


نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
والئحته التنفيذية



لمحة عامة عن النظام •
محددات التحول•
الهيكل العام للشركات•
آلية التعاقد•
الفروقات الجوهرية•
أهم المكتسبات •
مبادرات الوزارة ذات العالقة•
الخط الزمني لعملية التحول•
أسئلة وأجوبة•



نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
:مادة( ثالثة وعشرين)يتألف من 

:األهداف الرئيسية
رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن1.
رسملتهاإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف، للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خالل 2.

.، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوًعا وكًماوحوكمتها
العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في 3.

.العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج
العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، 4.

.وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة
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من كيانات تحت إشراف

كيانات اقتصادية
:تخضع ألنظمة الجهات المختصة

إلى





شركة أرباب الطوائف شركة استثمارية تعمل على 
تعظيم أصولها وأرباحها

مسموح للشركة المساهمة وإنشاء الشركات في 
شتى المجاالت 



اللجان الفرعية جزء أصيل من ملف التحول لكل شركة

اختيار أعضاء اللجان والتنفيذيين بناًء على الكفاءات

يشترط وجود عضو على األقل من غير المساهمين في كل لجنة

أعضاء مجلس إدارة مستقلين في شركات تقديم الخدمة



تؤسس شركة أرباب الطوائف شركة إسناد للقيام بالعمليات المركزية 
%(100شركة مساهمة مملوكة بنسبة )وتقديم الدعم 

شركات أرباب الطوائف تقوم بتقديم الخدمات للدول الخاصة بها

يتم التعاقد على باقات خدمات موصفة بشكل دقيق حسب 
التوصيف الكمي والنوعي للخدمات



تؤسس شركات أرباب الطوائف شركة أو شركات تقديم 
منها بحد أدنى% 51خدمات مساهمة تمتلك 

فتح المجال للشراكات واالستثمار مع غير المساهمين 
(باستثناء شركات تقديم الخدمة)



آلية تساعد على عدم تأثر دخل المساهمين

آلية واضحة لتخصيص األسهم ونقل ملكيتها 
(المستفيدين)وإدارتها لغير السعوديين

قصر باب المساهمة في شركات تقديم الخدمة على 
حملة األسهم



(%51)مساهمة 
شراكة مع أعضاء من )

(المساهمين

الدعم اللوجستي1.

مراقبة العمليات2.

(إن لزم)تقديم االسناد 3.

الدعم التقني4.

الحوكمة1.

التنفيذية2.

التعويضات 3.
والترشيحات 

االستثمار4.

%(100)مساهمة 

(%51)مساهمة 
شراكة مع أعضاء من )

(المساهمين

%(51)مساهمة 
شراكة مع أعضاء من )

(المساهمين

المرحلة األولى



(%51)مساهمة 
شراكة مع أعضاء من )

(المساهمين

الدعم اللوجستي1.

مراقبة العمليات2.

(إن لزم)تقديم االسناد 3.

الدعم التقني4.

الحوكمة1.

التنفيذية2.

التعويضات 3.
والترشيحات 

االستثمار4.

%(100)مساهمة 

(%51)مساهمة 
شراكة مع أعضاء من )

(المساهمين

%(51)مساهمة 
شراكة مع أعضاء من )

(المساهمين

المرحلة الثانية





مجالس اإلدارة

لجان مجالس اإلدارة 

آلية االختيار

شركات تقديم الخدمات

شركات االسناد

مساهمة مقفلة



كيانات مؤقتة

تشرف على خدمة لم تتعاقد عليها 

مرتبطة بموسم الحج فقط

منحصرة في الخدمات المقدمة للحجاج



بعد صدور النظام

منحصرة في نطاق العمل الحالي

تدار بشكل تقليدي

أسهم غير قابلة للتداول



(سلسلة االمدادات للقطاع: مثال)



مبادرة المنصة االلكترونية الموحدة 
للحج والعمرة

مبادرة هيئة الترخيص للعاملين
في خدمة ضيوف الرحمن



إنشاء الشركاتيوم90يوم90

التحولملف التحولصدور الالئحةصدور النظام

الجداراتقائمة 
أعضاء مجالس اإلدارة

17/09/144006/04/144116/09/1441 07/05/1441

التصنيف الكمي 
والنوعي

من تاريخ النشر

05/01/1440



وشكًرا


