحلفيومقارنتئاوالسعيللمسعىواالنتقاا
فيدةالزياوتبرزفكوروناوبايفياالحترازيةاإلجراياتوفاالعمرةبعودة
م ثةالثالالمرحلةفيالعدديةوالكثافةالزحامزيادةالمستترقةالمدة
لمخ  ةاالمساراتفياالحترازيةاإلجراياتبتعليماتالمعتمرينانضباط
ةاإلح ائيالمسوحاتأفئرتئاكماجداعاليةبنسبةوالحركةواالعداد
.والمرفقةالمتكررة
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درجاتأعلىتحقياعلىالرئاسةوتركيزالوبايفترةخالافتراتتالاقراية
الرضامعدالتعنقراياتتوفرتفقدالحرمينلقاصديوالحمايةالوقاية

حترازيةاالاإلجراياتعمومعنرضاهممدزالستطالعوالم لينللمعتمرين
لم اح اخدمةفالمياهفالتباعدفالحراريالت وير:تاملوالتيالموفرة
الرضاعدالتموكانفوذيرهاواعتمرناتوكلنابتطبيقاتالعملفااللكترونية

وللابامتيازاومرضيواحترافياعالياكانالرئاسةتعاملورقيالخدماتتللعن
فيماكالرضامعدالتانخفاضعنناأتتحسينفرسأيوعولجت.الحمد
خالامنالتميزتحقياالىالعودةالرئاسةاستطاعتحي 2021سبتمبر
.2021مارسفيالرضامعداقياسفيبرزتالتيالتحسينفرسمعالجة
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مؤ رات األداي المتعلقة بالمستفيدين. 2-6

قارير   وتوجد تتمتلل الرئاسة العديد من مؤ رات األداي المتعلقة بالمستفيدين ويمكنكم االطالع على النتائج في التقارير المرفا في مل  الدراي
سنوية وفيعئا العديد من النتائج 
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عدد المبادرات اإلعالمية التعريفية والتوعية عن الخدمات والمنتجات. 1-2-6
ترويج,االفتراضياإلعالميالمركز,الحساباتتوتيا,وقياماصياما,حمالت6الىالحمالتتعددتاألخيرالعاموفي»الحرمينروح»سنويةحملة

والسمعةاليهنيةةال ور لتحسينواالعالمالعامةالعالقاتلداراتتبنتاالييوالضخمالكبيرالمحتوزوالمالحاالمرفقاتخالاومن,المحتوز
االجتماعيالتواصل مواقعلىنارهتماليياإلعالميالمونتاجاجمالييوضحالثانيالبيانيالرسمخالاومن.الرئاسةوبرامجبجئودوالتعري 

حي والدعويوالتوعويالتعليمياإلعالميالمونتاجاعدادفيكبيرانموحققتحي .المنورةبالمدينةالنبويالحرمفيالحرمينرئاسةفرعفي
التعري وواالرتباطالتواصلقنواتاقوزمناإلعالميةالتواصليةالقنواتتللوتعتبر,1441العامعناضعافتمانية1443العامفيتضاع 
.المعمورةانحايفيوالمسلمينالقاصدينمنالعريضالقطاعلدزجانبية

:التاليةر اديةاالوالنقاطالعناصرخالامنالماضيةسنواتالثالاخالاالرئاسةنفيتئاالتيوالمبادراتالجئودنوضحالييالمعيارهيافي
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المسائيةالفترةفيللزائراتالاريفةللروضةالوصواخدمةتوفيرفيالخدماتتقديمكفايةيوضحواليي5-3-2-6للعن رالبيانيالرسمخالامن
للعامبالنظرلكن(اكورون)االحترازيةللظروفنتيجةونللاالعدادتناقصالرسميوضحوكما,والسالمال الةساكناعلىالنبويالمسجدفي
موتنظيوتوجياورعايةلدارةيتطلبجداكبيرعدديمثلوهو,يوميازائرة4500بمعداالعامخالازائرةوستمائةمليونبلغحي 1441األوا

.أيضاالحرامسجدوالمالنبويللمسجدالزيارةفيمميزةتجربةلئنتحفظالتيالخدماتافضلوتوفيرالزائراتاالهتماميمثلوهيا,وا راف

القديمبالحرمللسجادالمعطرالرشمرات5-3-2-6البيانيالرسميوضحفيعئاوالكفايةالخدماتتقديمفياالبداعمناخرمجااالىوبالنظر
.1443عامفييوميامرة15حتىيوميامرتينمنكبيرمضطردباكلنماحي الاريفةوالروضة

كفاية تقديم الخدمة. 2-2-6
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للقاصدينوالمساندةالدعممجاافي6-3-2-6البيانيالرسمخالاومن
نواتالضعيفةالفئاتأعطتالرئاسةاننجدالرئاسةم والمتعاملين
لئنخدمةالتقديمتمحي والرعايةاالهتماممنكبيراحيزاالخاصةالقدرات
نموأعدادوبالنبويبالمسجدالارقيةالاماليةالجئةفيال الةأوقات

1441فيكانتحي الحمدوللاالجائحةخالاحتىتتوق لممضطردة
بةبنسالعددتضاع انالىمساعدتئنتتميوميامعاقة207بمعدا
الهتماماللحرمينالقاصدةالفئاتجميع اولتالرئاسةانيوضحوهيا250%
يعئاموففخالامنوالمساعدةواإلر ادالنقلخدماتتوفيرفيالبالغ

.لئمالكثيرةالفرسوتوفرتستقطبئماليينالمتطوعين

:خدمات الدعم والمساندة . 3-2-6

 عيرةيلتنفيالزمنيةالمدةلمعدالتقياساتالبيانيالرسمويوضح
خالاثالثةوالوالثانيةاألولىمتواليةعاريةفتراتعلىومقارنتئاالطواف
الخدمةتقديموتيسرالتنفييسالسةمدزوتبين.1443المباركرمضان

وم والمساراتللحرموالدخواالمطافمنالرذمعلى,عليعئاوالح وا
المعدااوفكانتحققتئاالتيوالزيادةجدامناسبةالمدةكانتفقدنلل

فياخيناانا,المباركرمضان ئرفيتوذلناكلماالمعتمرينلزيادةالطبيعي
منارااعتبالمعتمرينمنمتنوعةلفئاتهيالمعدالتتللاناالعتبار
وقدااورجونسايوالايوخالسنكبارالىوصوالالابابسنفياالعمار
.اتالبيانتللبالتف يلتبينالتيوالمسوحالتقاريرارفقنا

الداي الاعائر:معدا المدة الزمنية . 4-2-6
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الاكلويبين,م لينومعتمرينالحرمينقاصديخدمةفيالحرمينرئاسةتبيلاالييالتاتيليالحجميتضحالمرفاالبيانيالرسمخالامن
النمويوضحاناليينالتوالرسمين,الحرامالمسجدفيالعمرةاستئنافعاميخالااإلجماليوالمعتمرينالم لينألعدادالتدريجيالنموالمرفا
م التناذمعلىالقادرةاالزماتولدارةوالدقةاالحترافيةمدزيتبينالرسومتللخالاومن1442عاموالم لينالمعتمرينألعدادالائري

متتاليةوبدفعاتدالحاوتللاستيعابالىوالم لينالمعتمرينوخدمةوالنقلوالتأ يراتالت اريحخالامناألخرزالحكوميةالمؤسسات
 ئروخالام لال 60ومعتمرال 20اليوميالمعتمرينمعدافكان,متناذموتنظيمياداريوسلوكوقائيةوبا تراطاتضخمةبارية
الموسمنللخالاوخدمتئمتفويجئمتمم لمليون13ومعتمرماليين6بلتتاجماليةبأعدادم لال 100ومعتمرال 50رمضان

الموسموفيحاج1000لالزمةاألواالموسمفيوحج,م لمليون32ومليون31الى1443التاليالعامفياألعدادتللوقفزت,االستثنائي
هيهكل,الق وزاالستيعابيةالطاقةبتحقيا1444المقبلللموسماللابأننونتطل حاجمليوناألخيرالموسموفيحاجال 60الثاني
والموسميةالكثافةئيهبتترددحاوديماتلئاالوالتيالمستدامةالضخمةالباريةالحاودخدمةفيال دارةتتبوأالحرمينرئاسةتجعلاألعداد
رئاسةفيهوكماق يرةةزمنيفتراتوفيصتيرةجترافيةرقعةفياستثنائيةبخدماتوتتمت ,والتعليموالجنسواللتةالبيئةفيوالتنوع
.المقدسةوالمااعرالمسجدينقاصديالحرمين

أعداد الم لين. 5-2-6



 كرًا لكم


