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السلوك الوظيفي وأخالقيات مهنة األدالء

ي�ست�سعر جمل�س �إد�رة �ملوؤ�س�سة �الأهلية للأدالء دوره و�جباته لتمثيل طائفة �الأدالء  يف خدمة �سيوف �لرحمن زو�ر م�سجد �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم عرب تر�سيخ �أ�سا�سيات 
�لنجاح لتحقيق روؤية �ملوؤ�س�سة باأن ي�سعر �حلاج �لكرمي من خلل خدماتها باأنه بني �أهله ودويه يف مدينة �لر�سول �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم. و�أن تكون يف ذ�كرته مدى �حلياة.

ومن �أ�سا�سيات �لنجاح يف تقدمي �خلدمة هو �اللتز�م بال�سلوك �لوظيفي و�الأخلقيات �للزمة لتمثيل �ملوؤ�س�سة يف تقدمي خدماتها ل�سيوف �لرحمن. فاملوظف �ملو�سمي �لذي 
ي�ستحق �أن ينال �سرف �خلدمة ترتبط فاعليته وكفاءته مبدى �إميانه و�قتناعه بالقيم �الأ�سيلة و�الأخلق �حلميدة للمهنة، و�لتز�مه بالو�جبات �لوظيفية �لتي يجب �أن يتحلى بها يف 

�سلوكه �أثناء تقدمي �خلدمة.
�حلقيقي  �الأ�سا�س  باعتبارهم  �سوؤونهم  وتنظيم  �ملو�سميني  �لعاملني  م�سرية  حتكم  �لتي  و�ملعايري  و�لقيم  �ملبادئ  جمموعة  �لت�سغيلية  �خلطة  �إعد�د  جلنة  و�سعت  فقد  لهذ� 
و�لركيزة و�لبناء �لذي تقوم عليه �خلدمة، فقد يكون �الإعد�د و�لتجهيز و�لتخطيط يف غاية �جلودة؛ �إال �أن ذلك ي�ستلزم وجود موؤدي خدمات متميزين يف �سلوكهم و�أخلقيات عملهم 

ي�ستنه�سون قدر�تهم وي�ستحثون طاقاتهم. وفيما يلي نورد بع�س �ملعايري و�ل�سمات �لو�جب توفرها فيمن ميثل �ملوؤ�س�سة يف خدمة �سيوف �لرحمن:

نطاق وآلية التطبيق:
تطبق هذه �ملبادئ و�لقيم و�ملعايري على جميع موظفي �ملوؤ�س�سة ) �أدالء – غري �أبناء �لطائفة (، ويجب على كل موظف مو�سمي وقبل مبا�سرته للعمل �الإطلع على ما جاء يف 

�أخلقيات �ملهنة مع �لتوقيع بااللتز�م على ما جاء فيها. و�أي خمالفة الأحكامها ت�ستوجب �تخاذ �الإجر�ء�ت �لتاأديبية �للزمة وفقًا للئحة �لعقوبات و�جلز�ء�ت يف �ملوؤ�س�سة.

السلوك الوظيفي واخالقيات مهنة األدالء
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مرتكزات السلوك الوظيفي:

يرتكز �ل�سلوك �لوظيفي على عدد من �الأ�س�س، وال تعترب هذه �الأ�س�س بديلة عن �لتعليمات و�لقو�نني و�الإجر�ء�ت �ملنظمة للعمل يف �ملوؤ�س�سة، وهي:
�لوالء للموؤ�س�سة و�الن�سباط و�الإنتاجية.. 1
�إتقان �لعمل وح�سن �خللق و�الأمانة.. 2
حتمل �مل�سوؤولية و�لتعاون مع �ملعنيني باخلدمة.. 3
�الهتمام باملظهر �لعام و�لتحلي بال�سلوك و�الأخلق �لعامة.. 4
�حرت�م �سيوف �لرحمن و�لروؤ�ساء و�لزملء.. 5
�ملحافظة على �أ�سر�ر �لعمل.. 6
�اللتز�م باأنظمة ولو�ئح وتعليمات �لعمل.. 7
�ملحافظة على ممتلكات و�أمو�ل �ملوؤ�س�سة.. 8
�ملبادرة يف تقدمي �ملقرتحات و�مللحظات و�لتعاون على حتقيق ر�سالة و�أهد�ف �ملوؤ�س�سة.. 9
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أخالقيات مهنة األدالء:
بالتعامل مع �سيوف  يتعلق  لعمله وخا�سة فيما  �أد�ئه  �أثناء  يكت�سبها وينميها موؤدي �خلدمة، وميار�سها  �لتي  �ل�سلوكيات و�الأخلق �حل�سنة  �ملهنة متثل مزيج من  �أخلقيات 

�لرحمن، وهذه �الأخلقيات تفر�سها �لقيمة �حلقيقة ملهنة �لدليل يف �ملجتمع.
�سفات موؤدي �خلدمة )�أدالء – غري �أبناء �لطائفة(:

معايير شخصية:أ- 
�سليم �حلو��س و�الأطر�ف، خاليًا من �الأمر��س �ملعدية و�ملزمنة وعيوب �لنطق.- 1
متزنًا متحكمًا يف �نفعاالته.- 2
�ساحب مهارة يف �حلو�ر و�لتفكري �الإيجابي.- 3
قوي �مللحظة �سريع �لبديهة ح�سن �لت�سرف.- 4
يقدر �الن�سباط يف �ملو�عيد.- 5
يبدي مهارة يف �الإقناع.- 6
يبدي مهارة يف �لتحليل و�لنقد.- 7

معايير مهنية:	- 
لديه �جتاهات �إيجابية نحو خدمة �سيوف �لرحمن.- 1
يبدي تقديرً� ملهنة خدمة �سيوف �لرحمن.- 2
لديه معلومات مبدئية عن �سئون �حلج و�حلجاج.- 3
قوي �مللحظة �سريع �لبديهة ح�سن �لت�سرف.- 4
يبدي تفهمًا للم�سكلت �لتي تو�جه خدمة �سيوف �لرحمن.- 5
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معايير ثقافية:	- 
حافظًا لبع�س �سور �لقر�آن �لكرمي .. 1
لديه معرفة ببع�س جو�نب �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة .. 2
لديه معرفة بدور �سحابة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�ل�سلف �ل�سالح يف �حل�سارة �الإ�سلمية .. 3
يجيد �لقر�ءة و�لكتابة . . 4
لديه �لقدرة على ��ستخد�م �أنظمة وتطبيقات �حلا�سب �الآيل.. 5
لديه ثقافة منا�سبة عن �حلج عمومًا.. 6
لديه ثقافة عامة يف �أحو�ل �لعامل �الإ�سلمي .. 7
يعرف �أ�سماء بع�س �لهيئات ودو�ئر خدمة �سيوف �لرحمن .. 8

معايير أخالقية:د- 
ح�سن �ل�سرية.. 1
حليمًا مو�سوعيًا يف �أحكامه .. 2
قادرً� على �لتعامل مع �آر�ء �الآخرين .. 3
يتقبل �لنقد ب�سدر رحب .. 4

معايير اجتماعية:	- 
يدرك �أهم خ�سائ�س جمتمعات �سيوف �لرحمن .. 1
قادرً� على تكوين وبناء علقات �جتماعية مع �لعاملني يف �جلهات �ملعنية بخدمة �سيوف �لرحمن .. 2
حمبًا للعمل �جلماعي بروح �لفريق �لو�حد.. 3
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واجبات م�ؤدي اخلدمة )اأدالء – غري اأبناء الطائفة( وم�س�ؤولياته:

 مر�عاة �لو�جبات �لوظيفية �ملرتتبة على �ملهام و�مل�سئوليات �خلا�سة بكل وظيفة على حدة، فاإنه من و�جب كل موظف �أن يلتزم باملو�د �الأخلقية �لتالية :

املحافظة على االآداب: يجب على موؤدي �خلدمة )�أدالء – غري �أبناء �لطائفة( �أن يرتفع عن كل ما يخل ب�سرف �ملهنة، و �أن يكون م�سوؤاًل عن ت�سرفاته، �إذ . 1
تلبُّ�سه ب�سفة �لعمل �ملو�سمي تفر�س عليه �اللتز�م مبا ال ي�سيء ل�سمعة هذه �لوظيفة �أو ي�سوهها.

االلتزام باأداء العمل: يجب على موؤدي �خلدمة )�أدالء – غري �أبناء �لطائفة( �أن يخ�س�س وقت �لعمل الأد�ء و�جبات وظيفته من خلل:. 2
�لقيام مبهام �لوظيفة وو�جباتها و�أي عمل يكلف به.	•
تطبيق �لقو�نني و�الأنظمة و�لتعليمات �ملتعلقة بعمله وعدم خمالفتها مبا يف ذلك �أنظمة �الأمن و�ل�سلمة و�ملحافظة على ترتيب ونظافة مو�قع �لعمل.	•
�مل�ساهمة يف تطوير �أ�ساليب �لعمل �ملوكل �إليه وتقدمي �أي �قرت�حات لرفع م�ستو�ه.	•
�ملحافظة على �ل�سرية �ملطلقة فيما يتعلق بالعمل يف �ملوؤ�س�سة وذلك طيلة خدمته يف �ملوؤ�س�سة وبعد �نتهائها.	•
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ح�سن التعامل: يجب على موؤدي �خلدمة )�أدالء – غري �أبناء �لطائفة( �أن ير�عي �آد�ب �للباقة يف ت�سرفاته مع �سيوف �لرحمن، وروؤ�سائه، وزملئه، ومروؤو�سيه، . 3
و�حرت�م حقوقهم، و�لتعاون معهم مبهنية عالية دون حماباة �أو متييز مبناأى عن �أية �عتبار�ت ذ�ت �سلة بالقر�بة �أو �ل�سد�قة ودون �أي متييز على �أ�سا�س �للون 

�أو �لعرق �أو �ملن�ساأ �أو �الإعاقة.
تنفيذ تعليمات الروؤ�ساء: يجب على يجب على موؤدي �خلدمة )�أدالء – غري �أبناء �لطائفة( تنفيذ �أو�مر روؤ�سائه وتعليماتهم وتوجيهاتهم ومر�عاة �لت�سل�سل . 4

�الإد�ري يف �الت�ساالت �لوظيفية من خلل:
• �لت�سرف باأدب وكيا�سة و�حرتم مع روؤ�سائه ومروؤو�سيه و�أي طرف خارجي.	
• عدم خد�ع �أو ت�سليل روؤ�سائه و�المتناع عن �إخفاء �أي معلومات متعلقة بعمله بهدف �لتاأثري على �لقر�ر�ت �ملتخذة.	
• تبليغ روؤ�سائه عن �أي جتاوز �أو �إهمال �أو تلعب �أو �إجر�ء ي�سر مب�سلحة �لعمل �أو خمالفة يف تطبيق �خلطط �ملو�سوعة.	
• نقل �ملعرفة �خلرب�ت �لتي �كت�سبها �إىل مروؤو�سيه وت�سجيعهم على تبادل �ملعلومات ونقل �ملعرفة فيما بينهم.	

يحظر على م�ؤدي اخلدمة )اأدالء – غري اأبناء الطائفة( ما يلي:

��ستغلل وظيفته و�سلحيته ملنفعة ذ�تية.. 1
قبول �لهد�يا �أو �ملنح �أو �خلدمات �خلا�سة من �أي طرف له م�سلحة مع �ملوؤ�س�سة.. 2
نقل �أي معلومات عن �لعمل يف �ملوؤ�س�سة �إىل �لغري مبا يف ذلك و�سائل �الإعلم وغريها.. 3
يحظر على كل موظف مز�ولة �أي عمل غري وظيفته يف �ملوؤ�س�سة �سو�ء كان ذلك مقابل �أجر �أو بدون �أجر و�سو�ء كان ذلك يف �أوقات �لعمل �أو خارجها.. 4
قر�ءة �ل�سحف و�ملجلت �أو �لنوم خلل �ساعات �لعمل.. 5
��ستعمال �الأدو�ت و�الأجهزة �خلا�سة بالعمل لغري �لغر�س �ملخ�س�س لها.. 6
�لتاأخري �أو �لتغيب عن �لعمل بدون �إذن م�سبق من �ملدير �ملبا�سر.. 7
�ال�سرت�ك يف مناق�سات دينية �أو �سيا�سية غري مرتبطة بالعمل خلل �ساعات �لعمل.. 8
توجيه �أي نوع من �الإهانة �أو �لتهديد �أو �ل�سخرية بطريقة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة للزملء يف �لعمل �أو �حلجاج.. 9
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يف جمال التعامل مع االأطراف اخلارجية، على م�ؤدي اخلدمة )اأدالء – غري اأبناء الطائفة( ما يلي:
�حرت�م حقوق وم�سالح �الآخرين دون ��ستثناء، و�لتعامل معهم بلباقة وكيا�سة وحيادية ومو�سوعية.. 1
�ل�سعي �إىل �كت�ساب ثقة �الأطر�ف �خلارجية من خلل �لنز�هة و�لتجاوب و�ل�سلوك �ل�سليم يف جميع �الأعمال مبا يتو�فق مع �لقو�نني و�الأنظمة �ملعمول بها يف . 2

�ملوؤ�س�سة.
�جناز �ملعاملت �ملطلوبة بال�سرعة و�لدقة �ملطلوبة �سمن حدود �الخت�سا�س، و�الإجابة على ��ستف�سار�ت و�سكاوى �حلجاج بدقة ومو�سوعية و�سرعة.. 3
�لتعامل مع �لوثائق و�ملعلومات �ل�سخ�سية �ملتعلقة باالأفر�د و�الأطر�ف �خلارجية ب�سرية تامة وعدم ��ستغللها الأغر��س �سخ�سية.. 4
�المتناع عن �أي عمل يوؤثر �سلبًا على ثقة �حلجاج باملوؤ�س�سة.. 5
�لت�سريح عن �أي عرو�س غري قانونية �أو غري ر�سمية تعر�س على �ملوظف من �أي طرف خارجي، و�المتناع عن �لقيام باأي معاملة تف�سيلية الأي �سخ�س من خلل . 6

�لو��سطة �أو �ملح�سوبية. 
عدم قبول �أو طلب �أي هد�يا �أو �سيافة �أو �أية فو�ئد �أخرى من �أي نوع قد يكون لها تاأثري مبا�سر �أو غري مبا�سر على مو�سوعيته يف تنفيذ مهامه �لوظيفية، �أو قد . 7

ت�سطره لللتز�م ب�سيء ما لقاء قبولها. 

جتنب ت�سارب امل�سالح:
يتعني على موؤدي �خلدمة )�أدالء – غري �أبناء �لطائفة( ما يلي:

�أو ظاهري �أو حمتمل بني م�ساحله �ل�سخ�سية من جهة وبني مهامه وم�سوؤولياته . 1 �أن يوؤدي �إىل ن�سوء ت�سارب حقيقي  �لقيام باأي ن�ساط من �ساأنه  �المتناع عن 
�لوظيفية من جهة �أخرى.

�المتناع عن �لقيام باأي ن�ساط ال يتنا�سب مع �أد�ئه �ملو�سوعي و�ملتجرد ملهامه �أو ميكن �أن يوؤدي �إىل معاملة تف�سيلية الأي �أ�سخا�س يف تعاملتهم مع �ملوؤ�س�سة.. 2
�إعلم �لرئي�س �ملبا�سر ب�سكل فوري يف حال وجود ت�سارب بني �مل�سلحة �ل�سخ�سية و�مل�سلحة �لعامة، �أو تعر�س �ملوظف ل�سغوط تتعار�س مع مهامه �لر�سمية مع . 3

�إي�ساح طبيعة �لعلقة وكيفية �لت�سارب.
عدم ��ستخد�م وظيفته ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر للح�سول على مكا�سب مالية �أو �أي منفعة خا�سة به.. 4
عدم ��ستغلل �أو توظيف �ملعلومات �لتي يح�سل عليها �أثناء عمله باملوؤ�س�سة وبعد �نتهاء خدمته كو�سيلة لتحقيق منافع �سخ�سية لنف�سه �أو لغريه ب�سكل مبا�سر �أو . 5

غري مبا�سر، وعدم �إف�ساء تلك �ملعلومات الإعطاء �متياز غري عادل الأية �أطر�ف �أخرى.
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�الإف�ساح عن وجود علقة �سخ�سية مع �أي جهة خارجية قبل �مل�ساركة يف �تخاذ قر�ر �أو تو�سية تخ�س هذه �جلهة.. 6
عدم �الحتفاظ ب�سكل �سخ�سي باأية وثيقة ر�سمية خا�سة باملوؤ�س�سة �أو �سورة منها �أو �ل�سماح الأ�سخا�س من خارج �ملوؤ�س�سة باالإطلع عليها. . 7

املحافظة على اأم�ال امل�ؤ�س�سة وممتلكاتها :

يجب على �ملوظف �ملحافظة على �أمو�ل �ملوؤ�س�سة وممتلكاتها وبذل �جلهد للتاأكد من ��ستعمالها بالطريقة �ملثلى وعدم ��ستعمالها بغري وجه حق.. 1
يجب عدم ��ستخد�م ممتلكات �ملوؤ�س�سة للح�سول على مكا�سب خا�سة �أو للرتويج عن �سلع �أو خدمات للمنفعة �ل�سخ�سية �أو منفعة طرف ثالث.. 2
يجب على �ملوظف عدم ��ستخد�م ��سم �أو �سعار �أو �أختام �أو مطبوعات �ملوؤ�س�سة يف غري �الأغر��س �ملخ�س�سة لها 0. 3

ال�سرية املهنية واأمن وحماية املعل�مات:
على جميع موظفي �ملوؤ�س�سة �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت و�الحتياطات �ملنا�سبة �للزمة حلماية �ملعلومات �سد �أية �خرت�قات �أو �أ�سخا�س غري خمولني مبعرفتها.. 1
يتعني على جميع �ملوظفني �حلفاظ على كلمات �ل�سر و�أ�سماء �مل�ستخدمني �خلا�سة باأجهزة �حلا�سب يف �ملوؤ�س�سة وعدم �إعطائها لغري �ملخولني بذلك. . 2
يجب �لتاأكد من �سخ�سية �جلهة �لتي تطلب �أية معلومات تخ�س �ملوؤ�س�سة.. 3
عند �نتهاء خدمة �ملوظف وقبل ت�سليمه �إخلء �لطرف، فاإنه يتوجب عليه �إعادة كل ما يف عهدته وما هو خا�س باملوؤ�س�سة .. 4

املظهر العام:
يجب على جميع �ملوظفني ) �أدالء – غري �أبناء �لطائفة ( �لتنبه �إىل �أنهم ميثلون �ملوؤ�س�سة �أمام �لغري و�أن مظهرهم وت�سرفاتهم خلل �ساعات �لعمل توؤثر �إىل حد كبري على نظرة 
�لغري للموؤ�س�سة لذ� يتعني على جميع �ملوظفني ) �أدالء – غري �أبناء �لطائفة ( �حلفاظ على �ملظهر �ل�سخ�سي و�لعام للموؤ�س�سة بطريقة مقبولة ومبا يتو�فق مع �الأعر�ف �ل�سائدة يف 

�ملجتمع.
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ويت�سع مفه�م املظهر العام لي�سمل:

�ملوؤ�س�سة ككل.. 1
�ملظهر �لعام للموظف ذ�ته.. 2
مكان �لعمل �لذي ميار�س فيه �ملوظف مهام و م�سئوليات عمله �ليومي: فمن �سمن �لعنا�سر �ملحفزة للعمل �أن يكون مكان �لعمل مرتبا و نظيفا و ال توجد �أور�ق . 3

مبعرثة على �أ�سطح �ملكاتب وهكذ�.
�الأمناط �ل�سلوكية �لتي ينتهجها �ملوظف يف تعاملته �سو�ء مع �لزملء �أو �حلجاج.. 4
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مجلس اإلدارة

نائب �لرئي�س

الهيكل التنظيمي التشغيلي لموسم حج 1436هـ

وحدة �ل�سوؤون �الإد�رية

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
للخدمات �الإن�سانية 
�مل�سرف على مكتب 
�أفريقيا غري �لعربية

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
�مل�سرف على مركز 

��ستقبال �ملطار

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
لل�سوؤون �لهند�سية 
و�لت�سغيل و�ل�سيانة

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
للمجل�س �الإ�سر�يف ملكاتب 
�خلدمة �مليد�نية �مل�سرف 

على مركز �مليقات

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
لتقنية �ملعلومات 
و�لتدريب و�جلودة

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
لل�سوؤون �الإد�رية

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
لل�سوؤون �ملالية و�لبحوث 

و�لدر��سات

وحدة �لقطاع  وحدة �لقطاع 

مكتب �لرعاية 
�ل�سحية 

مركز �الإر�ساد 
�جلنوبي

مركز �الإر�ساد 
�ل�سمايل

مكتب �أفريقيا غري 
�لعربية

وحدة �لقطاع 

مركز حفظ جو�ز�ت 
�ملطار

مركز ��ستقبال وتفويج 
ومغادرة �حلجاج باملطار

وحدة �لقطاع 

�لتجهيز�ت 
و�مل�ستودعات

�إد�رة �لت�سغيل 
و�ل�سيانة 

وحدة �ملجل�س 
�الإ�سر�يف   1

مكتب م�سلمي �أوروبا

مكتب �لهند

مكتب جنوب �سرق 
�آ�سيا

مكتب �ملغرب �لعربي

وحدة توجيه 
�حلافلت رقم 1

مكتب �أندنو�سيا

مكتب تركيا

مكتب م�سلمي �مريكا و�أ�سرت�ليا 
و�لرحلت �لد�خلية

مكتب بلد �ل�سام 
و�ليمن

وحدة �مليقات

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
للعلقات �لعامة 

و�الإعلم وعلقات 
�مل�ساهمني

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
ملركزي ��ستقبال 

�لهجرة و�لرب ومغادرة 
�لفر�دى

وحدة �لقطاع

مكتب �لتن�سيق

�إد�رة �لعلقات �لعامة 
و�الإعلم

وحدة �لقطاع 

مركز ��ستقبال �لرب 
وتوديع �حلجاج �لفر�دى

مركز ��ستقبال 
�لهجرة بكيلو 9

مكتب �لتفويج �اليل 
بالهجرة و�لرب 

ع�سو جمل�س �الإد�رة 
للمجل�س �الإ�سر�يف ملكاتب 

�خلدمة �مليد�نية �ملن�سق مع 
�لنقابة �لعامة لل�سيار�ت

وحدة �ملجل�س 
�الإ�سر�يف  2

مكتب �ل�سود�ن

مكتب نيجرييا

مكتب باك�ستان

مكتب �إير�ن

مكتب بنقلدي�س

مكتب �أفغان�ستان

مكتب م�سر

وحدة توجيه 
�حلافلت رقم 2

وحدة �لقطاع

وحدة �جلودة 
و�لتطوير

وحدة �لتدريب

وحدة �لدعم �لفني

وحدة �ل�سوؤون �ملالية

جلنة �ملتابعة 
و�ملر�قبة �لذ�تية 

وحدة �الإح�ساء 
و�لتقارير 

وحدة تاأمني 
�لنو�ق�س 

مكتب �الإ�سكان �مليد�ين 
و�ل�سركات �ل�سياحية 

مكتب �الإ�سكان وعلقات 
مكاتب �سوؤون �حلجاج 

مكتب �لطو�رئ 
و�ل�سلمة 

وحدة �ل�سوؤون 
�لقانونية و�لتحقيق
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التعريف بالقطاعات
ُتعترب �لقطاعات هي �جلهة �لتي ت�سرف على �الأعمال �مليد�نية �مل�ساندة ملكاتب �خلدمات �مليد�نية لتقدمي خدمات ذ�ت م�ستوى رفيع لزو�ر م�سجد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم ، وتخت�س �أي�سًا باملتابعة �حلثيثة ملعاجلة �أية معوقات ميد�نية توؤثر على تقدمي �خلدمة بال�سورة �ملطلوبة ح�سب �خت�سا�س �لقطاع ، و�لقطاعات منبثقة عن جمل�س �إد�رة 

�ملوؤ�س�سة  وير�أ�س كل قطاع �أحد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة وي�سم يف ع�سويته روؤ�ساء �ملكاتب �مل�ساندة �لتابعة للقطاع .

املكاتب واملراكز وال�حدات التابعة له القطاع 

قطاع نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة �مل�سرف على قطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان 

 وحدة قطاع �ملتابعة و�الإ�سكان -  مكتب نائب �لرئي�س - وحدة �ملتابعة �الإد�رية - جلنة �ملتابعة 
�ال�سكان   - �لفر�دى  �حلجاج  �إ�سكان   - �حلجاج  �سوؤون  مكاتب  علقات  مكتب   - و�ملر�قبة 
و�ملجموعات و�لفنادق وتوثيق �لعقود - وحدة �لعمليات �لل�سلكية و�لبلغات - وحدة �ملر�قبة 
�الآلية - وحدة �ملتابعه �مليد�نيه - وحدة �ل�سوؤون �لقانونية و�لتحقيق - وحدة تاأمني �لنو�ق�س 
- �لتقارير و�لتن�سيق �الإد�ري - وحدة �الإح�ساء و�لتقارير - مكتب �لطو�رئ و�ل�سلمة - مكتب 

�ال�سكان �مليد�ين و�ل�سركات �ل�سياحية

قطاع �خلدمات �الإن�سانية �مل�سرف على مكتب �أفريقيا غري �لعربية �ملن�سق مع جمعية �لك�سافة 
�ل�سعودية 

مكتب �لرعاية �ل�سحية - مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري �لعربية - مر�كز �ر�ساد �حلجاج 
�لتائهني ) �ل�سمايل و�جلنوبي ( -  وحدة قطاع �خلدمات �الإن�سانية و�أفريقيا غري �لعربية

�إر�ساد �حلافلت ومكتب  �إ�ستقبال �ملطار �ملن�سق مع مكتب  �أمانة �ملجل�س �مل�سرف على مركز 
�لوكلء �ملوحد 

باملطار - مركز  و�ملغادرة  و�لتفويج  �ال�ستقبال  �ملطار - مركز  و��ستقبال  �ملجل�س  �مانة  وحدة 
حفظ جو�ز�ت �ملطار

�إد�رة قطاع �ل�سوؤون �لهند�سية و�لت�سغيل و�ل�سيانة   - و�ل�سيانة  �لت�سغيل  �إد�رة    - و�ل�سيانة  و�لت�سغيل  �لهند�سية  �ل�سوؤون  قطاع  وحدة 
�لتجهيز�ت و�مل�ستودعات

القطاعات واللجان
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املكاتب واملراكز وال�حدات التابعة له القطاع 

قطاع �ملجل�س �ال�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية �مل�سرف على مركز مغادرة �مليقات

 وحدة �ملجل�س �لتنفيذي 1 -  مكتب خدمة حجاج �أندون�سيا   - مكتب خدمة حجاج جنوب �سرق 
�آ�سيا - مكتب م�سلمي �أمريكا و�أ�سرت�ليا وبريطانيا وكند� و�لرحلت �لد�خلية - مكتب خدمة 
�لعربي - مكتب خدمة حجاج بلد  �ملغرب  �أوروبا - مكتب خدمة حجاج دول  حجاج م�سلمي 
و �ملقيمني بدول �خلليج - مكتب خدمة حجاج تركيا - مكتب خدمة  �لعر�ق و�ليمن  و  �ل�سام 

حجاج �لهند - مركز توجيه �حلافلت 1 - وحدة �مليقات

قطاع جمل�س �الإد�رة للعلقات �لعامة و�الإعلم وعلقات �مل�ساهمني �مل�سرف على �إد�رة خدمات 
�حلجاج و�لعلقات �حلكومية

�إد�رة خدمات �حلجاج   - و�الإعلم   �لعامة  �لعلقات  �إد�رة   - �لعامة  �لعلقات   وحدة قطاع 
و�لعلقات �حلكومية - �سوؤون �مل�ساهمني -  مكتب �لتن�سيق مع موؤ�س�سات �أرباب �لطو�ئف 

 وحدة قطاع �إ�ستقبال �لهجرة و�لرب ومغادرة �لفر�دى - مكتب �لتفويج �اليل بالهجرة و�لرب - قطاع �إ�ستقبال �لهجرة و�لرب ومغادرة �لفر�دى
مركز ��ستقبال �لهجرة بكيلو 9  - مركز ��ستقبال �لرب وتوديع �حلجاج �لفر�دى 

قطاع �ملجل�س �ال�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية �ملن�سق مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت

 وحدة �ملجل�س �لتنفيذي 2  - مكتب خدمة حجاج نيجرييا - مكتب خدمة حجاج �ير�ن - مكتب 
خدمة حجاج باك�ستان - مكتب خدمة حجاج م�سر - مكتب خدمة حجاج �ل�سود�ن - مكتب 
توجيه  ��سيا - مكتب خدمة حجاج بنجلدي�س - مركز  �فغان�ستان ودول و�سط  خدمة حجاج 

�حلافلت 2 

وحدة قطاع تقنية �ملعلومات و�حلا�سب �الآيل   - �إد�رة �لدعم �لفني - وحدة �لتدريب و�لتطوير قطاع تقنية �ملعلومات و�حلا�سب �الآيل و�لتدريب و�لتطوير و�جلودة
- وحدة �جلودة

 وحدة �ل�سوؤون �الإد�رية -  مركز �الت�ساالت �الإد�رية - �إد�رة �سوؤون �ملوظفني قطاع �ل�سوؤون �الإد�رية

 وحدة �حل�سابات - �ل�سندوق - وحدة �ل�سوؤون �ملاليةقطاع �ل�سوؤون �ملالية و�لبحوث و�لدر��سات
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نائب رئيس مجلس اإلدارة المشرف على قطاعي المتابعة واإلسكان
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 التعريف بالقطاع
 يعنى �لقطاع باالإ�سر�ف على خدمة �إ�سكان �حلجاج يف �ملدينة �ملنورة و�جلهات �ملرتبطة بها ) جمموعات �سكنية ، فنادق ودور �سكنية ، متعهدي �لتنزيل و�لتحميل ( من خلل 

ت�سجيل بيانات �لفنادق و�لدور �ل�سكنية يف قاعدة �لبيانات وتوثيق عقود �الإ�سكان �لنظامية ومتابعة عمليات �لتفويج على �مل�ساكن للتاأكد من تنفيذ �لتعاقد�ت �ملربمة وزيارة 
�لدور �ل�سكنية و�لفنادق ومعاجلة حاالت �لق�سور �إ�سافة �إىل تقومي �أد�ء مكاتب �سوؤون �حلجاج و�ل�سركات �ل�سياحية و�لتن�سيق معهم مبا يحقق �الأهد�ف �الإ�سرت�تيجية للموؤ�س�سة  

و�ال�سر�ف على عمليات �ملغادرة و�ملتابعة �الإد�رية و�مليد�نية يف خمتلف �ملو�قع �لتابعة للموؤ�س�سة و�لتحقيق يف �لق�ساية و�ملخالفات �الإد�رية و�مليد�نية و��سد�ر �الح�سائية �لعامة 

النداء الال�سلكي  ) د 2 (
�لدليل . ع�سام بن عبد �لعزيز دمياطي

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة �مل�سرف على قطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان
�مل�سرف على �لقطاع

e-domiati@adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0500824500 رقم �جلو�ل

8262021 فاك�س هاتف مبا�سر 8260088  حتويلة )260-200(

قطاع نائب رئيس مجلس اإلدارة المشرف على قطاعي المتابعة واإلسكان
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الهيكل التنظيمي

نائب رئي�س جمل�س االإدارة امل�سرف على قطاعي 
املتابعة واالإ�سكان

جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية قطاع االإ�سكان 

مكتب االإ�سكان وعالقات مكاتب 
وحدة املتابعة امليدانية�س�ؤون احلجاج

وحدة  العمليات الال�سلكية الط�ارئ وال�سالمة
والبالغات

التقارير والتن�سيق االإداري

االإ�سكان امليداين وال�سركات 
وحدة املتابعة االإداريةال�سياحية

وحدة املراقبة االليةاإ�سكان احلجاج الفرادى 

وحدة تاأمني الن�اق�س

وحدة قطاع االإ�سكان واملتابعة 

وحدة ال�س�ؤون القان�نية 
وحدة االإح�ساء والتقاريروالتحقيق
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برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 مكتب �ال�سكان وعلقات مكاتب �سوؤون �حلجاجبرنامج عمل مكتب �ال�سكان وعلقات مكاتب �سوؤون �حلجاج1

مكتب �ال�سكان �مليد�ين و�ل�سركات �ل�سياحية برنامج عمل �ال�سكان �مليد�ين و�ل�سركات �ل�سياحية2
مكتب �لطو�رئ و�ل�سلمةبرنامج �لطو�رئ و�ل�سلمة3
�إ�سكان �حلجاج �لفر�دىبرنامج ��سكان �حلجاج �لفر�دى4
�لتقارير و�لتن�سيق �الإد�ريبرنامج �لتقارير و�لتن�سيق �الد�ري5
وحدة تاأمني �لنو�ق�سبرنامج وحدة تاأمني �لنو�ق�س6
وحدة �ل�سوؤون �لقانونية و�لتحقيقبرنامج وحدة �ل�سوؤون �لقانونية و�لتحقيق7
وحدة �الإح�ساء و�لتقاريربرنامج وحدة �الإح�ساء و�لتقارير8
وحدة قطاع �ملتابعة و�الإ�سكانبرنامج وحدة قطاع �ملتابعة و�الإ�سكان9

جلنة �ملتابعة و�ملر�قبةبرنامج جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة10
وحدة �ملتابعة �الإد�رية برنامج وحدة �ملتابعة �الإد�رية11
وحدة �لعمليات �لل�سلكية و�لبلغاتبرنامج وحدة �لعمليات �لل�سلكية و�لبلغات12
وحدة �ملر�قبة �الآليةبرنامج وحدة �ملر�قبة �الآلية13
وحدة �ملتابعه �مليد�نيهبرنامج وحدة �ملتابعه �مليد�نيه14
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: برنامج عمل االسكان والمجموعات والفنادق وتوثيق العقود
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج بكل �مور ��سكان �حلاج وت�سجيل �ملجموعات �ل�سكنية و�لدور �لتابعة لهم و�لدور �ل�سكنية للفر�د و�لفنادق وت�سجيل عقود �ال�سكان وتوثيقها و��ستيفاء مبلغ �لتاأمني 

�ملخ�س�س عن كل عقد . 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

وجود قاعدة بيانات للم�ساكن �مل�سرحة .
•  �إن�ساء قاعدة بيانات مل�ساكن �حلجاج �مل�سرحة ملو�سم حج 1436 هـ	
• �مل�سار 	  ( �الآيل  �حلا�سب  نظام  يف  �لبيانات  بقاعدة  و�لفنادق  �ل�سكنية  �لدور  جميع  ت�سجيل 

�اللكرتوين ( وفق �سو�بط �إ�سكان �حلجاج و�لتعليمات �ملنظمة من وز�رة �حلج .

و�لفنادق  �ل�سكنية  �لدور  كافة  ح�سر 
بقاعدة �لبيانات .

يف  �لنظامية  �الإ�سكان  عقود  وتوثيق  �إعتماد 
�لبو�بة �ملوحدة .

• �ن�ساء �لعقد من قبل ممثل �حلجاج .	
• �ملو�فقه على �لتعاقد من قبل متعهد �ل�سكن .	
• توثيق �ملوؤ�س�سة على عقد �ل�سكن .	
• �عتماد فرع وز�رة �حلج باملدينة �ملنورة .	

تقرير متابعة يومي .

�لتو��سل �لفعال مع �ملجموعات �ل�سكنية .
•  حتديد �ملفو�سني من قبل �ملجموعات �ل�سكنية على مد�ر 24 �ساعة .	
• �حل�سول على و�سائل �الإت�سال �ملختلفة للمفو�سني و�مل�سئولني يف كل جمموعة �سكنية .	
• ربط �ملجموعات �ل�سكنية بال�سبكة �لل�سلكية للموؤ�س�سة �الأهلية للأدالء .	

�سا�سة ملر�قبة ت�سجيل �لبيانات .

توفر �ل�سمان �لبنكي .
• �إيد�ع �ل�سيكات �مل�سدقة ) 15 % ( من قيمة كل عقد �سكن .                                                                                                                                        	
• نق�س 	 معاجلة  يف  منه  لل�سرف  �ل�سكن  عقود  قيمة  من   %  15 �لبنكي  �ل�سمان  حت�سيل 

�خلدمات يف �ل�سكن .

توفر قيمة �ل�سمان �لبنكي جلميع عقود 
�الإ�سكان �لتي متت م�سادقتها . 
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

توفري قاعدة بيانات بامل�ساكن �ل�ساغرة .
• �دخال �ل�سو�غر �ملتاحه لدى �لفنادق و�ملجموعات �ل�سكنية يف �لنظام �الآيل .	
• �لبحث من قبل قطاع �ال�سكان للح�سول على �ل�سو�غر �ملتاحه لديهم .	

�حلاجة  عند  �ل�ساغرة  �مل�ساكن  توفر 
�إليها بن�سبة 95 % .

تقييم �أد�ء �ملجموعات �ل�سكنية .
• �إعد�د تقرير �إح�سائي بتعاقد�ت �ملجموعات �ل�سكنية .	
• ر�سد ومتابعة �أد�ء �ملجموعات �ل�سكنية ميد�نيًا .	
• ر�سد ومتابعة �أد�ء �ملجموعات �ل�سكنية يف مر�كز �الإ�ستقبال .	

�أد�ء �ملجموعات  توفر تقرير �سامل عن 
�ل�سكنية .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
4 �سهورمن ن�سف �سهر جماد �الآخرةت�سجيل بيانات �لفنادق و�لعمائر �ل�سكنية .1

2 �سهربد�ية من �سهر �سعبان�لتن�سيق مع مكاتب �سوؤون �حلجاج و�ملجموعات �ل�سكنية للح�سول على �لعقد �ملبدئي .2

1 �ساعةعند �بر�م �لعقد�إ�ستلم �سيكات �لتاأمني 15 % من قبل �ملجموعات �ل�سكنية و�الفر�د و�لفنادق لت�سجيلها يف �حل�ساب .3

عند �إدخال عقد �إ�سكان بالنظام �عتماد متعهد �ل�سكن �آليا عرب �لبو�بة �ملوحدة4
3 �ساعة�الآيل

1 �ساعةقبل و�سول �حلجاج بـ 3 �أيام�إدخال بيانات �لتفويج �مل�سبق لكل عقد عن طريق مكاتب �سوؤون �حلجاج و�ل�سركة �ل�سياحية يف �لبو�بة �ملوحدة .5

1 �ساعةبعد �لتاأهيل�إ�سد�ر يوزر للمجموعة �ل�سكنية .6

1 �ساعةبعد �لتاأهيل�إ�سد�ر يوزر ملكاتب �سوؤون �حلجاج و�ملنظمني .7

1 �ساعةبعد �بر�م �لعقدت�سجيل �ل�سيكات يف �حلا�سب بعد �لتاأكد منها و�إعطائه �سند باإ�ستلم �ل�سيكات .8

5 دقائقمن بد�ية �سهر رم�سان�دخال عقد من قبل ممثل �حلجاج عرب �لبو�بة �ملوحدة9

المهام اإلجرائية

1-املهام االإجرائية الآلية عمل ت�ثيق العق�د
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

بعد �إدخال �لعقود و�عتمادها من �لتدقيق �الآيل على بيانات �لعقد �مل�سجلة العتماده .10
5 دقيقةقبل متعهد �ل�سكن .

24 �ساعةبعد �لت�سجيل بالنظامت�سليم �أ�سل �ل�سيكات �ىل �ل�سوؤون �ملالية باملوؤ�س�سة �الهلية للأدالء 11

�إعادة 12 طلب  بنموذج  للمقارنة  �ملودعة  �ل�سيكات  بيانات  فيه  �لتاأمني  ل�ساحب  ك�سف  طباعة  يتم  �لتاأمني  الإعادة 
1 �ساعةبعد نهاية �حلج �لتاأمني �ملقدم من �ساحب �لتاأمني .

طباعة ك�سف به عدد �لدور �ل�سكنية و�لفنادق �لتي تخ�س �ساحب �لتاأمني للتاأكد من �كتمال خطابات فك �ل�سمان 13
�ملقدمة من فرع وز�رة �حلج .

بعد �حل�سول على خطاب من 
2 �ساعةفرع وز�رة �حلج

ح�سن 14 �سهاد�ت  جميع  �أح�سر  �أنه  من  �لتاأكد  بعد  خدمة  ح�سن  �سهاد�ت  �إح�سار  مت  �لتي  بالعقود  ك�سف  طباعة 
�خلدمة �لتابعة لها .

بعد �حل�سول على خطاب من 
2 �ساعةفرع وز�رة �حلج

24 �ساعةبد�ية �سهر �سفريتم �دخال �رقام خطابات �سرف �ل�سمان وتاريخه �ليًا ل�سرف �مل�ستحقات .15
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

اجلهة املنفذة
وتوثيق  و�لفنادق  و�ملجموعات  �ال�سكان 

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�لعقود

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3رئي�س فرتة

6م�سرف
10م�ساند
10من�سق

3�سكرتري
6مر�سد

التجهيزات
العددالن�ع

2�آلة ت�سوير
3بر�فو

1حمطة ثابتة
2ال�سلكي يدوي

2�سيار�ت
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: برنامج عمل عالقات مكاتب شؤون الحجا	
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
يعنى هذ� �لربنامج بكل ما يتعلق بامور مكاتب �سوؤون �حلجاج �لر�سمية وحجاجهم و�إبر�م �لتعاقد�ت �ل�سكنية بني �أ�سحاب �لدور ومكاتب �سوؤون �حلجاج بعد �لتحقق من ت�سريحها 
و�سلحيتها و�سلمتها وكذلك ت�سجيل �لبيانات �ال�سا�سية ملكاتب �سوؤون �حلجاج ومفو�سيهم و�لتو��سل معهم خلل فرتة تو�جد حجاجهم مل�ساعدتهم يف تذليل كافة �لعقبات مبا 

يخدم حجاجهم وفق �مل�ستوى �ملاأمول . 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
�لتز�م مكاتب �سوؤون �حلجاج بتنفيذ ما جاء 
باملح�سر �الأ�سا�سي لرتتيب �سوؤون حجاجهم 

من خلل 36 �إجتماع تن�سيقي .

�إعد�د جدول ملكاتب �سوؤون �حلجاج للإجتماع بهم قبل و�سول حجاجهم للوقوف على �الإ�ستعد�د�ت 
و�مل�ستجد�ت مب�ساركة جميع �جلهات ذ�ت �لعلقة باملوؤ�س�سة �الأهلية للأدالء ) قطاع �الإ�سكان - 

مر�كز �الإ�ستقبال - مكاتب �خلدمة - وحد�ت �لتفويج على �مل�ساكن ( .

جلميع  �حلجاج  �سوؤون  مكاتب  تنفيذ 
و�لتعليمات  و�الأنظمة  �ملح�سر  بنود 

�ملبلغة لهم .

�ثناء  للحجاج  �للزمة  توفر كافة �خلدمات 
�قامتهم باملدينة �ملنورة 

• للحجاج 	 �للزمة  �خلدمات  كافة  تقدمي  يف  مل�ساعدتهم  �حلجاج  �سوؤون  مكاتب  مع  �لتن�سيق 
�أثناء �إقامتهم باملدينة �ملنورة

• �لتو��سل مع مكاتب �سوؤون �حلجاج ملعرفة ما يطلبون من خدمات ت�ساعدهم على �أد�ء و�جبهم 	
باأف�سل �سورة

• �لعمل على تذليل كافة �ل�سعوبات �لتي تو�جههم الأد�ء و�جباتهم .	

�خلدمات  �أف�سل  على  �حلجاج  ح�سول 
�أثناء �إقامتهم باملدينة �ملنورة .

توفر �ملعلومات �الأ�سا�سية للحجاج �لقادمني 
�الأمري حممد  �ملنورة عرب مطار  �ملدينة  �إىل 
عبد�لعزيز  �مللك  ومطار  عبد�لعزيز  بن 

بجدة .

• �إدخال �ملعلومات من قبل مكاتب �سوؤون �حلجاج و�ل�سركات �ل�سياحية يف �لبو�بة �ملوحدة   	
• تزويد مكاتب �سوؤون �حلجاج و�ل�سركات �ل�سياحية بدليل �ر�سادي عن كيفية �إدخال �ملعلومات 	

عرب �لبو�بة �ملوحدة

�لقادمني  للحجاج  �لتفويج  بيانات  توفر 
يف �لبو�بة �ملوحدة .
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

ملكاتب  و�مل�ستجد�ت  �ملعلومات  جميع  توفر 
�سوؤون �حلجاج .

• �سرعة �إبلغ مكاتب �سوؤون �حلجاج يف حالة وجود م�ستجد�ت لتزويدهم باملعلومات و�لتقارير 	
عن �حلدث .

• �لتو��سل �مل�ستمر مع مكاتب �سوؤون �حلجاج قبل و�سولهم و�أثناء �إقامتهم باملدينة �ملنورة .	

بكافة  �حلجاج  �سوؤون  مكاتب  معرفة 
�مل�ستجد�ت و�ملعلومات �ل�سرورية .

عند  �حلجاج  �سوؤون  مكاتب  مندوبي  تو�جد 
�حلاجة لهم .

• �إيجاد قناة �إت�سال فاعلة مع مكاتب �سوؤون �حلجاج ال�ستدعائهم يف حالة وجود �أي م�سكلت 	
�أو عو�ئق �أو خمالفات ت�ستدعي تو�جدهم وم�ساركتهم يف حلها .

مكاتب  م�سئويل  مع  �ل�سريع  �لتو��سل 
عند  ح�سورهم  وطلب  �حلجاج  �سوؤون 

�حلاجة .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
1 �سهربد�ية من �سهر �سعبان�حل�سول على بيانات مكاتب �سوؤون �حلجاج من ممثلي مكتب �سوؤون �حلجاج وت�سجيلها �ليًا .1

3 �سهربد�ية من �سهر �سعبان�دخال جميع بيانات �مل�ستفيدين و�لعقود �ملبدئية مع �ملجموعات من قبل مكاتب �سوؤون �حلجاج يف �لنظام .2

3
�آخر  على  للوقوف  �حلجاج  لقدوم  ��ستعد�دً�  �حلجاج  �سوؤون  مكاتب  مع  تن�سيقي  �جتماع  ترتيب  على  �لوقوف 
: ) قطاع �ال�سكان ومكاتب �سوؤون �حلجاج _  �لتالية  �مل�ستجد�ت وذلك قبل قدوم �حلجاج مب�ساركة �جلهات 

مكتب �خلدمة �مليد�ين _ وحد�ت �لتفويج _ مر�كز �ال�ستقبال ( .
30 يومقبل مو�سم �حلج بــ 10 �أيام

90 يوم�ثناء مو�سم �حلج�لقيام بزيار�ت دورية ملقار مكاتب �سوؤون �حلجاج �لر�سمية .4

ر�سد ومتابعة �أد�ء مكاتب �سوؤون �حلجاج يف مر�كز �ال�ستقبال ومكاتب �خلدمة �مليد�نية ومو�قع �لقدوم و�ملغادرة 5
90 يوم�ثناء مو�سم �حلجميد�نيًا .

90 يوم�ثناء مو�سم �حلج �لتعاون مع �الجهزة �لرقابية ذ�ت �ل�سلة .6

7 يومنهاية مو�سم �حلج�إعد�د تقرير �سامل عن �سلبيات و�إيجابيات مكاتب �سوؤون �حلجاج .7

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية الآلية عمل عالقات مكاتب �س�ؤون احلجاج 



30

مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمكتب علقات مكاتب �سوؤون �حلجاجاجلهة املنفذة
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: برنامج عمل االسكان الميداني والشركات السياحية
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
يعنى هذ� �لربنامج مبتابعة عمليات تفويج �حلجاج ميد�نيًا و�لتاأكد من جاهزية �لدور �ل�سكنية قبل و�سول �حلجاج �إليها ومن ثم �لتاأكد من مطابقة عملية �لتفويج ببيانات �ال�ستقبال 
وكروت �حلجاج و�سبط حاالت �إختلف �لتفويج وت�سحيحها بالنظام وم�ساعدة �حلجاج �لذين لي�س لديهم �سكن يف �لبحث عن �ل�سكن �ملنا�سب و�إيجاد �ل�سكن �لبديل عند وجود 
طارئ ي�ستدعي �إخلء �لدور �أو عند عدم �إمكانية تفويج �حلجاج بناًء على �لعقود �مل�سدقة ، كما �نه يعنى �ي�سًا مبتابعة �أد�ء �ل�سركات �ل�سياحية و�لتو��سل مع �جلهات �ملعنية يف حالة 
وجود خلف بني �أ�سحاب �لدور �ل�سكنية و�ل�سركات �ل�سياحية و�لوقوف على حاالت �خللف بني م�سئويل �ل�سركات �ل�سياحية و�حلجاج فيما يخ�س تنفيذ بنود �لعقود �ملربمة بينهم 

و�إعد�د �ملحا�سر على �ل�سركات �ل�سياحية �ملخالفة وتوثيقها .  

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

طبقًا  �حلجاج  �إ�سكان  عمليات  مطابقة 
لبيانات �ال�ستقبال .

• متابعة بيانات �ال�ستقبال �ملدخلة بالنظام عن طريق مر�كز �ال�ستقبال .	
• �لقيام بجوالت ميد�نية للتاأكد من تفويج �حلجاج ح�سب بيانات �ال�ستقبال وكروت �ال�ستقبال.              	
• متابعة ت�سديد �لبلغات �لو�ردة �ليًا .	

متابعة 80% من عمليات �لتفويج .

�لقادمني  للحجاج  �ملنا�سب  �ل�سكن  توفر 
ولي�س لديهم �سكن .

م�ساعدة �حلجاج �لكر�م يف �ختيار �سكن منا�سب وح�سب رغبتهم من خلل �سا�سة تامني �ل�سو�غر                     

م�سرحة  مب�ساكن  �حلجاج  �إ�سكان 
مدة  يف  �حتياجاتهم  تنا�سب  مريحة 
و�سولهم  من  �ساعتني  تتجاوز  ال  زمنية 

مركز �ال�ستقبال بن�سبة 90 % .

�سبط �د�ء متعهدي �لتحميل و�لتنزيل .

• فور 	 �للزمة  و�ملعد�ت  �لعمالة  توفر  للتاكد من  �لتفويج  مو�قع  على  ميد�نية  بجوالت  �لقيام 
و�سول �حلجاج 

• ر�سد حاالت �لق�سور لدى متعهدي �لتحميل و�لتنزيل ومعاجلة حاالت �لق�سور خلل مدة ال 	
تتجاوز 30 دقيقة من خلل تاأمني �لعمالة �لبديلة .

�سرعة �نز�ل �متعة �حلجاج �لكر�م �ىل 
وحد�تهم �ل�سكنية �ملعدة لهم .
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�سلمة بيانات �لتفويج �ملدخلة بالنظام .

• �لغرف 	 �ىل  �حلجاج  و�سعود  �نتهائها  حتى  �حلجاج  و�سول  منذ  �لتفويج  عمليات  متابعة 
معاجلتها  على  و�لعمل  �ال�ستقبال  لبيانات  �ملخالفة  �لتفويج  حاالت  و�سبط  باأمتعهتم 

وت�سحيحها ورفع �ملخالفات لفرع �لوز�رة 
• �إدخال بيانات �إختلف �لتفويج بالنظام عند نهاية كل فرتة .	

توفر قاعدة بيانات عن �إ�سكان �حلجاج 
�سحيحة ومطابقة للو�قع .

جاهزية �لدور �ل�سكنية قبل و�سول �حلجاج .
• جميع 	 توفر  من  للتاأكد  و�سولهم  قبل  �حلجاج  عليها  �ملفوج  �ل�سكنية  �لدور  على  �لوقوف 

توفر   - �حلجاج  ال�ستقبال  �ل�سكنية  �لوحد�ت  جاهزية   ( �لتفويج  لعملية  �للزمة  �لعنا�سر 
مو�قف للحافلت �ملقلة للحجاج - وجود عمالة �لتحميل و�لتنزيل ( .

تنفيذ عملية �لتفويج على �مل�ساكن بي�سر 
و�سهولة دون تاأخري بن�سبة 80 % .

�سلمة �د�ء �ملنظمني .
• حتديد �لو�جبات و�ملهام �ملناطه بال�سركات �ل�سياحية .	
•  �لتاأكد من قيام �ل�سركات �ل�سياحية بو�جباتها وفق �لتعليمات �ل�سادرة من وزر�ة �حلج .	

�أد�ء �ل�سركات و�لتو��سل �لفوري  تقومي 
مع �ملنظمني ملعاجلة �أي ق�سور .

وتنفيذ  بو�جباتهم  للقيام  �ملنظمني  �لز�م 
ور�سد  و�لتعليمات  �النظمة  وتنفيذ  �لعقود 

�ل�سركات �ملخالفة .

• متابعة عمليات تفويج حجاج �ل�سركات للتاأكد من �سلمتها ونظاميتها .	
• متابعة �أد�ء �ل�سركات �ل�سياحية ميد�نيًا للتحقق من �لتز�مهم بو�جباتهم وتنقيذ جميع بنود 	

�لعقود �ملربمة مع �حلجاج ومع ��سحاب �لدور �ل�سكنية .

�ل�سياحية  �ل�سركات  الأد�ء  دقيق  ر�سد 
يوثق ما قد يقع منها من خمالفات .

توثيق خمالفات �ل�سركات .
1- �ملتابعة �لدورية الأد�ء �ل�سركات �ل�سياحية ور�سد وتوثيق خمالفاتها للأنظمة و�لتعليمات.  

2 - �لوقوف على �سكاوي �حلجاج �سد �ملنظمني للعمل على حلها ومعاجلتها يف حينه .
3 - تقومي �أد�ء �ل�سركات �ل�سياحية .

و�سحيح عن  موثق  نهائي  تقرير  �إعد�د 
�أد�ء �ل�سركات �ل�سياحية .



33

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
1 يومقبل بد�ية مو�سم �حلج توزيع مناطق �سكن �حلجاج �لكر�م �ىل ثمانية مناطق توزع عليها �لفرق �مليد�نية ح�سب تلك �ملناطق .1

1 �ساعةمن بد�ية كل فرتة جتهيز مناذج �لعمل و�الجهزة �لل�سلكية و�ل�سيار�ت للفرق �مليد�نية قبل بد�ية كل فرتة .2

30 دقيقةمن بد�ية كل فرتة��ستلم �لفرق �مليد�نية �لعهد من وحدة �لعمليات و�لتوجه على �لفور ملناطقها ملتابعة ومبا�سرة �حلاالت �مليد�نية .3

10 دقيقةحلظيمتابعة وحدة �لعمليات بيانات �لتفويج �ملدخلة يف �لنظام من قبل مر�كز ��ستقبال �لهجرة و�لرب و�ملطار .4

ت�سليم �لبلغات للفرق �مليد�نية ح�سب �ملناطق ومتابعة �لفرق من قبل رئي�س �لفرتة و�لتاأكد من مبا�سرة �حلاالت 5
وت�سديد �لبلغات �ليًا .

عند ظهور عملية ��ستقبال يف 
30 دقيقة�لنظام �الآيل

30 دقيقةوقت ت�سجيل �لبلغيف حالة �لبلغات �لو�ردة من �جلهات �لرقابية يتم ��ستلمها وت�سديدها من قبل رئي�س �لفرتة .6

�لتفويج ) عمال 7 �ل�سكنية قبل و�سول �حلجاج و�لتاأكد من توفر عنا�سر  �لدور  يجب تو�جد �لفرق �مليد�نية عند 
15 دقيقةبد�ية كل عملية تفويج�لتنزيل و�لتحميل وم�سئول توزيع �لغرف ومفاتيح �لغرف (. 

وقت و�سول �حلجاج �ىل �لوحد�ت مبا�سرة حاالت �لتفويج حتى �نتهائها و�لتاأكد من �سلمتها ومطابقتها للبيانات عند و�سولها .8
2 �ساعة�ل�سكنية

�مل�ساركة مع �جلهات �لرقابية يف حالة وجود �ختلف بني �حلجاج و��سحاب �لدور �ل�سكنية فيما يخ�س �لعقود 9
30 دقيقةوقت ت�سجيل �لبلغ�ملربمة ، وتعبئة ��ستمار�ت �لتفويج وحما�سر �إثبات �حلالة .

�أجور �ل�سكن يتم �لتن�سيق بني �لتفويج �الآيل وقطاع 10 �أو غري قادرين على دفع  يف حالة و�سول حجاج بدون �سكن 
30 دقيقةعند وجود حالة�ال�سكان لتاأمني �سكن بديل 

30 دقيقةبعد نهاية كل فرتة ت�سلم �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر لرئي�س �لفرتة لتدقيقها .11

1 �ساعةنهاية كل فرتةجتميع �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر بعد تدقيقها وتعطى لل�سوؤون �الد�رية الدخالها بالنظام .12

المهام اإلجرائية

1- املهام االإجرائية الآلية عمل متابعة تف�يج احلجاج على الدور ال�سكنية
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�ال�ستقبال 1 بيان  �لفعلية ح�سب  �لبيانات  يتم مطابقة �حلالة مع  �لتفويج  �مليد�نية على حاالت  �لفرق  وقوف  عند 
30 دقيقةبد�ية كل عملية تفويجوكروت �حلجاج .

30 دقيقةعند وجود حالة �ختلف تفويجيف حالة عدم مطابقة يتم مبا�سرة �حلالة وحتديد �ملت�سبب يف ذلك �الختلف و�إبلغ م�سرف �لفرتة باحلالة .2

10 دقيقةعند وجود حالة �ختلف تفويجتو��سل م�سرف �لفرتة مع م�سرف متابعة �حلج لطلب فرقة من قبلهم .3

5 دقيقةعند وجود حالة �ختلف تفويجتو��سل �لفرقة مع فرقة متابعة �حلج و�لوقوف على �حلالة و�أخذ �لتوجيه حيالها .4

10 دقيقةعند وجود حالة �ختلف تفويج�إعد�د حم�سر �إثبات �حلالة وتوثيقه من قبل فرقة متابعة �حلج �مل�ساركة يف �حلالة .5

30 دقيقةعند وجود حالة �ختلف تفويجتعبئة ��ستمارة �ختلف �لتفويج و�لتي حتتوي على بيانات �لد�ر �ملفوج عليها و�ل�سكن �جلديد .6

30 دقيقةنهاية كل فرتةبعد �نتهاء كل فرتة ت�سلم �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر مل�سرف �لفرتة لتدقيقها .7

30 دقيقةنهاية كل فرتةت�سليم جميع �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر لل�سوؤون �الد�رية ) وحدة �لتقارير ( .8

8 �ساعةبد�ية كل فرتة�إدخال �ال�ستمار�ت يف �لنظام �الآيل و�لعمل على ت�سحيح بيانات �لتفويج بناًء على �لو�قع .9

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
15 دقيقةعند وجود حالةيف حال وجود حالة تخ�س �ل�سركات �ل�سياحية يتم مبا�سرتها .1

10 دقيقةعند وجود حالةيتم �بلغ م�سرف �لفرتة للتو��سل مع م�سرف �سو�بط �ال�سكان بالوزر�ة للم�ساركة يف �حلالة .2

10 دقيقةعند وجود حالةتو��سل �لفرقة مع فرقة �سو�بط �ال�سكان و�لوقوف على �حلالة و�أخذ �لتوجيه حيالها .3

2- املهام االإجرائية الآلية عمل �سبط اإختالف تف�يج احلجاج عن بيانات اال�ستقبال

3- املهام االإجرائية الآلية عمل �سبط خمالفات ال�سركات ال�سياحية ميدانيًا
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10 دقيقةعند وجود حالة�إعد�د حم�سر �إثبات حالة وتوثيقه من قبل فرقة �سو�بط �الإ�سكان �مل�ساركة يف �حلالة .4

15 دقيقةعند وجود حالةتعبئة ��ستمارة خمالفة �سركة �سياحية و�لتي حتتوي على بيانات �ملنظم كاملة و�ملخالفة �مل�سجلة عليه .5

30 دقيقةبعد نهاية كل فرتة ت�سلم �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر مل�سرف �لفرتة لتدقيقها .6

15 دقيقةبد�ية دو�م كل فرتةت�سلم �ملحا�سر و�ال�ستمار�ت بعد تدقيقها لوحدة �ل�سوؤون �الد�رية .7

8 �ساعةبد�ية دو�م كل فرتة�إدخال �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر يف نظام متابعة �ل�سركات �الآيل . 8

�ملتابعة من قبل فرقة من وحدة 9 يتم  �أو �حلجاج  �ملنظم  ت�ستدعي متابعة مع  �لتي  يف حالة وجود بع�س �حلاالت 
30 دقيقةعند وجود حالة�ل�سركات �ل�سياحية .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
1 �ساعةعند وجود حالةيتم متابعة �ملحا�سر �ملدخلة يف �لنظام �آليًا من قبل وحدة متابعة �ل�سركات �ل�سياحية .1

20 دقيقةعند وجود حالةيتم �سبط خمالفات �ل�سركات من قبل مكاتب �خلدمة �مليد�نية .2

8 �ساعةيوميًامر�جعة �سا�سة ت�سجيل �ملحا�سر �ملدخلة من قبل مكاتب �خلدمة .3

20 دقيقةعند وجود حالة�لتاأكد من توفر جميع �مل�سوغات و�إرفاقها باملحا�سر .4

20 دقيقة�ثناء �حلالة�لتاأكد من دقة �ملخالفة �لتي يتم ر�سدها و�لتحقق منها ومن توفر �مل�ستند�ت �لثبوتية لها .5

�ملتابعة من قبل فرقة من وحدة 6 تتم  �أو �حلجاج  �ملنظم  ت�ستدعي متابعة مع  �لتي  يف حالة وجود بع�س �حلاالت 
8 �ساعةعند وجود حالة�ل�سركات �ل�سياحية .

3- املهام االإجرائية الآلية عمل �سبط خمالفات ال�سركات ال�سياحية باملكاتب
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يتم �سبط خمالفات �ل�سركات �ل�سياحية مبر�كز �ال�ستقبال من قبل مندوبي مكتب �ل�سركات �ل�سياحية �ملتو�جدين 1
15 دقيقةيوميًامبر�كز �ال�ستقبال .

15 دقيقةيوميًا متابعة عقود �ال�سكان لل�سركات �ل�سياحية بالنظام ملعرفة �ل�سركات �ملتوقع و�سولها .2

15 دقيقةيوميًا�لتاأكد من �لتز�م �ل�سركات �ل�سياحية بتنفيذ �النظمة و�لتعليمات �خلا�سة بال�سركات �ل�سياحية وبنود �لعقود .3

يف حالة وجود �سركات �سياحية خمالفة يتم �إعد�د حما�سر �إثبات �حلالة �آليًا وتوثيقه و�لتحقق من �رفاق كامل 4
30 دقيقةعند وجود حالة�مل�ستند�ت �لثبوتية لها .

يف حالة قدوم حجاج �ل�سركات �سياحية قبل �أو بعد موعد �لعقد يتم �لتن�سيق مع مكتب �ال�سكان لتاأمني �سكن بديل 5
30 دقيقةعند وجود حالةومنا�سب لهم وح�سب قدرتهم �ملالية �أو تاأمني �سكن خريي يف حالة عدم قدرتهم على دفع تكاليف �ل�سكن .

4- املهام االإجرائية الآلية عمل �سبط خمالفات ال�سركات ال�سياحية مبراكز اال�ستقبال

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3نائب

9م�سرف
12م�ساند
31من�سق

3�سكرتري
12مر�سد

التجهيزات
العددالن�ع

6حا�سب �آيل
18�آيباد

3طابعة عادية
1مودم �إنرتنت

2�آلة ت�سوير
1فاك�س
10بر�فو

2حمطة ثابتة
22ال�سلكي يدوي
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

اجلهة املنفذة
و�ل�سركات  �مليد�ين  �ال�سكان  مكتب 

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�ل�سياحية 

التجهيزات
العددالن�ع

20�سيار�ت
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: برنامج الطوارئ والسالمة
ً
رابعا

التعريف بالبرنامج
يعنى هذ� �لربنامج مبتابعة �لدور �ل�سكنية و�لتاأكد من جاهزيتها لل�سكن وتوفر �ملتطلبات و�لتجهيز�ت �ال�سا�سية للحجاج �لكر�م وجميع و�سائل �ل�سلمة قبل و�سول �حلجاج �لكر�م 

و�ثناء �إقامتهم .
 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�لتجهيز�ت  جميع  توفر  من  �لتحقق 
ال�سكان  �ملعدة  �مل�ساكن  يف  �ال�سا�سية 

�حلجاج

1- �لقيام بزيارة �ملباين �ل�سكنية �ملعدة ال�سكان �حلجاج  وتفقدها قبل و�سول �حلجاج �لكر�م  مبا 
ال يقل عن 24 �ساعة للتاكد من جاهزيتها وتوفر كافة �لتجهيز�ت و�خلدمات �لعامة .

2-�لقيام بزيارة �ملباين �ل�سكنية  �ملعدة ال�سكان �حلجاج وتفقدها بعد و�سول �حلجاج بـ)24 ( 
�ساعة .

تقرير يومي

معاجلة كافة �لنو�ق�س �مل�سجلة �أثناء �لقيام 
بالزيار�ت يف حالة عدم �لتز�م �ساحب �لد�ر 

تاأمينها و�سمان توفرها .

1- ر�سد �مللحظات و�لنو�ق�س يف �لتجهيز�ت �ال�سا�سية
2- يف حالة عدم و�سول �حلجاج �بلغ �ساحب �ل�سكن �و �مل�سئول بالنو�ق�س �ملطلوب تامينها

3- يف حالة  وجود �حلجاج يتم �حالة �ملح�سر �ىل وحدة تامني �لنو�ق�س للتامني �لفوري
تقرير يومي

يف  �لكر�م  �حلجاج  �سلمة  على  �حلر�س 
حالة �حلو�دث �و �لطو�رئ ال �سمح �هلل

 ) حريق - ت�سمم - كو�رث طبيعية - �خلء 
مبني (

1- �سرعة �ال�ستجابة و�لتو�جد يف موقع �حلدث
2- �لتو��سل �ل�سريع مع جهات �الخت�سا�س و�بلغة باحلالة

3- ح�سر عدد �حلجاج وجن�سياتها و�لتن�سيق مع ممثلهم و�بلغهم باالجر�أء�ت �ملطلوب �تخاذها 
4- متابعة �خلء �ملبني مع �جلهات �ملخت�سة وتوفري �ل�سكن �لبديل

5- �بلغ مكتب �لرعاية �ل�سحية باملوؤ�س�سة يف حالة ت�سمم ومتابعة �حلاالت بامل�ست�سفيات
6- �سرعة �عادة �الو�ساع لطبيعتها بعد �نتهاء �حلالة

تقرير مف�سل عن �حلالة
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
24 �ساعة25-10-1436 هـمر�جعة نظام �لعقود ملعرفة �لدور �ل�سكنية �لتي مت ت�سديق �لعقود عليها يف �مل�سار �الإلكرتوين1

1 �ساعةقبل موعد بد�ية �لعقد�إ�سد�ر �أو�مر �لعمل و��ستمار�ت �لزيارة �الآلية للمباين �ل�سكنية قبل موعد �لعقد بــ 24  - 48 �ساعة .2

وتوفر 3 لل�سكن  جاهزيتها  من  للتاكد  �لعمل  باأو�مر  �ملدرجة  �ل�سكنية  للمباين  بالتوجه  �مليد�نية  �لفرق  تكليف 
2 �ساعةقبل بد�ية كل عقد بـ 48 �ساعة�لتجهيز�ت و�خلدمات �لعامة بها .

يف حالة وجود نو�ق�س يف �لتجهيز�ت �أو �خلدمات �لعامة يتم تدوينها يف �إ�ستمارة �لزيارة وحترير �إ�سعار �إبلغ 4
24 �ساعةوقت �إجر�ء �لزيارةخمالفة لتاأمني �لنو�ق�س قبل و�سول �حلجاج مب�ساركة مندوب وز�رة �حلج .

5
�لقيام بالزيارة �لثانية بعد �إنتهاء �ملهلة �ملحددة يف �لزيارة �الوىل بو��سطة فرق م�سرتكة مع مركز طو�رئ �حلج 
للتاأكد من تاأمني �لنو�ق�س ، ويف حالة عدم تاأمينها يتم �إعد�د حم�سر �إثبات حالة وتاأمني �لنو�ق�س وتوثيق �حلالة 

بال�سور .

عند وجود حالة ووقت �إجر�ء 
3 �ساعة�لزيارة

3 �ساعةعند وجود حالةيف حالة عدم تامني �لنو�ق�س يتم تامينها فورً� مب�ساركة مندوب �لوز�رة .6

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
2 �ساعةقبل �سكن �حلجاج بـ 48 �ساعةمر�جعة �لنظام �الآيل ملر�كز �ال�ستقبال ملعرفة �ملباين �ل�سكنية �ملفوج عليها �حلجاج فعليًا .1

1 �ساعةبعد �سكن �حلجاج بــ 48 �ساعة �إ�سد�ر �أو�مر �لعمل و��ستمار�ت �لزيار�ت �الآلية للمباين �ل�سكنية �لتي مت �لتفويج عليها .2

تكليف �لفرق �مليد�نية بالتوجه للمباين �ل�سكنية �ملدرجة باأو�مر �لعمل للإطمئنان على ر�حة �حلجاج و�لتاأكد من 3
2 �ساعةبد�ية كل فرتةتوفري �لتجهيز�ت و�خلدمات �لعامة بها .

المهام اإلجرائية

1- املهام االجرائية لزيارة الدور ال�سكنية قبل و�س�ل احلجاج .

2- املهام االجرائية لزيارة الدور ال�سكنية بعد و�س�ل احلجاج واثناء اقامتهم .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
30 دقيقةيوميًا ��ستلم �لبلغات �لو�ردة �ىل �ملكتب وتوجية �لفرق �مليد�نية ح�سب �حلاجة .1

�لتو��سل مع مكتب �خلدمات �لتابع له �حلجاج للتو�جد يف موقع �حلالة و�لتو��سل مع مركز طو�رئ �حلج وعمليات 2
20 دقيقةعند وجود حالة�لدفاع �ملدين و�ساحب �لد�ر �أو �ملجموعة �ل�سكنية ومكتب �لرعاية �ل�سحية .

3
تاأمني  عملية  ملبا�سرة  �مليد�ين  �ال�سكان  مكتب  مع  �لتو��سل  يتم  �حلجاج  ونقل  �ل�سكن  لتبديل  �حلاجة  حالة  يف 
�ل�سكن �لبديل و�إنهاء �إجر�ء�ت نقل �حلجاج لل�سكن �لبديل ويتم ذلك باإجر�ء �الت�ساالت �الزمة مع �لنقابة �لعامة 

لل�سيار�ت للم�ساعدة يف �إح�سار �حلافلت بالتن�سيق مع مكتب �ال�سكان ومكاتب �سوؤون �حلجاج .
2 �ساعةعند وجود حالة

3-املهام االجرائية يف حاالت احلريق ال �سمح اهلل .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

يف حالة وجود �سكاوي �أو نو�ق�س يف �لتجهيز�ت �أو �خلدمات �لعامة يتم تدوينها يف �إ�ستمارة وحترير �إ�سعار �إبلغ 4
8 �ساعةوقت حترير �ملخالفةخمالفة وحتديد �ملهلة �لزمنية لتاأمني �لنو�ق�س قبل مغادرة �حلجاج مب�ساركة فرع وز�رة �حلج .

�لنو�ق�س من قبل �ساحب 5 تاأمني  للتاأكد من  �إنتهاء �ملهلة �ملحددة يف �لزيارة �الأوىل  �لثانية بعد  �لقيام بالزيارة 
3 �ساعةعند نهاية �ملهلة �ملحددة�ملبنى �أو �لفندق مب�ساركة وز�رة �حلج .



41

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

يف حالة وجود حادث �سري ال �سمح �هلل تتم مبا�سرة �حلالة و�الطمئنان على �حلجاج �لكر�م و�لتو��سل مع عمليات 1
5 دقائقعند وجود حالة�حلج وعمليات �ملرور .

�لتو�جد مبوقع �حلالة و�لقيام بعملية �لتن�سيق مع �جلهات �لرقابية حتى �نتهاء �حلالة و�لطماأنينة على �سلمة 2
20 دقيقةعند وجود حالةور�حة �حلجاج �لكر�م .

يف حالة وجود حاالت ت�ستدعي نقلها للم�ست�سفيات يتم �لتو��سل مع �لهلل �الحمر و�إبلغ مكتب �لرعاية �ل�سحية 3
5 دقائقعند وجود حالةملتابعة �حلالة .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
10 دقيقةعند وجود حالة�إ�ستلم �لبلغ من �جلهة �لرقابية �ملبلغة .1

�لتو��سل مع مكتب �خلدمة �لتابع له �حلجاج للتو�جد يف موقع �حلالة و�لتو��سل مع مكتب �ال�سكان �مليد�ين ملبا�سرة 2
2 �ساعةعند وجود حالةعملية تاأمني �ل�سكن �لبديل و�إنهاء �إجر�ء�ت نقل �حلجاج لل�سكن �لبديل .

�إنتهاء �حلالة و�لطماأنينة على �سلمة 3 �لتو�جد مبوقع �حلالة و�لقيام بعملية �لتن�سيق مع �جلهات �لرقابية حتى 
30 دقيقةعند وجود حالة�حلجاج �لكر�م .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

بعد عودة �لفرق �مليد�نية من �مليد�ن تقوم وحدة �ملر�قبة و�لتن�سيق �الد�ري مبكتب �لطو�رئ باإدخال حما�سر تاأمني 1
1 �ساعةقبل نهاية كل فرتة بــ �ساعة�لنو�ق�س و�ل�سور بالنظام مع تو�سيح تلك �لنو�ق�س نهاية كل فرتة . 

4- املهام االجرائية يف حااالت ح�ادث ال�سري ال �سمح اهلل .

4- املهام االجرائية يف حاالت اإخالء الدور ال�سكنية الأي �سبب من اال�سباب .

5- املهام االجرائية لتامني الن�اق�س من التجهيزات اال�سا�سية يف املباين ال�سكنية .
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مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3رئي�س فرتة

6م�سرف
6م�ساند
15من�سق

3�سكرتري
14مر�سد

التجهيزات
العددالن�ع

3حا�سب �آيل
8�آيباد

2طابعة عادية
1مودم �إنرتنت

3كامري� فوتوغر�فية
1�آلة ت�سوير

2هاتف
1فاك�س
6بر�فو

1حمطة ثابتة

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

�لتقارير 2 �سا�سة  يف  �آليًا  �ملحا�سر  تلك  و�ل�سلمة  �لطو�رئ  مكتب  على  �مل�سرف  �الد�رة  جمل�س  ع�سو  �إعتماد 
30 دقيقةيوميًا�ملخ�س�سة لذلك وحُتدث دوريًا لدى �ل�سوؤون �ملالية .

قيام وحدة تاأمني �لنو�ق�س بالتاأكد �آليًا من وجود �لتاأمني �لكايف للد�ر �ملخالفة ومن ثم �إتخاذ �الإجر�ء�ت �للزمة 3
5 دقائقيوميًاملعاجلة �لق�سور يف �لتجهيز�ت و�خلدمات �لعامة بعد �لتاأكد من توفر تاأمني كايف لتغطية �لق�سور .

�الإجر�ء�ت 4 الإتخاذ  �خل�سو�س  بهذ�  �لوز�رة  فرع  خماطبة  يتم  �ملخالفة  للد�ر  كايف  تاأمني  توفر  عدم  حالة  يف 
1 �ساعةيوميًا�لنظامية .

5
ميد�نية  فرقة  لتوجية  و�ل�سلمة  �لطو�رئ  ملكتب  �آليًا  �لعمل  �أمر  �إحالة  يتم  �لق�سور  معاجلة  من  �النتهاء  بعد 
لل�سوؤون  رفعة  ثم  ومن  وتوثيقة  بذلك  حم�سر  و�إعد�د  �لنو�ق�س  تاأمني  لتثبيت  �حلج  طو�رئ  فرقة  مع  و�لتو��سل 

�ملالية الإجر�ء عملية �ملحا�سبة .
1 �ساعةيوميًا
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمكتب �لطو�رئ و�ل�سلمةاجلهة املنفذة

التجهيزات
العددالن�ع

12ال�سلكي يدوي
12�سيار�ت
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: برنامج اسكان الحجا	 الفرادى
ً
خامسا

التعريف بالبرنامج
يعنى �لربنامج بتوفري �ل�سكن �ملنا�سب للحجاج �لفر�دى �لقادمني للمدينة �ملنورة وبخا�سة من يقدمون بعد �حلج من مكة �ملكرمة ومتكينهم من �ختيار �ل�سكن �ملنا�سب المكانياتهم 

و�إجر�ء �حلجوز�ت وعلى �أن تكون بيانات �لعقود دقيقة وتامني �ل�سكن �ملنا�سب لهم يف حالة قدومهم للمدينة �ملنورة دون حجز م�سبق .
 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

توفري �ل�سكن للحجاج �لفر�دى �لقادمني �ىل 
�ملدينة �ملنورة .

• �لفر�دى 	 للحجاج  �النرتنت  على  للأدالء  �الهلية  �ملوؤ�س�سة  مبوقع  �ل�سو�غر  معلومات  توفري 
�لقادمني للمدينة �ملنورة .

• متكني �حلجاج �لفر�دى من �ختيار �ل�سكن �ملنا�سب لهم قبل قدومهم من مكة �ملكرمة بتزويد 	
و�خلدمات  �ل�سكن  مو��سفات  الدخال  �لكرتونية  ح�سابات  و�لفنادق  �ال�سكان  جمموعات 

�ملتوفرة لديها وم�ستوى �ال�سعار مبوقع �ملوؤ�س�سة �الهلية للأدالء .

مبر�كز  �لفر�دى  �حلجاج  بقاء  عدم 
�ال�ستقبال ملدة زمنية تتجاوز �ساعتني .

للحجاج  �ملنا�سب  �ل�سكن  �ختيار  �سهولة 
�لفر�دى قبل قدومهم من مكة �ملكرمة .

• بتو�جد مندوبي �ملجموعات �ل�سكنية �لتي لديها �لرغبة يف �إ�سكان �حلجاج �لفر�دى يف �ملو�قع 	
�ملخ�س�سة لهم من قبل فرع �لوز�رة مبر�كز �ال�ستقبال .

• م�ساعدة �حلجاج �لفر�دى يف �حل�سول على �سكن حلظة و�سولهم ملر�كز �ال�ستقبال .	

مبر�كز  �حلجاج  تفويج  �سهولة 
�ال�ستقبال . 
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
8 �ساعةيوميًا توفري بيانات �ل�سو�غر يف �ملباين �ل�سكنية و�لفنادق بح�سب مدخلت �لعقود �لنظامية .1

�إ�سكان 2 �إمكانية  بها  �ملتوفرة  و�لفنادق  �ل�سكنية  �ملباين  مو��سفات  باإدخال  و�لفنادق  �ال�سكان  جمموعات  قيام 
24 �ساعةيوميًاو�خلدمات �ملتوفرة و�ال�سعار و�إ�سم �مل�سئول وو�سيلة �الت�سال به .

�ل�سكنية 3 �ملباين  بيانات  على  �إطلعهم  يتم  �ملكرمة  مبكة  �خلدمة  ملجموعات  �لفر�دى  �حلجاج  مر�جعة  عند 
35 دقيقةبد�ية مو�سم �حلجو�لفنادق �ملتوفر بها �إمكانية �إ�سكان عرب موقع �ملوؤ�س�سة .  

تقوم جمموعة �خلدمة �مليد�نية مبكة �ملكرمة باإن�ساء طلب حجز �آيل مبدئي موجه لل�سكن �ملختار و�لتو��سل مع 4
30 دقيقةعند طلب �حلاجم�سئول �ل�سكن .

�عتماد م�سئول �ل�سكن لطلب �حلجز �ملبدئي �آليًا ليتم �حت�سابه من �لطاقة �ال�ستيعابية للمبنى يف قاعدة بيانات 5
25 دقيقةعند �حلجز �ملوؤكدعقود �ال�سكان .

حتويل طلبات �حلجز �ملعتمدة �آليًا �ىل قاعدة بيانات �ال�ستقبال �الآيل ليتم تفويج �حلجاج �لفر�دى مبوجبها يف 6
25 دقيقةعند �حلجز �ملوؤكدمر�كز �ال�ستقبال .

بعد �لتاأكد من �نهاء كافة تقوم جمموعة �خلدمة �مليد�نية مبكة �ملكرمة بطباعة �سند �حلجز وت�سليمه للحاج �لكرمي .7
25 دقيقةمتطلبات �حلجز �ملوؤكد

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
10 دقائقبد�ية كل فرتة �أثناء �أيام �لذروةتو�جد مندوبي جمموعات �ال�سكان و�لفنادق يف �ملو�قع �ملخ�س�سة لهم من قبل فرع وز�رة �حلج مبر�كز �ال�ستقبال 1

مبوقع 2 �لفر�دى  �حلجاج  الإ�سكان  �الآيل  �لنظام  على  �لدخول  ب�سلحية   و�لفنادق  �ل�سكنية  �ملجموعات  تزويد 
8 �ساعةبعد تاأهلها�ملوؤ�س�سة .

المهام اإلجرائية

1- املهام االإجرائية الآلية عمل اإ�سكان احلجاج الفرادى وتف�يجهم من مكة املكرمة اىل املدينة املن�رة 

2- املهام االجرائية الآلية عمل اإ�سكان احلجاج الفرادى وتف�يجهم من مراكز اال�ستقبال
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

توجيه �حلجاج �لفر�دى �لذين لي�س لديهم حجز م�سبق �ىل مندوبي �ملجموعات و�لفنادق لعمل حجز و�حل�سول 3
10 دقائقعند وجود حالةعلى �سند �آيل . 

5 دقائقعند وجود حالة تفويج �حلجاج �لفر�دى �ىل �سكنهم بناًء على �سند �حلجز .4

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
8 �ساعةيوميًايقوم موظفي �ال�سكان بح�سر �ل�سو�غر �ملتاحه لدى �ملجموعات �ل�سكنية و�لفنادق من خلل �لتو��سل �ليومي �آليَا .1

�حل�سول على �ل�سو�غر من قبل �ملجموعات �ل�سكنية و�لفنادق خطيًا ) من خلل منوذج موحد ( مع توثيقه للرجوع 2
8 �ساعةيوميًا�ليه عند �حلاجة .

30 دقيقةيوميًا �إدخال موظف �ال�سكان �ملتاح من �ل�سو�غر بالنظام �الآيل .3

متكني وحد�ت �لتفويج يف مر�كز �ال�ستقبال �لدخول على �ل�سا�سات �ملخ�س�سة لل�سو�غر و�ال�ستفادة منها يف تفويج 4
25 دقيقةيوميًا�حلجاج �لغري متعاقدين على �سكن .

3-اخلطة البديلة لت�فري ال�س�اغر

مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�إ�سكان �حلجاج �لفر�دىاجلهة املنفذة
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: برنامج التقارير والتنسيق اإلداري
ً
سادسا

التعريف بالبرنامج
هي �لوحدة �لتي تعنى باالعمال �الد�رية و�لرفع لع�سو جمل�س �الد�رة �مل�سئول عن �ملخالفات �الد�رية ، كما تقوم بتذليل �لعقبات �لتي تعرت�س �سري �لعمل �الد�ري مبكاتب �لقطاع .

 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام �لعمل �الإد�ري بالقطاع .
•  عمل ت�ساميم �لعمل �للزمة .	
•  و�سع �آلية موحدة لنماذج �لعمل .	

مع  ليتو�كب  �الإد�ري  بالعمل  �الإرتقاء 
متطلبات بيئة �لعمل �حلالية و�مل�ستقبلية 

�سبط �لتو��سل بني مكاتب �لقطاع .
•  تعيني �سباط �إت�سال بكل فرتة .	
• توحيد �آلية عمل �ل�سوؤون �الإد�رية .	

مكاتب  بني  �ملن�سود  �لتو��سل  حتقيق 
�ىل  مقرتحاتهم  وتو�سيل  �لقطاع 

�ملخت�سني .

توفر �ملعلومة وعدم تاأخرها .
• حفظ �أور�ق �لعمل �لهامة و�أر�سفتها .	
• ترتيب �مللفات وعنونتها ل�سهولة �لو�سول للمعلومة �سريعًا	

�سلمة �لبيانات وحفظها وتوفرها .

�لتوثيق �الد�ري ملكاتب �لقطاع .
• �أر�سفة جميع �مللفات . 	
• حفظ �لتقارير �ليومية و�خلتامية .	
• حفظ �الأور�ق �لثبوتية و�ملرفقات �خلا�سة بها .	

�ملعلومات  وحفظ  �لقطاع  �أعمال  توثيق 
للرجوع لها ملو��سم �حلج �لقادمة .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
7 يومقبل بد�ية مو�سم �حلج�عد�د مناذج �لعمل ودعم مكاتب �لقطاع بكل �لتجهيز�ت �ملكتبية بالتن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعلقة باملوؤ�س�سة .1

1 �ساعةيوميًا �لقيام بعمل زيار�ت دورية ملكاتب �لقطاع ملتابعة �سري �لعمل �الد�ري على �كمل وجه و�إعطاء �لدعم �للزم .2

متابعة �لتقارير �ليومية �ملعدة من قبل وحدة �ل�سوؤون �الد�رية مبكاتب �لقطاع وحتليلها ومن ثم �لرفع �ىل �سعادة 3
2 �ساعةيوميًاع�سو جمل�س �الد�رة �مل�سئول عن �لقطاع .

�لتن�سيق مع روؤ�ساء مكاتب �لقطاع يف ما يخ�س �ملخالفات �الد�رية و�لبلغات �لغري م�سددة ميد�نيًا و�لرفع ل�سعادة 4
1 �ساعةيوميًاع�سو جمل�س �الد�رة �مل�سئول .

5 يومقبل نهاية مو�سم �حلجمتابعة �إنهاء كافة �المور �ملتعلقة بت�سليم مكاتب �لقطاع و�إخلء طرف روؤ�ساء �ملكاتب .5

7 يومنهاية مو�سم �حلجتوثيق �عمال �لقطاع و�إعد�د تقرير ختامي جلميع مكاتب �لقطاع .6

5 يومنهاية مو�سم �حلج�ر�سفة جميع �ملحا�سر و�إختلف �لتفويج و�الور�ق �لهامة للرجوع لها عند �حلاجة .7

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية الآلية عمل وحدة التقارير والتن�سيق االداري

مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�لتقارير و�لتن�سيق �الإد�رياجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
1من�سق
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: برنامج وحدة تأمين النواقص
ً
سابعا

التعريف بالبرنامج
يعنى هذ� �لربنامج على تاأمني وتوفري �لنو�ق�س يف �لتجهيز�ت و�خلدمات �لعامة عند وجود ملحظة �أو نو�ق�س يف �لدور �ل�سكنية �أثناء زيار�ت �مل�ساكن من قبل مكتب �لطو�رىء 

و�ل�سلمة وذلك من قيمة تاأمني �ل�سكن ) 15 %( .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
بالتجهيز�ت  �لنو�ق�س  توفري  �سمان 

�ال�سا�سية من قيمة تامني �ل�سكن ) 15 % (

• متابعة حما�سر تاأمني �لنو�ق�س بالنظام �الآيل .	
• �لتعميد �لفوري للمتعهد بتامني �لنو�ق�س �ملطلوبة ح�سب �ملحا�سر �ملعدة	
• �لتاكد من ��ستلم �لنو�ق�س يف �ملباين �ل�سكنية .	

تقرير يومي

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
1 �ساعةنهاية كل فرتة�إدخال وحدة �لتن�سيق �الد�ري مبكتب �لطو�رىء و�ل�سلمة حما�سر تاأمني �لنو�ق�س بالنظام �الآيل نهاية كل فرتة .1

�ملحا�سر 2 ظهور  ليتم  �ليًا  �ملحا�سر  تلك  و�ل�سلمة  �لطو�رىء  مكتب  على  �مل�سرف  �الد�رة  جمل�س  ع�سو  �عتماد 
30 دقيقةيوميًاب�سا�سة تقارير خم�س�سة لذلك حتدث دوريًا لدى وحدة تاأمني �لنو�ق�س .

قيام وحدة تاأمني �لنو�ق�س بالتاأكيد �ليًا من وجود �لتاأمني �لكايف  للد�ر �ملخالفة ومن ثم �تخاذ �الإجر�ء�ت �للزمة 3
5 دقائقيوميًاملعاجلة �لق�سور يف �لتجهيز�ت و�خلدمات �لعامة .

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية الألية عمل معاجلة الق�س�ر يف التجهيزات واخلدمات العامة 
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

�الجر�ء�ت 4 التخاذ  �خل�سو�س  بهذ�  �لوز�رة  فرع  خماطبة  يتم  �ملخالفة  للدور  كايف  تاأمني  توفر  عدم  حالة  يف 
10 دقيقةعند وجود حالة�لنظامية .

5
ميد�نية  فرقة  لتوجيه  و�ل�سلمة  �لطو�رىء  مكتب  �ىل  �لعمل  �أمر  �إحالة  يتم  �لق�سور  معاجلة  من  �النتهاء  بعد 
�الإجر�ء�ت  وتوثيقه ال�ستكمال  بذلك  و�إعد�د حم�سر  �لنو�ق�س  تاأمني  لتثبيت  و�لتو��سل مع فرقة طو�رىء �حلج 

�ملحا�سبية .
60 دقيقةبعد �إنهاء �حلالة

�إعد�د تقرير يومي من قبل وحدة تاأمني �لنو�ق�س بجميع �حلاالت �لتي مت �نهائها بهذ� �خل�سو�س ورفعه لع�سو 6
60 دقيقةيوميًاجمل�س �الد�رة �مل�سئول .

مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س فرتةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة تاأمني �لنو�ق�ساجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س فرتة
1م�سرف

1من�سق
3�سكرتري

1مر�سد
2م�ساند

التجهيزات
العددالن�ع

1حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1�آلة ت�سوير

3بر�فو
1ال�سلكي يدوي

2�سيار�ت
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: برنامج وحدة الشؤون القانونية والتحقيق
ً
ثامنا

التعريف بالبرنامج
يعني �لربنامج مبتابعة �ملخالفات �مل�سجلة بالنظام وتدقيقها ومر�جعتها وجمع �ملعلومات �ملرتبطة بها للتحقيق فيها مع �لعاملني �ملو�سمني و�لرفع بالنتائج و�لتو�سيات 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

تطبيق الئحة �ملخالفات و�جلز�ء�ت .
• متابعة �ملخالفات �مل�سجلة يف �لنظام .	
• �لتدقيق ومر�جعة �ملخالفات �لو�ردة من جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة .	
•  �عتماد تنفيذ �جلز�ء�ت و�ملخالفات .	

حيال  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت  �تخاذ 
�ملخالفات خلل 24 �ساعة .

�لق�سايا  يف  �للزمة  �لتو�سيات  تقدمي 
�ملحالة .

• �لدر��سة �لقانونية مللفات �لق�سايا �ملحالة .	
• جمع �ملعلومات �ملرتبطة بالق�سية .	
• �لتحقيق مع �جلهات �ملعنية بالق�سية .	

�نهاء �لق�سية خلل 72 �ساعة من وقت 
��ستلمها .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

1

��ستلم ملفات �لق�سايا و�ملخالفات �الد�رية من جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة و�جلهات �ملعنية :
• �لدر��سة �لقانونية مللفات �لق�سايا �ملحالة .	
• جمع �ملعلومات �ملرتبطة بالق�سية .	
• �لتحقيق مع �جلهات �ملعنية بالق�سية .	
• تقدمي �لتو�سيات حيال �لق�سية .	
• متابعة �ملخالفات �مل�سجلة يف �لنظام .	
• �لتدقيق ومر�جعة �ملخالفات �لو�ردة من جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة .	
•  �عتماد تنفيذ �جلز�ء�ت و�ملخالفات .	

24 �ساعة11/1

2
عر�س �ملعاملت  على �سعادة نائب رئي�س جمل�س �الد�رة للتوجيه :

• ت�سجيل �ملخالفات �الإد�رية على �ملوظفني �ملو�سميني عرب �لنظام �اليل .	
•  ت�سليم �لق�سايا للمحققني الإكمال �للزم .	

1 �ساعةيوميًا �ل�ساعة 8 م�ساًء

1 �ساعةيوميًا �ل�ساعة 7 م�ساًءرفع تقرير يومي عن ما مت �جنازه من مهام ومعاملت �إىل �سعادة نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة.3

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة ال�س�ؤون القان�نية والتحقيق
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �ل�سوؤون �لقانونية و�لتحقيقاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

2حمقق
2م�ساند
2من�سق

التجهيزات
العددالن�ع

1حا�سب �آيل
1�سيار�ت
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: برنامج وحدة اإلحصاء والتقارير
ً
تاسعا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج بتوثيق �أد�ء �ملوؤ�س�سة بجميع قطاعاتها و�إ�سد�ر �لتقارير �الإح�سائية �ليومية و�لدورية و�لنهائية .

 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

جمع �لبيانات �للزمة الإعد�د �الإح�سائية وحتليلها ون�سرها عرب موقع �ملوؤ�س�سة �اللكرتوين .توثيق �الد�ء �ليومي للموؤ�س�سة  رقميًا.

 ، �ملغادرين   ، )�لقادمني  �حلجاج  عدد 
�ملر�سى ، �ملتوفني ، �لتائهني ، ت�سنيف 
وجمموعة  �جلن�سيات  ح�سب  �الأعد�د 
�لثلث  مو��سم �حلج  مع  �ملقارنات  من 

�ل�سابقة(.

ذ�ت  للجهات  �الح�سائية  �لتقارير  �ي�سال 
�لعلقة .

•  ن�سر �لتقارير و�الإح�سائيات عرب موقع �ملوؤ�س�سة على �النرتنت  .	
•  توزيع �لتقارير و�الح�سائيات على �جلهات ذ�ت �لعلقة .	

جميع  على  و�سمولها  �لتقارير  و�سوح 
وت�سري  قر�ءتها  �سهولة  مع  �ملوؤ�سر�ت 

دالالتها .

توثيق �الد�ء �لعام للموؤ�س�سة .
�لتقارير  و�عد�د  �ملطلوبة  و�الإح�سائيات  �لتقارير  الإعد�د  وتبويبها  و�ملوؤ�سر�ت  �لبيانات  حتليل 

و�الح�سائيات �لدورية و�لنهائية للموؤ�س�سة 

حتديد �أيام ذروة �لعمل و�لن�سب �ملئوية 
�لثلث  �حلج  مو��سم  مع  و�ملقارنات 

�ل�سابقة .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

�مل�ساندة ح�سب 1 و�ملكاتب  �مليد�نية  �ال�ستقبال وقطاعي مكاتب �خلدمة  �ليومي من مر�كز  �الد�ء  بيانات  ��ستلم 
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�لنوذج �ملعتمد .

3 �ساعاتيوميًا منذ بد�ية �ملو�سمتبويب �لبيانات )ت�سنيفها ، حتليلها( .2

�ل�ساعة 8 م�ساءيوميًا منذ بد�ية �ملو�سم�إ�سد�ر وتوزيع �لتقارير �الإح�سائية على �جلهات ذ�ت �لعلقة .3

1 �ساعةبد�ية �ملو�سمن�سر �لتقارير �الح�سائية �ليومية عرب موقع �ملوؤ�س�سة على �النرتنت .4

�إعد�د �لتقارير �خلتامية و�الإجمالية لكل مو�سم على حده و�إجمايل �ملو�سميني لرفعها ملكتب �سعادة نائب رئي�س 5
5 يومنهاية كل مو�سمجمل�س �الإد�رة .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة االإح�ساء والتقارير  

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

2م�سرف
3من�سق

1م�سئول وحدة
1رئي�س فرتة

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
1حا�سب �آيل حممول

1طابعة عادية
1��سكرن

1�سريحة �ت�سال �نرتنت
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

م�سوؤول وحدةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �الإح�ساء و�لتقاريراجلهة املنفذة

التجهيزات
العددالن�ع

3بر�فو
1�سيار�ت
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: برنامج وحدة قطاع المتابعة واإلسكان
ً
عاشرا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام عمل �لقطاع و�لوحد�ت .
• �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية  .	
• ��ستلم وت�سليم �ملعاملت من �لقطاع و�لوحد�ت .	
•  متابعة �ملعاملت لدى �لقطاع و�لوحد�ت .	

�أو  �ملعاملت  �أو  �ملهام  تعليق  عدم 
تاأخرها يف �الإجناز .

توثيق �د�ء �لقطاع و�لوحد�ت .
• جتميع �لتقارير من �لقطاع و�لوحد�ت �لتابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�سح �سري �لعمل 	

يف جميع �ملو�قع .
•  �إ�سد�ر تقرير موحد بعمل كل قطاع ووحدة و�ملهام �ملوجزة و�ملوكلة �إليهم .	

تزويد �لقطاع و�لوحد�ت �لتابعة للقطاع 
بالتقارير يوميًا .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير من �لقطاعات و�لوحد�ت )خمالفات – ق�سايا – تقارير -...( و�لرفع ملكتب 1
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سمنائب رئي�س جمل�س �الإد�رة على مد�ر )24( �ساعة .

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�إعد�د تقارير يومية باملهام �ملنجزة وموؤ�سر�ت �الأد�ء .2

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع املتابعة واالإ�سكان 
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مرجعية الربنامج   
�مل�سرف  �الإد�رة  رئي�س جمل�س  نائب  قطاع 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجعلى قطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة قطاع �ملتابعة و�الإ�سكاناجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
2م�سرف
3�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س
4بر�فو

1حمطة ثابتة
2ال�سلكي يدوي

1�سيار�ت
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الحادي عشر: برنامج لجنة المتابعة والمراقبة الذاتية

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج مبتابعة ومر�قبة �أد�ء جميع مو�قع �خلدمات �ملو�سمية و�لتن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعلقة باأعمال �حلج .

 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�سلمة �الد�ء �لعام للموؤ�س�سة .
1- تنفيذ بر�مج عمل �لوحد�ت �لتابعة للجنة �ملتابعة و�ملر�قبة .

2- متابعة ومر�قبة �الأد�ء �لعام يف خمتلف �ملو�قع �خلدمية .
�لتقارير �ليومية عن �أعمال �ملوؤ�س�سة .

�لعلقة  ذ�ت  �جلهات  مع  �لتو��سل  �سبط 
باأعمال �حلج .

1- �لتن�سيق بني �جلهات �لتابعة للموؤ�س�سة و�جلهات ذ�ت �لعلقة باأعمال �حلج .
2-نظام �آيل لت�سجيل وت�سديد �لبلغات .

3- ��ستخد�م و�سائل �الت�سال �ملختلفة .

�لبلغات  عدد  تو�سح  يومية  تقارير 
�لو�ردة و�مل�سددة .

�ال�ست�سعار �ملبكر للأخطاء ونقاط �ل�سعف .
• متابعة �إد�رية على جميع مو�قع �خلدمات .	
• متابعة ميد�نية على مو�قع �خلدمات .	
•  مر�قبة �لعمليات عرب �لنظام �الآيل .	

تقارير يومية كل 8 �ساعات .

�غلب  يف  �لتدخني  ظاهرة  �نت�سار  من  �حلد 
مو�قع �ملوؤ�س�سة 

�حلد من �نت�سار ظاهرة �لتدخني .�ملتابعة �مل�ستمرة من خلل �جلوالت �ليومية .

معاجلة  يف  �ملوؤ�س�سة  من  �لفورية  �ال�ستجابة 
�مللحظات �لتي يتم ر�سدها .

1. متابعة �لبلغات و�حلاالت �لو�ردة وت�سديدها من �جلهات �ملعنية .
2. حتديد زمن حمدد للتعامل مع �حلاالت و�لبلغات �لو�ردة وت�سعيد �حلاالت مل�ستويات �على 

ح�سب كل حالة .
�سرعة �ال�ستجابة وت�سديد �مللحظة .

للحجاج  �ملقدمة  �خلدمات  يف  �الد�ء  قيا�س 
مبو�قع �خلدمة .

1. مر�جعة ودر��سة �ملعوقات و�مللحظات �مل�سجلة .
2. و�سع �حللول �للزمة لتح�سني �الد�ء من خلل �خلطة �لت�سغيلية .

�خلدمات  الد�ء  �مل�ستمرة  �ملر�قبة 
مبو�قع �خلدمة .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سممتابعة �لوحد�ت للقيام باأعمالها كل فيما يخ�سه و�الإ�سر�ف على �سري �لعمل بال�سكل �ملطلوب .1

و�لقطاعات 2 و�ملر�كز  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  عمل  من   للتاأكد  �لوحد�ت  من  �لو�ردة  �لتقارير  وحتليل  در��سة 
على مد�ر �ل�ساعةمنذ وقت و�سول �لتقاريرو�لتز�مهم باالأنظمة و�لتعليمات ح�سب �خلطة �لت�سغيلية .

1 �ساعةبد�ية �ملو�سم�حالة نتائج حتليل �لتقارير و�إىل مكتب نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة .3

متابعة جد�ول �لتوديع �ل�سادرة من مكاتب �خلدمة �مليد�نية و عقود �ال�سكان لتقييم ن�سبة �لعمل لكل مكتب ��سافة 4
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�ىل �لتو�جد �مل�ستمر د�خل �ملكاتب و تقدمي �لدعم و �مل�ساندة ملنع ظهور حاالت �لتكد�س .

تكثيف �جلوالت �مليد�نية على مو�قع �لتوديع و �لتاأكد من جاهزية �ملو�قع و �حلافلت و �كت�ساف مناطق �خللل و 5
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�يجاد �حللول �لفورية ملعاجلتها و �لتو��سل مع �جلهات ذ�ت �لعلقة .

المهام اإلجرائية

برنامج جلنة املتابعة واملراقبة 

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س
3نائب

3�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

3حا�سب �آيل
2طابعة عادية

2��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س
2بر�فو

1حمطة ثابتة
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �للجنةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيجلنة �ملتابعة و�ملر�قبةاجلهة املنفذة

التجهيزات
العددالن�ع

2ال�سلكي يدوي
2�سيار�ت
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الثاني عشر:  برنامج وحدة المتابعة اإلدارية

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج مبتابعة �الأد�ء �الإد�ري يف جميع مو�قع �خلدمة و�لتاأكد من �سلمة �سلوكيات �لعاملني .

 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
لدى  �لذ�تية  �لرقابة  مفهوم  وتقوية  تنمية 

من�سوبي �ملوؤ�س�سة
• عقد ور�س عمل.	
•  �إ�سد�ر دليل �لو�جبات و�حلقوق 	

• م�ساركة وح�سور �لعاملني	
• تعميم �لدليل على جميع �لعاملني	

و�لتز�مهم  للعاملني   �الد�ري  �الن�سباط   
باالأنظمة و�لتعليمات .

• جوالت على مكاتب �خلدمة �مليد�نية و�ملر�كز و�لقطاعات .	
•  ر�سد �ملخالفات �الإد�رية و�إعد�د �ملحا�سر �للزمة .	

حتليل نتائج تقومي �الد�ء ب�سكل يومي .

برنامج �لتحقيق
1- عمل جوالت ميادنية جلميع مو�قع �خلدمة .

2- �لتاأكد من توفر كافة �لتجهيز�ت .
3- رفع تقارير عن �لتجهيز�ت .

�إ�سد�ر �لنتائج و�لتو�سيات .

يف  و�لتقنية  �الد�رية  �لتجهيز�ت  �كتمال 
جميع مو�قع �خلدمة .

• ر�سد دقيق للعمليات و�سري �لعمل وفق �خلطط �ملعتمدة .	
•  نظام �آيل لت�سجيل و�إدخال �لبيانات .	

بنهاية  �الأد�ء  يف  �لتميز  تقومي  نتائج 
�أعمال مو�سم �حلج .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

توزيع �لفرق على مكاتب �خلدمة �مليد�نية و�لقطاعات و�ملر�كز ح�سب �لتوزيع �جلغر�يف للقيام بجولتني لكل موقع 1
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية كل وردية منذ بد�ية �ملو�سم يف �لوردية �لو�حدة ورفع نتائج �لزيار�ت لرئي�س جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة �لذ�تية .

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�لوقوف على مو�قع �خلدمة �مليد�نية و�لتاأكد من �الن�سباط �الد�ري و�لتز�م �لعاملني باالأنظمة و�لتعليمات .2

15 دقيقةيف حال حدوثها ر�سد �ملخالفات بعمل حم�سر �إثبات حالة فوري . 3

4•  �إحالة �ملخالفات و�لق�سايا لوحدة �ل�سوؤون �لقانونية و�لتحقيق .	
• على مد�ر �ل�ساعةيف حال حدوثها �إحالة ��ستمار�ت �جلوالت لوحدة �ل�سكرتارية لر�سدها يف تقارير �الأد�ء .	

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة املتابعة االإدارية
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �للجنةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �ملتابعة �الإد�ريةاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
3رئي�س فرتة

6م�سرف
6م�ساند
6من�سق

3�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

1حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س
7بر�فو

1حمطة ثابتة
7ال�سلكي يدوي

7�سيار�ت
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الثالث عشر:  برنامج وحدة العمليات الالسلكية والبالغات

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج ب�سبط عمليات �الت�سال �لل�سلكي و��ستلم كافة �لبلغات وحتويلها ومتابعتها وت�سديدها .

 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�إد�رة و�سبط  �لند�ء�ت يف �ل�سبكة �لل�سلكية 
.

• �لند�ء�ت 	 بني  و�لتن�سيق  و�خلارجية  �لد�خلية  �جلهات  من  �لو�ردة  �لبلغات  ��ستقبال 
�لل�سلكية مع �جلهات �ملعنية .

• �ملتابعة لت�سديد �لبلغات و�لتاأكد من �إنهاء �حلاالت ح�سب كل �حلالة .	
•  منع تد�خلت م�ستخدمي �ل�سبكة �لل�سلكية .	

�لند�ء�ت  يف  تد�خلت  وجود  عدم 
�لل�سلكية و�نتظام �لعمل .

�لرقم  عرب  �لو�ردة  �لبلغات  و�سبط  �د�رة 
�ملوحد .

1- �لرد على جميع �الت�ساالت و�ال�ستف�سار�ت �لو�ردة وت�سجيل �لبلغات .
2- �ملتابعة وت�سديد �لبلغات مع �جلهلت ذ�ت �لعلقة .

3- ت�سجيل وت�سديد �لبلغات �لو�ردة �أليًا يف �لنظام �الآيل .
4- توجيه �لبلغات و�حلاالت للجهات �ملعنية .

�لو�ردة  باالت�ساالت  يومي  تقرير 
ذ�ت  �جلهات  مع  �حلاالت  وت�سديد 

�لعلقة .

�د�رة ز�سبط �لبلغات �الآلية .

1- �لرد على جميع �الت�ساالت و�ال�ستف�سار�ت �لو�ردة وت�سجيل �لبلغات .
2- �ملتابعة وت�سديد �لبلغات مع �جلهلت ذ�ت �لعلقة .

3- ت�سجيل وت�سديد �لبلغات �لو�ردة �أليًا يف �لنظام �الآيل .
4- توجيه �لبلغات و�حلاالت للجهات �ملعنية .

�لو�ردة  �لبلغات  بعدد  يومي   تقرير 
وت�سديدها �أليًا .
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�سمان ت�سديد �لبلغات
• متابعة �الت�سال باجلهات �ملعنية مبو�جهة �مل�سكلت و�ملعوقات .	
•  �الت�سال باملبلغ بامللحظة �و �مل�سكلة و�إفادته مب�سمون ما مت �تخاذه نحوها .	
•  معاودة �الت�سال للتاأكد من �إنهاء �مل�سكلة .	

تقرير باملعوقات و�مللحظات �لو�ردة 
و�ملعاجلات �لتي متت .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةمن وقت ورود �لبلغ��ستقبال �لبلغات و�لتن�سيق بني �لند�ء�ت �لل�سلكية بني �جلهات �ملعنية .1

على مد�ر �ل�ساعةعند تلقي �الت�سال��ستلم �الت�ساالت عرب �لرقم �ملجاين للموؤ�س�سة .2

على مد�ر �ل�ساعةعند تلقي �لبلغت�سجيل �لبلغات �لو�ردة �أليًا يف �لنظام �الآيل .3

15 دقيقةعند حدوثه�ملتابعة وت�سديد �لبلغات كل ربع �ساعة وبح�سب كل �حلالة .4

على مد�ر �ل�ساعةنهاية كل فرتة عمليف نهاية كل فرتة يتم �عد�د تقرير لرئي�س جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة .5

بعد �إطلع رئي�س جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة على �لتقارير يقوم بدر��ستها وحتليل نتائجها ومن ثم �حالتها �ىل رئي�س 6
على مد�ر �ل�ساعةيوميًا من وقت �إعد�د �لتقريرجلنة �ملتابعة و�ملر�قبة . 

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة العمليات الال�سلكية والبالغات
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �للجنةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �لعمليات �لل�سلكية و�لبلغاتاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

2م�سرف
3م�ساند
4من�سق

التجهيزات
العددالن�ع

1حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س
2بر�فو

3حمطة ثابتة
1ال�سلكي يدوي
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الرابع عشر: برنامج وحدة المراقبة اآللية

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج مبر�قبة ومتابعة �الأد�ء �لعام و�سلمة تنفيذ �آليات �لعمل و�كت�ساف �مل�سكلة قبل حدوثها .

 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
�أر�سفة وحفظ �ملحادثات بن�سبة 100 % نظام �آيل لت�سجيل �ملحادثات عرب �ل�سبكة �لل�سلكية .توثيق �ملحادثات �لل�سلكية .

تقدمي تقرير كل 4 �ساعات .متابعة كامري�ت �ملر�قبة يف �ملكاتب �مليد�نية و�ملر�كز و�لقطاعات و�للجان للتاأكد من ح�سن �الد�ء جودة �الأد�ء �لعام .

�إن�سباط �آليات �لعمل .
1- مر�قبة �ملحدد�ت �لزمنية للعمليات �أليًا .

2- ت�سجيل وت�سديد �لبلغات �أليًا .
3- �كت�ساف �الخطاء ونقاط �ل�سعف قبل حدوث �مل�سكلة .

تقرير �حلاالت كل 8 �ساعات .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةيوميًا منذ بد�ية �ملو�سممتابعة كامري�ت �ملر�قبة �ملوزعة يف �ملكاتب �مليد�نية و�ملر�كز و�لقطاعات و�للجان .1

على مد�ر �ل�ساعةيوميا من وقت تنفيذ �الإجر�ءمر�قبة �ن�سيابية حركة و�سول ومغادرة �حلافلت من و�إىل �لوحد�ت �ل�سكنية للحجاج �لكر�م عرب �لنظام .2

على مد�ر �ل�ساعةيوميًا منذ بد�ية �ملو�سمت�سجيل �ملحادثات �لل�سلكية جلميع مو�قع �لعمل .3

1 �ساعةعند ورودهاحتليل بيانات �لتقارير .4

15 دقيقةمن وقت ر�سد �ملخالفةتقدمي تقرير باحلالة با�ستخد�م �لنموذج �ملخ�س�س لذلك يف حال ر�سد خمالفات .5

1 �ساعةيوميًا منذ بد�ية �ملو�سمت�سليم �لتقارير ونتائج حتليلها لرئي�س جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة .6

7
بعد �إطلع رئي�س جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة على �لتقارير يقوم بدر��ستها ومن ثم �إحالتها �إىل :

•  وحدة �ملتابعة �الد�رية يف حاالت �ملخالفات �الد�رية فقط .	
•  مكتب نائب رئي�س جمل�س �الد�رة . 	

على مد�ر �ل�ساعةيوميًا من وقت �إعد�د �لتقرير

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة املراقبة االآلية

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1م�سرف
4م�ساند
4من�سق

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
2طابعة عادية

1��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س
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مرجعية الربنامج   
�مل�سرف  �الإد�رة  رئي�س جمل�س  نائب  قطاع 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجعلى قطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �للجنةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �ملر�قبة �الآليةاجلهة املنفذة

التجهيزات
العددالن�ع

2بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
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الخامس عشر: برنامج وحدة المتابعه الميدانيه

التعريف بالبرنامج
وحدة تقوم باملتابعة �مليد�نية ملر�كز ومكاتب �خلدمة �مليد�نية و�ملكاتب �مل�ساندة ميد�نيًا منعًا لوقوع �ملخالفات و�سمان �سلمة تطبيق �خلطة �لت�سغيلية وحر�سًا على �ن�سيابية �لعمل 

دون معوقات وحفاظًا على �أد�ء �ملوظف لو�جباته دون ق�سور وذلك بالتن�سيق مع �جلهات �لد�خلية و�خلارجية .
 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�لت�سغيلية  �خلطة  تطبيق  �سلمة  من  �لتاأكد 
ميد�نيًا .

جوالت على مو�قع  �ملغادرة و�للجان �مل�ساندة ملر�قبة �الد�ء و�سري �لعمل .
�مليد�نية  �جلوالت  ��ستمارة  تعبئة 
يومي  تقرير  وتقدمي  �ملعوقات  وت�سجيل 

عن �الد�ء �لعام ميد�نيًا .
�ملخالفات  �أو  �الأخطاء  تقليل  على  �لعمل 

وعدم تكر�رها م�ستقبًل .
1 . �إ�سعار �جلهات �لد�خلية باملوؤ�س�سة باالأخطاء و�ملخالفات .

2 . ر�سد �ملخالفات �مليد�نية �عد�د �ملحا�سر �للزمة .
معاجلة  من  للتاأكد  متابعة  تقرير 

�الأخطاء و�ملخالفات .
�سرعة ت�سديد �لبلغات �لو�ردة .�لتن�سيق مع �جلهات �لد�خلية و�خلارجية ملعاجلة �ملعوقات .حتقيق �ن�سيابية �لعمل دون معوقات .

�الت�سال  و�سائل  عرب  �حلجاج  �سكاوى  تلقي 
�ملختلفة وت�سجيلها �أليًا .

1.  تطوير �آلية ��ستقبال �لبلغات �أليًا .
2. تغعيل �لرد على �لرقم �ملجاين لتلقي �لبلغات .

�سرعة �نهاء �ل�سكوى .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سمتوزيع �لفرق على �ملو�قع �مليد�نية وفقًا لبيانات �لتفويج و�ال�ستقبال و�ملغادرة .1

10 دقيقةبد�ية �ملو�سممتابعة �لعمليات �مليد�نية و�لتاأكد من �أد�ء �خلدمات وفقًا للأنظمة و�لتعليمات ووفقًا للخطة �لت�سغيلية .2

30 دقيقةيف حال وجود خمالفة ر�سد �ملخالفات يف عمليات �ملغادرة وحترير حم�سر �إثبات حالة با�ستخد�م �لنموذج �ملخ�س�س لذلك . 3

30 دقيقةيف حال وجود ق�سور�لتن�سيق مع �جلهات �لد�خلية و�خلارجية ملعاجلة حاالت �لق�سور .4

بعد ��ستلم �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر و�إدخالها من قبل �ل�سكرتارية يتم عر�سها على رئي�س �لفرتة للطلع ورفعها 5
15 دقيقةبد�ية �ملو�سملرئي�س جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة .

بعد �إطلع رئي�س جلنة �ملتابعة و�ملر�قبة على �ال�ستمار�ت و�ملحا�سر يقوم بدر��ستها ومن ثم �إر�سال تقرير يومي 6
على مد�ر �ل�ساعةيف حال وجودهاعن �ال�ستمار�ت و�ملخالفات و�ملحا�سر و�ملعوقات لوحدة �ل�سوؤون �لقانونية و�لتحقيق .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة املتابعة امليدانية

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
3رئي�س فرتة

9م�سرف
12م�ساند
15من�سق

التجهيزات
العددالن�ع

1حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامجقطاعي �ملتابعة و�الإ�سكان

رئي�س �للجنةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �ملتابعه �مليد�نيهاجلهة املنفذة

التجهيزات
العددالن�ع

10بر�فو
1حمطة ثابتة

16ال�سلكي يدوي
13�سيار�ت
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قطاع الخدمات اإلنسانية المشرف على مكتب أفريقيا غير العربية

 المنسق مع جمعية الكشافة السعودية
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التعريف بالقطاع

 يعني هذ� �لقطاع بتقدمي �خلدمات �الن�سانية ) متابعة �لرعاية �ل�سحية من خلل تو�جد مندوبني مب�ست�سفى �مللك فهد ،م�ست�سفى �الن�سار ( وجوالت على باقي �مل�ست�سفيات 
�حلكومية و�الأهلية ، وتقدمي خدمة �إر�ساد �حلجاج �لتائهني من خلل �ملركز �ل�سمايل و�جلنوبي و�الإر�ساد �مليد�ين ( و�ال�سر�ف على �أعمال �ملكتب �مليد�ين حلجاج �إفريقيا فري 

�لعربية . 

النداء الال�سلكي  ) د 3 (
�لدليل . خالد بن ح�سن حب�س

ع�سو جمل�س �الإد�رة للخدمات �الإن�سانية �مل�سرف على مكتب �فريقيا غري �لعربية �ملن�سق مع جمعية 
�لك�سافة �ل�سعودية

�مل�سرف على �لقطاع

k-habsh@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0500472500 رقم �جلو�ل

8244189 فاك�س هاتف مبا�سر 8243144  حتويلة )404-403(

قطاع الخدمات اإلنسانية المشرف على مكتب أفريقيا غير العربية  المنسق مع جمعية الكشافة السعودية
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة للخدمات االإن�سانية امل�سرف على مكتب
 اأفريقيا غري العربية املن�سق مع جمعية الك�سافة ال�سع�دية

مكتب الرعاية ال�سحية  مراكز اإر�ساد احلجاج التائهني 
)ال�سمايل واجلن�بي(

مكتب خدمة حجاج اأفريقيا 
غري العربية

وحدة قطاع اخلدمات االإن�سانية 
واأفريقيا غري العربية

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 مر�كز �إر�ساد �حلجاج �لتائهني )�ل�سمايل و�جلنوبي( برنامج مر�كز �إر�ساد �حلجاج �لتائهني )�ل�سمايل و�جلنوبي(1
 مكتب �لرعاية �ل�سحية برنامج مكتب �لرعاية �ل�سحية 2
 مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري �لعربية برنامج مكتب خدمة حجاج �إفريقيا غري �لعربية3
 وحدة قطاع �خلدمات �الإن�سانية و�أفريقيا غري �لعربية برنامج وحدة قطاع �خلدمات �الإن�سانية و�أفريقيا غري �لعربية4

برامج العمل التابعة للقطاع
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 : وحدة قطاع الخدمات اإلنسانية
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام عمل �لقطاع  و�لوحد�ت .
• �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية  .	
• ��ستلم وت�سليم �ملعاملت من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .	
•  متابعة �ملعاملت لدى �الإد�ر�ت و�لوحد�ت 	

�أو  �ملعاملت  �أو  �ملهام  تعليق  عدم 
تاأخرها يف �الإجناز .

توثيق �د�ء �لقطاع  و�لوحد�ت .
• جتميع �لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت �لتابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�سح �سري 	

�لعمل يف جميع �ملو�قع .
•  �إ�سد�ر تقرير موحد بعمل كل �إد�رة ووحدة و�ملهام �ملوجزة و�ملوكلة �إليهم .	

�لتابعة  و�لوحد�ت  �الإد�ر�ت  تزويد 
للقطاع بالتقارير يوميًا .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت و�لرفع لع�سو جمل�س �الإد�رة على مد�ر )24( �ساعة .1

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�إعد�د تقارير يومية باملهام �ملنجزة وموؤ�سر�ت �الأد�ء .2

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع اخلدمات االإن�سانية 
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مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
2�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

1بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت

مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإن�سانية  �خلدمات  قطاع 

مكتب �أفريقيا غري �لعربية
 �ملن�سق مع جمعية �لك�سافة �ل�سعودية

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج

ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �لقطاعاجلهة املنفذة
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: برنامج مراكز إرشاد الحجا	 التائهين )الشمالي والجنوبي(
َ
ثانيا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج بتقدمي خدمة �إر�ساد �حلجاج �لتائهني و�إي�سالهم ل�سكنهم من خلل �ملركز �ل�سمايل ) �سارع �مللك فهد ( و�ملركز �جلنوبي )جو�ر م�سجد بلل( ومن خلل �لفرق 

�مليد�نية .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�عد�د �سا�سة لت�سجيل بيانات �حلجاج �لتائهني �آليًاوجود �سجل للحجاج �لتائهني .
�حلجاج  معلومات  �ىل  �لو�سول  �سرعة 

�لتائهني

ر�سد ومعرفة �حلجاج �لتائهني 

• تلقي �لبلغ من �جلهات �المنية و�ال�سرفية	
• جوالت للفرق �مليد�نية  لتحري �حلجاج �لتائهني	
• �لتن�سيق مع مكاتب �سئون �حلج	
• �لتو�جد على مد�ر �ل�ساعة مبر�كز فرع وز�رة �حلج	
• �لتن�سيق و�لتعاون مع فرق ك�سافة �ملدينة �ملنورة 	

�سرعة �لو�سول للحاج �لتائهه

طماأنة �حلاج �لكرمي وتهدئتة
• ح�سن �إ�ستقباله يف �ملركز	
• تهيئة مكان منا�سب للنتظار	
• تعني مر�سدين يجيدون لغة �حلجاج                                                           	

فورً�

ت�سخري �لتقنية ل�سرعة �الأ�ستدالل على �سكن 
�حلاج

حتويل �الإجر�ء�ت �لتقليدية �لورقية  �إىل تقنية ) مر�كز بل ورق (
I adilla  تفعيل �الإر�ساد �الآيل  يف برنامج

�سرعة �إنهاء �الجر�ء�ت ودقة �لتوثيق
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

باملركز  �لتائهة   �حلاج  �إ�ستقبال  ح�سن 
و�لعمل على بث روح �لطماأنية له

• �لتاأكيد على �لعاملني بخدمة �حلاج برحابة �سدر	
• تهيئة مكان منا�سب النتظارهم 0	
• تاأمني مرتجمني ملعظم �للغات	
• �سرعة �إي�سالهم ل�سكنهم و�لتن�سيق مع مكاتب �سوؤن �حلجاج 0	

ر�سا �حلاج

�أالإ�ستجابة للبلغات  وحتري �لفرق �مليد�نية 
عن �حلجاج �لتائهني

• تلقي �لبلغات من �جلهات �مل�ساركة 0	
• �لتو�جد على مد�ر �ل�ساعة مبر�كز فرع وز�رة �حلج 0	
• �إ�ستلم �حلاج �لتائهة من �لدوريات �أو �ملو�طن و�ملقيم 0	
• جوالت ميد�نية للتحري عن �حلجاج �لتائهني	

�سرعة �لو�سول و��ستلم �حلاج �لتائهة

�إي�سال �حلاج �إىل �سكنه
�لبحث عن عنو�ن �ل�سكن من خلل �لعنو�ن �ملدون بالكرت �أو عن طريق برنامج �لهاتف �لذكي 

ت�سليمه �إىل �حد �أقربائه �أو مكتب �سئون �حلجاج �لتابع له
خلو �ملركز من �حلجاج �ملنتظرين

توفري مرتجمني بلغات خمتلفة .معاجلة م�سكلة �للغة للتو��سل مع �حلجاج 
و�سرعة  �حلجاج  مع  �لتو��سل  �مكانية 

م�ساعدتهم .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

1

1- تلقي �لبلغات من �جلهات �مل�ساركة �أو �إ�ستلمه من مر�كز فرع �لوز�رة �أو �إ�ستلمه من �لدوريات �أو من �ملو�طن 
 و�ملقيم .

 2- ت�سجيل �لبلغ �ليا وطباعة �إ�ستمارة لتوجيه �حلالة.
 3- �لتوجه ال�ستلم �حلالة وت�سجيلها يف �الي باد ومعرفة �سكن �حلاج �إن وجد و�إي�ساله ل�سكنه وت�سديد �حلالة �ليًا. 
4- يف حالة عدم معرفة �سكنه �إي�ساله للمركز للبحث عن �سكن �أو �لتو��سل مع مكاتب �سوؤن �حلجاج ملعرفة �ل�سكن.

5- �إ�سد�ر �الح�سائية �ليومية و�لتقرير �ليومي �آليًا.

على مد�ر �ل�ساعةمنذ ��ستلم �لبلغ

المهام اإلجرائية

املركز الرئي�سي الإر�ساد احلجاج التائهني

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س

6م�سرف
6م�ساند
6من�سق

4�سكرتري
40مر�سد

التجهيزات
العددالن�ع

6حا�سب �آيل
12�آيباد

2طابعة عادية
2�آلة ت�سوير

2هاتف
2فاك�س
14بر�فو

4حمطة ثابتة
8ال�سلكي يدوي

6�سيار�ت
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإن�سانية  �خلدمات  قطاع 
مع  �ملن�سق  �لعربية  غري  �أفريقيا  مكتب 

جمعية �لك�سافة �ل�سعودية
ع�سو جمل�س �د�رة ي�سرف على الربنامج

اجلهة املنفذة
�لتائهني )�ل�سمايل  �إر�ساد �حلجاج  مر�كز 

رئي�س �ملركزم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيو�جلنوبي(

التجهيزات
العددالن�ع

2�سيارة فان
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: برنامج مكتب الرعاية الصحية 
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
و�إنهاء  و�الأهلية  �مليقات   ، �أحد  م�ست�سفيات  على  وجوالت   )، �الن�سار   ، فهد  �مللك   ( م�ست�سفى  يف  �ملنومني  للحجاج  �ل�سحية  �حلالة  مبتابعة  �لربنامج  هذ�  يعني 
. �لوفاة  �سهادة  �سدور  حتى  خارجها  �أو  �مل�ست�سفيات  د�خل  �ملتويف  �حلاج  �إجر�ء�ت  و�نهاء   ، بال�سفاء  لهم  �هلل  مين  �أن  بعد  و�خلروج  �لدخول  �جر�ء�ت   كافة 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
�ل�سحية  �لرعاية  على  �سمان ح�سول �حلجاج 

من �ملوؤ�س�سات �ل�سحية
تعني مندوبني يف كل م�ست�سفى لت�سجيل بيانات �حلجاج زيارة �حلجاج يف غرفهم يوميا من خلل جوالت 

عدم �سكو�ه وتذمرهللمندوبني ومعرفة ر�سائهم عن �خلدمات �لتو��سل مع �الأطباء ملعرفة حاالتهم �ملر�سية

بني  �أنه  و�إح�سا�سه  للحاج  �لطماأنينة  روح  بث   
ر�سا �حلاج �لكرميزيارته يف �لغرف و�لتحدث معه  �إت�ساله باهله من خلل و�سائل �الت�سال �حلديثة�أهله                

حتويل �الإجر�ء�ت �لتقليدية �لورقية  �إىل تقنية          ت�سخري �لتقنية  يف �أعمال �ملكتب
توفر �ملعلومات �ل�سحية عمل ملف �لكرتوين  لكل حاج مري�س

�لتن�سيق مع مكاتب �سوؤن �حلجاج ال�ستلمه من �مل�ست�سفى�إنهاء �إجر�ء�ت �لدخول و�خلروج و�لوفاة  �أو   ��ستلم �حلاج بعد �سفاه و�إي�ساله ل�سكنه 
��ستخر�ج ت�ساريح �لدفن و�لوفاة للحاج �ملتويف

و�خلروج  �لدخول  �إجر�ء�ت  �إنهاء  �سرعة 
و�لوفاة

�لتن�سيق مع �ل�سووؤن �ل�سحية لتاأمني �ال�سعافات و�ملركبات �للزمة لنقل �حلجاج �ملر�سى �إىل مكة �ملكرمة ت�سهيل عملية �الخلء �لطبي 
�إمتام �لعملية وعدم تعرثهاالد�ء فري�سة �حلج0

�لقيام بجوالت دورية على �مل�ست�سفيات �لتي ال يوجد بها مناديب ) �أحد - �مليقات - �مل�ست�سفيات �الهلية متابعة �مل�ست�سفيات �لتي ال يوجد بها مناديب 
جولة و�حدة بكل فرتة .�خلا�سة ( للتاأكد من وجود حاالت حجاج مر�سية �أو حاالت وفاه وفتح ملفات �سحية لهم .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
3 �ساعاتيوميًاجوالت على �مل�ست�سفيات1

10 دقيقةمن �ساعة ��ستلم �لبلغ��ستدعاء �لهلل �الأحمر لنقل �حلالة �إىل �مل�ست�سفى .2

من �ساعة و�سول �حلاج �ىل �إن�ساء ملف �إلكرتوين و �إدخال جميع �لبيانات يف �لنظام �الآيل بو��سطة مندوب مكتب �مل�ست�سفيات 3
30 دقيقة�مل�ست�سفي   

24 �ساعةيوميًازيارة �ملر�سي وتفقد �حو�لهم4

1 �ساعةبعد �لتنوميحتديث بيانات �مللف �ل�سحي لكل حاج5

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
30 دقيقةمن �ساعة ��ستلم �لبلغحتديث حالة �مللف �ل�سحي للحاج بت�سجيل حالة �لوفاة ب�سكل طبيعي 1

30 دقيقةمن �ساعة ��ستلم �لبلغ�إبلغ مكتب �سوؤون �حلجاج �أو �ل�سركة �ل�سياحية باحلالة للح�سول على مو�فقة �لدفن .2

3 يوممن �ساعة ��ستلم �لبلغ�إنهاء �إجر�ء�ت �إ�سد�ر �سهادة �لوفاة من �إد�رة �الأحو�ل �ملدنية 3

24 �ساعةمن �ساعة ��ستلم �لبلغمتابعة حاالت �ملتوفني فور حدوثها و�لتحقق من �إنهاء �جر�ء�ت ت�سريح �لدفن ومتابعة �لدفن .4

3 يوممن �ساعة ��ستلم ت�سريح �لدفن�إكمال �إجر�ء�ت �إ�ستخر�ج �سهادة �لوفاة من �الحو�ل �ملدنية وت�سليم �ل�سهادة وجو�ز �ل�سفر .5

6 �ساعاتمن �ساعة ��ستلم �لبلغ�لتحقق من �إ�ستكمال ما يخ�س ممتلكات �حلجاج �لكر�سى و�ملتوفني وفق �لتعليمات .6

3 �ساعاتمن �ساعة ��ستلم ت�سريح �لدفنحتديث �مللف �ل�سحي للحاج بنظام �حلج الدخال �سهادة �لوفاه وت�سريح �لدفن7

المهام اإلجرائية

1-مكتب الرعاية ال�سحية االأولية لت�سجيل احلاالت املر�سية

2-مكتب الرعاية ال�سحية االأولية لت�سجيل حاالت ال�فاة
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإن�سانية  �خلدمات  قطاع 
مع  �ملن�سق  �لعربية  غري  �أفريقيا  مكتب 

جمعية �لك�سافة �ل�سعودية
ع�سو جمل�س �الإد�رة ي�سرف على الربنامج

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمكتب �لرعاية �ل�سحية اجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3نائب

6م�سرف
3م�ساند
3من�سق

3�سكرتري
6مر�سد

18مندوب
6مندوبة

التجهيزات
العددالن�ع

8حا�سب �آيل
6�آيباد

6طابعة عادية
4�آلة ت�سوير

2هاتف
1فاك�س
6بر�فو

1حمطة ثابتة
5ال�سلكي يدوي

5�سيار�ت
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: مكتب خدمة حجا	 إفريقيا غير العربية
ً
رابعا

التعريف بالبرنامج
يعترب هذ� �لربنامج من �أهم �لرب�مج وذلك لتو��سلها �ملبا�سر مع �حلجاج �لكر�م وزو�ر م�سجد �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم ، من حيث يتم تقدمي كافة �خلدمات و�الإجر�ء�ت منذ 

بد�أ يف �أ�ستقبالهم ومتابعتهم يف �لوحد�ت �ل�سكنية وت�سجيل جو�ز�تهم و�أر�سفتها وفرزها وجتهيزها �إىل يوم �لتوديع �خلا�س بهم �أول باأول .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

��ستقبال �حلجاج �لكر�م عند مر�جعتهم �ملكتب بكل ب�سا�سة و �سرور وتقدمي �ل�سيافة لهم .ح�سن ��ستقبال �حلجاج �لكر�م
�خلدمات  عن  �لكر�م  �حلجاج  ر�سا 

�لتي يقدمها لهم �ملكتب .

ح�سن تقدمي �خلدمات �للزمة من قدومهم 
وحتى مغادرتهم .

�ال�ستعد�د قبل  ليتم  باأول  �أواًل  لقدوم �حلجاج  �ملتوقعة  �ملو�عيد  �ال�سكان ملعرفة  1- متابعة نظام 
موعد �لو�سول ومعرفة مو�عيد �ملغادرة .

2- عمل �لتقارير �للزمة لعقود �ل�سركات �ل�سياحية ومكاتب �سئون �حلج ) �لبعثات ( كًل ح�سب 
جن�سيته وقدومه عرب �لنظام �الآيل.

من  ��ستلمها  يتم  �لتي  �جلو�ز�ت  وت�سجيل  �ملطار  و  �لهجرة  مركزي  من  �جلو�ز�ت  ��ستلم   -3
مركز �لهجرة و �أر�سفتها وحفظها حلني طلب �ال�ستخر�ج

 4- تطبيق �جلو�ز�ت مع روؤ�ساء �ملجموعات ومكاتب �سوؤون �حلجاج.
5- ��سد�ر كوبونات �لنقل و��سد�ر �العتماد

6-  �ح�سار �حلافلت ملو�قع �ملغادرة .
7- �نهاء كافة �جر�ء�ت �ملغادرة

8- �لتطبيق على �جلو�ز�ت وعر�سها على رئي�س �ملجموعة �و �لبعثة قبل �حالتها للمغادرة
9- �لقيام بعمل �الجر�ء�ت �ملبدئية لعملية ��سد�ر ت�ساريح لفرع �لوز�رة

10- مر�فقة �حلجاج للجهات ذ�ت �لعلقة النهاء معاملتهم �ذ� لزم �المر

�لوجه  على  �خلدمة  �أد�ء  يف  �لتميز 
و�حلر�س   ، وي�سر  �سهولة  بكل  �ملطلوب 
�أكمل  �لرحمن على  على خدمة �سيوف 
�ملتفق  �لزمنية  �ملحدد�ت  وفق  وجه 
قدوم  من  �لت�سغيلية  �خلطة  يف  عليها 

�حلجاج �لكر�م وحتى مغادرتهم .
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

من  �لتحقق  و  م�ساكنهم  يف  �حلجاج  تفقد 
توفر متطلبات �خلدمة و �لر�حة يف �مل�سكن

�ملدينة. و�سولهم  حني  للمكتب  �لتابعني  �حلجاج  فيها  ي�سكن  �لتي  �ل�سكنية  �لدور  معرفة   -1 
2- زيارة �لدور �ل�سكنية �أثناء �إقامة �حلجاج فيها ، للتاأكد من ر�حتهم و توفر متطلباتهم و �لتاأكد 

من �سحة �لتفويج �أو �ختلفه .

وتوفر  �ل�سكنية  �لدور  ونظافة  �سلمة 
�ختلف  من  �لتاأكد  و  فيها  متطلباتهم 
�لدور  لزيارة  جوالت  مبوجب  �لتفويج 
�لدور  من  يوميًا   %  30 بن�سبة  �ل�سكنية 

�ل�سكنية .

�سلمة حفظ وتد�ول �جلو�ز�ت 
�إ�ستلم  يف  �ل�سرعة  و  �حلقائب  الإنهاء  �لهجرة  و  �ملطار  �إ�ستقبال  مركزي  مع  �لتن�سيق  و  �ملتابعة 
و�أر�سفتها  �خلدمة  مكتب  يف  �لنظام  يف  ت�سجيلها  ليتم  �لهجرة  �إ�ستقبال  مركز  من  �جلو�ز�ت 

وحفظها ح�سب �ملتبع وتطبيق تد�ول �جلو�ز�ت �اليل .

�ساعات  ت�سجيل �جلو�ز�ت خلل ثلث 
من ��ستلم �جلو�ز�ت.

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

1

�أواًل :��ستلم �جلو�ز�ت �ملنتهية من مركزي �لهجرة و�ملطار .
• طلب بيانات �حلجاج وت�سجيل �جلو�ز�ت يف �ملكتب .	
• مطابقة �لعدد و �جلن�سية و �لفرز ح�سب نظام �الأر�سفة ومن ثم �الأر�سفة و �حلفظ �الآيل .	
• ��ستخر�ج �جلو�ز�ت .	
• ��ستخر�ج د�خلي للمغادرة ) فر�دى ( يف حالة وجود جمموعات �سغرية .	
• طلب �جلو�ز�ت من �الأر�سيف .	
• ��ستخر�ج �جلو�ز�ت .	
• �إ�سد�ر �ملغادرة �ملبدئية .	
• ت�سليم ن�سخة من �ملغادرة للحاج .	
• ��ستخر�ج �جلو�ز�ت للمغادرة ) جمموعات ( .	

8 يوم1 / 11 / 1436 هـ

المهام اإلجرائية

مكتب خدمة حجاج اأفريقيا غري العربية
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

1

• طلب �جلو�ز�ت من �الأر�سيف و فرزها مع مندوب �حلجاج وحتديد �ملغادرة .	
• �ح�سار ك�سف �ملغادرة �ملبدئي .	
• ت�سليم �الأر�سيف �آليًا و �إدخال �ملغادرة �مليد�نية.	
• �أر�سفة �جلو�ز�ت �آليًا باأر�سيف �لنقل حلني موعد �ملغادرة .	
• �إدخال كوبونات �حلافلت �خلا�سة باحلجاج يف �لنظام �الآيل للنقابة �لعامة لل�سيار�ت .	
• توريد �لكوبونات للنقابة �لعامة لل�سيار�ت .	
•  طلب �عتماد �لنقل وطباعة �العتماد بعد �إ�سد�ره وجتهيز �حلقائب قبل �ملغادرة بوقت كاٍف متهيدً� لت�سليمها للمر�سدين.	
• خماطبة �ل�سركة �لناقلة ملو�عيد �ملغادرة وعدد �حلافلت قبل �ملغادرة بخم�س �ساعات .	
•  �إر�سال مندوب �ملكاتب لل�سركة �لناقلة لت�سليم ك�سف �لتوزيع و ��ستلم �حلافلت ومن ثم توجيهها �ىل مو�قع �ملغادرة .	
• و�سع مل�سق يحتوي على موؤ�س�سة �لطو�فة مبكة مو�سم ما قبل �حلج و �خلطوط �لناقلة وموعد �الإقلع و �ل�سالة ملو�سم 	

ما بعد �حلج.
• متابعة �سعود �حلجاج على �حلافلت وحتميل �الأمتعة �خلا�سة بهم .	
• تطبيق �جلو�ز�ت على �حلجاج ��سمًا و �سورًة و �إنهاء �إجر�ء�ت �ملغادرة �لنهائية �آليًا .	
• ت�سليم �جلو�ز�ت لل�سائق و توقيعه على �سند �ال�ستلم مو�سم ما قبل �حلج ومن ثم توجيهها �ىل �مليقات	
• ت�سليم �جلو�ز�ت لل�سائق و توقيعه على �سند �ال�ستلم للحجاج �ملغادرين عن طريق مطار جدة .	
• ت�سلم �جلو�ز�ت للحجاج �ملغادرين عن طريق مطار �ملدينة مو�سم ما بعد �حلج 	
• توجيه �حلافلت ح�سب جهة �ملغادرة .	

8 يوم1 / 11 / 1436 هـ

2

ثانيًا :��ستخر�ج �جلو�ز�ت خارجي ) جهات خارجية ( :
– �إ�سد�ر  له  �لتابعني  من �حلجاج  �لتاأكد   -) م�سئول �حلملة )جو�ز�ت حجاجه  – طلب  روؤ�ساء �حلملت   -1

مغادرة نهائية – ت�سليم �جلو�ز�ت �آليًا مل�سئول �حلملة .
للجهة  �جلو�ز�ت  – ت�سليم  �آليًا  �جلو�ز�ت  – ��ستخر�ج  ر�سمي  طلب  – �إح�سار  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات   -2

�لطالبة �آلياً  .
– ح�سور مندوب �ملكتب طالب  �أو �حلملة  �ل�سياحية  �ل�سركات  �أو  �لبعثة  – طلب  �آخر  3- مكتب خدمة ميد�ين 

�جلو�ز�ت – ��ستخر�ج �جلو�ز�ت �آليًا – ت�سليمها ملندوب �ملكتب �آليًا .
4- مكتب �لرعاية �ل�سحية – و�سول بلغ من مكتب �لرعاية �ل�سحية – ��ستخر�ج �جلو�ز�ت – ت�سليم �جلو�ز�ت 

ملندوب �لرعاية �آليًا .

3 �ساعة1 / 11 / 1436 هـ
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مرجعية الربنامج   
على  �مل�سرف  �الإن�سانية  �خلدمات  قطاع 
مع  �ملن�سق  �لعربية  غري  �أفريقيا  مكتب 

جمعية �لك�سافة �ل�سعودية
ع�سو   جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامج

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمكتب خدمة حجاج �إفريقيا غري �لعربيةاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س
3نائب

6م�سرف
3م�ساند

12مدخل بيانات
3من�سق

3�سكرتري
20مر�سد

30مر�سد 2

التجهيزات
العددالن�ع

16حا�سب �آيل
2�آيباد

5طابعة عادية
1��سكرن

15قارئ �سوئي
2�آلة ت�سوير

4هاتف
1فاك�س
6بر�فو

2حمطة ثابتة
4ال�سلكي يدوي

3�سيار�ت
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أمانة المجلس المشرف على مركز إستقبال المطار

 المنسق مع مكتب إرشاد الحافالت ومكتب الوكالء الموحد
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 التعريف بالقطاع
 يعترب هذ� �لقطاع �ملنفذ �الأول ملنظومة �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�س�سة �الأهلية للأدالء �بتد�ًء من ��ستقبال �حلجاج و�لرتحيب بهم يف مركز �ال�ستقبال باملطار كما يقوم �لقطاع 

بحفظ جو�ز�ت �حلجاج �لقادمني عرب �ملطار وت�سليمها للمكاتب �مليد�نية ، كما يعنى �أي�سًا باإنهاء �إجر�ء�ت �لعمل من خلل فريق �لعمل �ملدرب و�ملتمر�س يف �أد�ء �خلدمة ل�سنو�ت 
عديدة يف هذ� �لقطاع باالإ�سافة �إىل �إنهاء �إجر�ء�ت تفويج �حلجاج يف �ملنافذ . 

النداء الال�سلكي  ) د 4 (
 �لدليل . فهد بن عبد �حلميد �سحاته

ع�سو جمل�س �الإد�رة �أمني �ملجل�س �مل�سرف على مركز ��ستقبال �ملطار �ملن�سق مع مكتب �إر�ساد 
�حلافلت ومكتب �لوكلء �ملوحد

�مل�سرف على �لقطاع

f-shihata@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0508291111 رقم �جلو�ل

8254191 فاك�س هاتف مبا�سر 8260088  حتويلة )666(

أمانة المجلس المشرف على مركز إستقبال المطار المنسق مع مكتب إرشاد الحافالت ومكتب الوكالء الموحد
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة اأمني املجل�س امل�سرف على مركز اإ�ستقبال املطار 
املن�سق مع مكتب اإر�ساد احلافالت ومكتب ال�كالء امل�حد 

 مركز االإ�ستقبال والتف�يج 
 وحدة اأمانة املجل�س  مركز حفظ ج�ازات املطارواملغادرة باملطار

واإ�ستقبال املطار

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

مركز �الإ�ستقبال و�لتفويج و�ملغادرة باملطاربرنامج مركز �الإ�ستقبال و�لتفويج و�ملغادرة باملطار1

مركز حفظ جو�ز�ت �ملطار برنامج مركز حفظ جو�ز�ت �ملطار2

 وحدة �أمانة �ملجل�س و�إ�ستقبال �ملطار برنامج وحدة �أمانة �ملجل�س و�إ�ستقبال �ملطار3

برامج العمل التابعة للقطاع
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: برنامج مركز اإلستقبال والتفويج والمغادرة بالمطار
ً
اوال

التعريف بالبرنامج
 يعني هذ� �لربنامج با�ستقبال �حلجاج �لقادمني جوً� عرب مطار �الأمري حممد بن عبد �لعزيز �لدويل باملدينة �ملنورة  دوليًا ود�خليًا وتي�سري �إجر�ء�ت ��ستقبالهم وتفويجهم  �إىل 

م�ساكنهم .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

و�سمان  �لكر�م  �حلجاج  ��ستقبال  ح�سن 
مر�فقة مر�سدي �الر�ساد للحجاج

با�سطحاب  �حلافلت  �ر�ساد  مكتب  مع  و�لتن�سيق  و�سولهم  فور  باحلجاج  �لرتحيب   -1
�حلجاج مع �متعتهم �ىل �مل�ساكن �ملخ�س�سة لهم

2- �لتو�جد �مام �ساالت �لقدوم للرتحيب بقدوم �حلجاج �لكر�م و�نهاء �جر�ء�ت ��ستقبالهم 
من قبل مكتب �لوكلء �ملوحد وت�سعيد �حلجاج �ىل �حلافلت

عن  �لكر�م  �حلجاج  ر�سا  قيا�س 
�خلدمات �ملقدمة

فور  �حلجاج  �جر�ء�ت  �نهاء  �سرعة 
و�سولهم .

• �لتو��سل مع �جلهات �ملعنية للح�سول على جد�ول قدوم �لرحلت �لد�خلية .	
• �جلاهزية �لكاملة ال�ستقبال �حلجاج �لكر�م قبل و�سولهم بوقت كايف .	
• تزويد مكتب �لوكلء �ملوحد بعناوين �مل�ساكن حلجاج كل رحلة قبل و�سولهم ال�ستكمال 	

�لوحد�ت  �إىل  لنقل �حلجاج  و�إر�ساد �حلافلت  لل�سيار�ت  �لعامة  �لنقابة  �لتن�سيق مع 
�ل�سكنية �خلا�سة بهم فور و�سولهم .

• �ال�ستعد�د �ملبكر ال�ستقبال �حلجاج �لقادمني على �لرحلت �لد�خلية مع مكاتب �سئون 	
�حلجاج و�ل�سركات �ل�سياحية فيما يخ�س جميع عمليات �لتفويج وفق عقود �ال�سكان 
باملدينة  �لدويل  عبد�لعزيز  بن  حممد  �المري  مطار  عرب  د�خليًا  �لقادمني  للحجاج 

�ملنورة .

�ساعتني
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
للحجاج  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي  �سمان 
خارج  �لقادمني  �حلجاج  وم�ساعدة 
و�لذين  جماملة(  )تاأ�سري�ت  �لتنظيم 

لي�س لديهم �سكن .

 �لبحث عن �سكن منا�سب للحجاج �لقادمني بتاأ�سري�ت جماملة وفق �ملتاح و�ملتوفر ، و�مللئمة 
�ملالية للحجاج وم�ساعدتهم بنقلهم مع �متعتهم لل�سكن �ملخ�س�س لهم .

عن  �لكر�م  �حلجاج  ر�سا  قيا�س 
�خلدمات �ملقدمة.

حجاج  ��ستقبال  �إجر�ء�ت  �إنهاء  �سرعة 
�لرت�نزيت ومغادرتهم ملكة �ملكرمة .

طلب حافلت نقل �حلجاج ومتابعة �إنهاء �إجر�ء�ت �جلو�ز�ت مبكتب �لوكلء �ملوحد و�إنهاء 
�إجر�ء�ت مغادرتهم وذلك من ��ستلم جو�ز�ت �سفرهم من مكتب �لوكلء �ملوحد.

مغادرة �حلجاج خلل مدة ال تتجاوز 
جو�ز�ت  ��ستلم  من  و�حدة  �ساعة 

�سفرهم من مكتب �لوكلء �ملوحد
كل  مع  ��ستداللية  بطاقة  هناك  يكون  �ن 
��ستلم  على  دليًل  مبثابة  وتعترب  حاج 
بقاعدة  وت�سجيله  �سفره  جلو�ز  �ملوؤ�س�سة 

�لبيانات .

ت�سليم بطاقة مطبوعة لكل حاج يكون عليها جميع �ملعلومات �ال�سا�سية �لتي تخ�سه .
لبطاقة  �لت�سل�سلي  �لرقم  تو�سيع 
و�لتف�سيلية  �ال�سا�سية  �لبيانات 

للحاج للحا�سب �الآيل

�ل�ساغرة  �مل�ساكن  بيانات  توفري  �سمان 
خلل مو�سم �حلج.

يوميًا كل 24 �ساعة.وذلك ال�ستخد�مها يف معاجلة حاالت �لق�سور �لتي حتدث من قبل مكاتب �سئون �حلج.

�ال�ستقبال  خمالفات  ر�سد  �سمان 
و�لتفويج .

�لتحقق من �سلمة عمليات �ال�ستقبال و�لتفويج ور�سد �ملخالفات وتوثيقها متهيدً� لرفعها 
لفرع �لوز�رة .

�جلهات  على  �ملخالفات  جميع  ر�سد 
�ملخالفة وتوثيقها و�لرفع بها.

�لرحلت  حجاج  ��ستقبال  �سلمة 
�لد�خلية .

��ستقبال �حلجاج �لقادمني د�خليًا و�لتو��سل مع مندوب مكتب �لوكلء ال�ستلم �جلو�ز�ت 
منه وفق عدد �حلجاج �لقادمني .

�لرحلة  حجاج  جو�ز�ت  ��ستلم 
�لد�خلية دون نق�س.
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
عند و�سول كل رحلة د�خليةبد�ية �ملو�سم تو�جد مندوبني على مد�ر �ل�ساعة ملتابعة جميع �لرحلت �لد�خلية.1

عند و�سول �حلجاج يف رحلة  عند و�سول حجاج يجب معرفة �سكنهم و�حل�سول على �سورة �لعقد2
10 دقائق من و�سول �حلجاجد�خلية

10 دقيقةمن وقت ��ستلم �لعقد �لتو��سل مع ق�سم �لتفويج  باملركز للك�سف على �لعقد و�سعة �لد�ر يف �لنظام3

من وقت ظهور �لتفويج وو�سول  تبليغ �ال�ستقبال مبطابقة �ملعلومات الإ�سد�ر بيان �ال�ستقبال وبطائق �حلجاج قبل خروجهم من �ل�سالة4
15 دقيقة�لرحلة

5  دقائقتعريف بطاقة �ال�ستقبال ت�سليم بطائق �حلجاج وبيانات �ال�ستقبال ملكتب �إر�ساد �حلافلت5

30 دقيقةعند و�سوله ��ستلم �جلو�ز�ت من مندوب مكتب �لوكلء �ملوحد6

12 �ساعةبعد ��ستلمها من �ملندوب حفظ �جلو�ز�ت يف �ملركز ومن ثم �إر�سالها مع مندوب �إىل مركز معلومات �ملطار . 7

 متابعة جدول �لرحلت �لدولية �لقادمة فور و�سوله و�لعمل على ت�سديد �سكن حجاج كل رحلة بحد �أق�سى قبل 8
6 �ساعة قبل و�سول �لرحلةخلل �ملو�سم �الأول باأكمله)4( �ساعات من و�سولها .

من وقت وجود ملحظة يوم توفر  �لتو��سل مع قطاع �الإ�سكان ومكاتب �سوؤون �حلجاج لتحديد �سكن �حلجاج9
بدون موؤ�سر�ل�سكن

2 �ساعةمنذ وقت �لو�سول عند و�سول �لرحلة يتم �لتاأكد من وجود �سكن جلميع حجاج �لرحلة10

20 دقيقةمنذ دخول �حلجاج لل�سالة يف حالة و�سول �سركات �سياحية �أو حملت يتم �لتو��سل مع �مل�سئول للح�سول على عقد �ل�سكن11

 �إبلغ �ال�ستقبال مبطابقة �ملعلومات الإ�سد�ر بيان �ال�ستقبال وكروت �حلجاج وتوزيعها عليهم فور خروجهم من 12
2 �ساعةمن وقت تفويج �لرحلة�ل�سالة

المهام اإلجرائية

1- مركز اال�ستقبال والتف�يج واملغادرة مبطار االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املن�رة
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

من وقت ��ستلم �جلدول من  ت�سجيل جدول �لطري�ن �ملبدئي �ل�سادر يف �سهر �سو�ل من قبل �سركة طيبة لت�سغيل �ملطار�ت 1
بدون موؤ�سر�سركة طيبة

30 دقيقةمن وقت و�سول �جلدول يتم حتديث معلومات جميع �لرحلت يف �لنظام حال �سدور جدول �لطري�ن مبا�سرة يوميًا. 2

2 �ساعةمن وقت �سدور �جلدول يف حالة توفر بيانات �لتفويج يتم �إدخالها يف �لنظام لت�سديد �لتفويج يف جدول �لرحلت.3

4
 يف حالة عدم و�سول بيانات �لرحلة لوحدة �لتفويج وقبل �أربعة �ساعات من �ملوعد ، يقوم �لنظام باإر�سال ر�سالة 
على جو�ل رئي�س مركز �ال�ستقبال و�لتفويج و�ملغادرة  مبطار �الأمري حممد بن عبد �لعزيز الإبلغه عن �حلالة ليتم 

�لتن�سيق مع قطاع �الإ�سكان للتو��سل مع مكتب �سوؤون �حلجاج �أو �ملجموعة �ل�سكنية بهذ� �خل�سو�س.
6 �ساعاتقبل و�سول �لرحلة

 يف حالة ��ستمر�ر �حلالة وعدم و�سول �لتفويج وقبل 4 �ساعات من موعد و�سول �لرحلة يقوم �لنظام باإر�سال ر�سالة 5
4 �ساعاتقبل و�سول �لرحلةلع�سو جمل�س �الإد�رة لل�ستقبال وملدير مركز �ملطار بفرع وز�رة �حلج ت�سعرهم باحلالة للتعامل معها.

 يتم �إدخال بيانات �لتفويج �لو�ردة يف �لنظام و�عتماد �ملركز على هذه �لبيانات عند �إ�سد�ر بيانات �ال�ستقبال 6
12 �ساعةمن وقت و�سول �لرحلةوبطائق �حلجاج.

2- ق�سم تف�يج احلجاج مبركز مطار االأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املن�رة

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
10 دقائقبعد قر�ءة �لكروت  ت�سليم بيانات �ال�ستقبال ملكتب �لوكلء �ملوحد .13

30 دقيقةبعد توزيع �لكروت  توجيه �حلافلت �إىل �سكن �حلجاج من قبل مكتب �إر�ساد �حلافلت .14

�ل�سياحية الإعد�د حما�سر 15 و�ل�سركات  �الإ�سكان  �لتو��سل مع قطاع  يتم   يف حالة وجود �سركات �سياحية خمالفة 
30 دقيقةمنذ وقت حدوث �ملخالفة�إثبات �حلالة من قبلهم �آليًا وتوثيقه و�لتحقق من �إرفاق كامل �مل�ستند�ت �لثبوتية لها .

24 �ساعةيف حال وجودها �إر�سال مر�كز �ال�ستقبال جميع �ملحا�سر �ملعدة ومرفقاتها كل 24 �ساعة �إىل قطاع �الإ�سكان التخاذ �للزم حيالها16

 يف حالة قدوم حجاج �سركات �سياحية قبل �أو بعد موعد �لعقد يتم �لتن�سيق مع مكتب �الإ�سكان لتاأمني �سكن بديل 17
2 �ساعةمنذ حلظة حدوث �مل�سكلةومنا�سب لهم .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

 عند و�سول �لرحلة يتم تفويج �حلجاج و�إ�سد�ر بطائق �ال�ستقبال وبيانات �لتفويج من قبل مركز �ال�ستقبال بناًء 7
30 دقيقةمع بد�ء �ملو�سمعلى �لبيانات �ملدخلة. 

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم تزويد مكاتب �سوؤون �حلج و�ل�سركات �ل�سياحية �مل�ستهدفة لهذ� �لعام ب�سلحية �لدخول على �لنظام �الآيل للتفويج1

�لدخول 2 ومنفذ  وتاريخها  �لطري�ن  رحلة  برقم  �لنظام  بتغذية  �ل�سياحية  �ل�سركة  �أو  �حلج   �سوؤون  مكاتب  قيام   
وربطها بعقود �الإ�سكان �لنظامية.

وقت �سدور جدول �لرحلت 
48 �ساعة قبل موعد �لرحلة�ملبدئي

 ربط هذه �ملدخلت بالنظام �الآيل ملر�قبة �جلودة ملتابعة �لعقود �لتي مل يتم ربطها ببيانات �لرحلة وحث مكاتب 3
بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم�سوؤون �حلجاج على تنفيذ ذلك.

�لتفويج من خلل �سا�سات وتقارير مرتبطة 4 �ل�سركة من قبل وحدة  �أو   متابعة مدخلت مكاتب �سوؤون �حلجاج 
بالنظام �الآيل ملر�قبة �جلودة.

من وقت و�سول جدول �لرحلت 
24 �ساعة قبل موعد �لرحلة�ملبدئي

30 دقيقةمن وقت و�سول �لرحلة تفويج �حلجاج حال و�سولهم بناًء على �لبيانات �ملدخلة يف �لنظام �الآيل.5

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
24 �ساعةمن وقت مغادرة �لرحلة ��ستلم جو�ز�ت �حلجاج �لفر�دى من مكاتب �خلدمة  �آليًا قبل 24 �ساعة .1

3 �ساعةعند ��ستلم �جلو�ز�ت �لتاأكد من وجود �سورة من �لتذكرة للحجز �ملوؤكد و�إي�سال �ملغادرة للحجاج �لفر�دى و�لعدد2

3 �ساعةمن وقت �قلع �لرحلة ��ستلم �إي�سال �ملغادرة  من �حلجاج �لفر�دى عند و�سولهم للمطار و��ستخر�ج جو�ز�تهم 3

1 �ساعةقبل مغادرة �ملندوب �ىل جدة ت�سجيل بيانات �الإر�سالية للجاج �لفر�دى �آليًا . 4

3- تف�يج احلجاج القادمني عرب مطار االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املن�رة

4- املغادرة مبركز مطار االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املن�رة
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

 يجب �لتاأكد من �أن لديهم عقد �سكن يف �ملدينة �ملنورة وذلك ملو�سم ما بعد �حلج و�أنهم �سوف يعودون �إىل �ملدينة 1
بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم�ملنورة للزيارة يف مو�سم ما بعد �حلج. 

2
 نظرً� لعدم �لتمكن من �إدخال �ملعلومات يف قاعدة �لبيانات وذلك لقدومهم لزيارة �ملدينة �ملنورة  يف مو�سم ما بعد 
�حلج ، والأن عملية �إدخالهم ت�ستغرق مدة زمنية طويلة مما ي�سبب تاأخرهم ، فيتم �إبقاء �حلجاج يف �سالة �النتظار 
يف �ملطار �إىل حني �إنهاء �إجر�ء�تهم وت�سلم �جلو�ز�ت بعد ��ستلمها من مكتب �لوكلء �ملوحد �إىل �سائق �حلافلة .

بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم

بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم يتم طلب �حلافلت من �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت و�سعود �حلجاج �إليها3

 يتم و�سع مل�سق )تر�نزيت من مطار �الأمري حممد بن عبد �لعزيز �لدويل ( �إىل مكة �ملكرمة موؤ�س�سة مطويف 4
بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سمحجاج �لدول ..... مع ت�سجيل رقم �لعقد  يف مكة �إن وجد .

 �إدخال بيانات �لرحلة �سمن برنامج خا�س يقوم باإح�ساء �أعد�د �جلو�ز�ت �ملدخلة ، و�لرقم �الآيل للحاج ، وبيانات 5
بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم�ل�سائق �ملتعهد با�ستلمها.

بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم يزود �ل�سائق بعدد 3 �سور من ك�سف �لبيانات توزع على �لنحو �لتايل :   �س/ �ل�سائق، �س / للميقات ، �س/ لكيلو 69

5- حجاج العب�ر ) الرتانزيت ( م��سم ما قبل احلج

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
1:30 �ساعة قبل �ملغادرةوقت �لرحلة مر�فقة �ملندوب للحجاج �لفر�دى و�جلو�ز�ت على �لطائرة يف �لرحلت �لد�خلية.5

1 �ساعةعند �لو�سول �إىل جده ت�سليم جو�ز�ت �حلجاج �لفر�دى ملكتب �لوكلء �ملوحد بجده �آليًا 6

و�لتن�سيق مع �ملركز بت�سعيد 7 �ملوعد  لتوجية �حلافلت ح�سب  �ملغادرة  �مليد�نية ومر�كز   متابعة مكاتب �خلدمة 
4 �ساعةقبل �القلع�حلافلت وذلك بعد �كتمال �إجر�ء�ت �ملغادرة للمجموعات من قبلهم  

4 �ساعةقبل �القلع �لتن�سيق مع فرع وز�رة �حلج باملطار ملعرفة موعد مغادرة �ملجموعات للرحلت �لدولية 8

24 �ساعةقبل �القلع ��ستلم جو�ز�ت �حلجاج �لفر�دى من �ملكاتب �مليد�نية ، ومن ثم ت�سليمها للحاج وقت مغادرته7
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم يتم توجيه �حلافلت �إىل �مليقات بدون ك�سف مغادرة نهائي ، ولكن ح�سب  �لك�سف �ملخ�س�س لذلك 7

بقاء �حلجاج 24 �ساعة باملدينة �ملنورة وتامني �سكن لهم وعمل عقد ��سكان بذلك على ح�ساب ممثلى �حلجاج 8
بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سموعمل حم�سر م�سرتك مع �لوز�رة بذلك ح�سب توجيهات معايل وزير �حلج

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

1
 �إدخال جد�ول رحلت �لطري�ن �لد�خلية و�لدولية يف �ملو�سم �الأول و�لد�خلية فقط يف �ملو�سم �لثاين باعتبار �أن  
�آليا من �سركة طيبة عرب وز�رة �حلج ، يحدد فيه ) �لتاريخ ووقت �ملغادرة و�سركة  �لدولية يتم ��ستلم بياناتها 

�لطري�ن ورقم �لرحلة و�سالة �ملغادرة ( وحتديثه ب�سكل م�ستمر.
24 �ساعةمن وقت �سدور جدول �لرحلت

 يقوم مركز ��ستقبال �ملطار باملتابعة �لدورية عرب �لنظام لك�سوف �ملغادرة �ملبدئية �مل�سجلة  على كل رحلة ويتو��سل 2
12 �ساعةقبل مغادرة �لرحلةمع �ملكاتب �لتي �أن�ساأت ك�سوف مغادرة ومل تر�سل �جلو�ز�ت قبل موعد حترك �حلافلت بوقت كاف.

6- اإدخال رحالت الطريان للحجاج الفرادى املغادرين عرب مطار االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املن�رة
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مرجعية الربنامج   
�أمانة �ملجل�س �مل�سرف على مركز �إ�ستقبال 
�حلافلت  �إر�ساد  مكتب  مع  �ملن�سق  �ملطار 

ومكتب �لوكلء �ملوحد
ع�سو جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامج

رئي�س �ملركزم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمركز �الإ�ستقبال و�لتفويج و�ملغادرة باملطاراجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س
3نائب

6م�سرف
3م�ساند

12مدخل بيانات
9من�سق

3�سكرتري
25مر�سد

20مر�سد 2
3ع�سو جو�ز�ت

التجهيزات
العددالن�ع

15حا�سب �آيل
3حا�سب �آيل حممول

5�آيباد
6طابعة عادية

1��سكرن
10قارئ �سوئي

6مودم �إنرتنت
7كامري�ت مر�قبة

2�آلة ت�سوير
3هاتف
1فاك�س
12بر�فو

3حمطة ثابتة
8ال�سلكي يدوي

1�سيار�ت
1�سيارة جولف
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: برنامج مركز حفظ جوازات المطار
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
 يعنى مركز حفظ جو�ز�ت �ملطار با�ستلم �جلو�ز�ت من مكتب �لوكلء �ملوحد وتدقيقها و�أر�سفتها موؤقتا لديه )بدون �لتعامل مع بيانات �ال�ستقبال وبيانات �حلجاج( حلني ت�سليمها 

�إىل مكاتب �خلدمة �مليد�نية و�الإجابة على �ال�ستعلمات عن �جلو�ز�ت �ملتبقية لدى مكتب �لوكلء. وم�ساندة �ملكاتب �مليد�نية يف ت�سجيل جو�ز�ت  �ملطار يف حال �حتياجها لذلك .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�سلمة عمليات ت�سليم �جلو�ز�ت �إىل مكاتب 
�خلدمات �مليد�نية

�عتماد �ال�ستلم و�لت�سليم �آليا بني وحد�ت �لعمل �لد�خلية مبركز حفظ جو�ز�ت �ملطار بينه 
وبني مكاتب �خلدمة �مليد�نية.

�لتن�سيق �مل�ستمر مع مكاتب �خلدمة �مليد�نية وحثهم على �سرعة ��ستلم �جلو�ز�ت �أوال باأول.

�سلمة عمليات تد�ول �جلو�ز�ت من 
�إجناز  �سرعة  �الختلط  �أو  �لفقد�ن 
ملكاتب  للجو�ز�ت  �لت�سليم  عمليات 

�خلدمة �مليد�نية.

�سلمة �الر�سفة �ملوؤقتة للجو�ز�ت
 ) ت�سجيل  بدون   ( موؤقتًا  وحفظها  �جلو�ز�ت  و�ر�سفة  تدقيقها  �الأر�سفة  عمليات  تنظيم 

وتوثيقها �ليًا
�أو  �لفقد�ن  من  �جلو�ز�ت  �سلمة 

�الختلط

�الإد�ري و�الآيل مع مكتب  �لتكامل  حتقيق 
�لوكلء �ملوحد

 �لتن�سيق �مل�ستمر مع �مل�سئولني مبكتب �لوكلء �ملوحد ملعرفة �حلقائب �جلديدة �جلاهزة للت�سليم.
�ملوحد �لوكلء  ومكتب  �ملطار  جو�ز�ت  حفظ  مركز  بني  �آليا  و�لت�سليم  �ال�ستلم  �عتماد    

للمكاتب  و�إتاحتها  �ملوحد  �لوكلء  مكتب  لدى  �ملتبقية  �جلو�ز�ت  �أعد�د  بيانات  �سحب   
)و�أ�سماء �حلجاج �إذ� مت �لربط �الآيل مع مكتب �لوكلء �ملوحد(

�سلمة عمليات تد�ول �جلو�ز�ت من 
�إجناز  �سرعة  �الختلط  �أو  �لفقد�ن 
من  للجو�ز�ت  �ال�ستلم  عمليات 

مكتب �لوكلء �ملوحد.
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
40 يومخلل �ملو�سم �الول�لتن�سيق �مل�ستمر مع مكتب �لوكلء �ملوحد1

�لوكلء �ملوحد للحجاج مكتملي �جر�ء�ت 2 �لقادمني عرب منفذ �ملطار من مكتب  ��ستلم جو�ز�ت �سفر �حلجاج 
جوز�تهم .

من �ساعة �إن�ساء منوذج �لت�سليم 
�الآيل لنموذج )ج( من قبل مكتب 

�لوكلء �ملوحد
3 �ساعة

��ستلم جوز�ت �حلجاج �لتو�بع للحقائب �ملنتهية �جر�ء�ت �سد�دهم للر�سوم من مكتب �لوكلء �ملوحد من د�خل 3
�ملدينة �ملنورة مببني طابة

من �ساعة ��ستلم �حلقيبة من 
3 �ساعةمكتب �لوكلء

تدقيق �أعد�د �جلو�ز�ت وجن�سياتها ومطابقتها مع بيان �ال�ستقبال ومنوذج )ج( و�لتن�سيق مع مركز ��ستقبال �ملطار 4
ومكتب �لوكلء �ملوحد الإجر�ء �أي تعديلت

من �ساعة ��ستلم �حلقيبة من 
3 �ساعةمكتب �لوكلء

من �ساعة ��ستلم �حلقيبة من �أر�سفة �حلقائب و�جلو�ز�ت موؤقتًا باملركز بدون �لتعامل مع بيانات �ال�ستقبال وبيانات �حلجاج5
3 �ساعةوحدة �لتدقيق

من �ساعة ��ستلم �حلقيبة من ت�سليم �جلو�ز�ت �إىل مندوبي  مكاتب �خلدمة �مليد�نية6
3 �ساعةوحدة �الأر�سيف

1- م�ساندة مكاتب �خلدمة  يف ت�سجيل �جلو�ز�ت وفق ما ي�سدر من توجيه .7
3 �ساعةعند �سدور �لتوجيه2- �لت�سجيل ملدة 48 �ساعة يف �ملكاتب �ملتعرثة .

�سحب بيانات �أعد�د �جلو�ز�ت �ملتبقية لدى مكتب �لوكلء �ملوحد )و�أ�سماء �حلجاج يف حال �كتمال �لربط �الآيل 8
8 �ساعاتمن وقت و�سول �لرحلةمع مكتب �لوكلء �ملوحد( و�إتاحتها ملكاتب �خلدمة �مليد�نية ورقيا �أو �آليا بح�سب �ملتاح من مكتب �لوكلء �ملوحد .

المهام اإلجرائية

برنامج مركز حفظ ج�ازات املطار
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مرجعية الربنامج   
�أمانة �ملجل�س �مل�سرف على مركز �إ�ستقبال 
�حلافلت  �إر�ساد  مكتب  مع  �ملن�سق  �ملطار 

ومكتب �لوكلء �ملوحد
ع�سو جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامج

رئي�س �ملركزم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمركز حفظ جو�ز�ت �ملطاراجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س

6م�سرف
6م�ساند

21مدخل بيانات
18من�سق

3�سكرتري
3ع�سو جو�ز�ت

التجهيزات
العددالن�ع

25حا�سب �آيل
6طابعة عادية

1��سكرن
23قارئ �سوئي

1�آلة ت�سوير
3هاتف
1فاك�س
4بر�فو

1حمطة ثابتة
2ال�سلكي يدوي

3�سيار�ت
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 : برنامج وحدة أمانة المجلس وإستقبال المطار
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام عمل �لقطاع و�لوحد�ت .
• �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية  .	
• ��ستلم وت�سليم �ملعاملت من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .	
• متابعة �ملعاملت لدى �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .	

�أو  �ملعاملت  �أو  �ملهام  تعليق  عدم 
تاأخرها يف �الإجناز .

توثيق �د�ء �لقطاع و�لوحد�ت .
• جتميع �لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت �لتابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�سح �سري 	

�لعمل يف جميع �ملو�قع .
• �إ�سد�ر تقرير موحد بعمل كل �إد�رة ووحدة و�ملهام �ملوجزة و�ملوكلة �إليهم .	

�لتابعة  و�لوحد�ت  �الإد�ر�ت  تزويد 
للقطاع بالتقارير يوميًا .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت و�لرفع لع�سو جمل�س �الإد�رة على مد�ر )24( �ساعة .1

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�إعد�د تقارير يومية باملهام �ملنجزة وموؤ�سر�ت �الأد�ء .2

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة اإ�ستقبال املطار 

مرجعية الربنامج   
�أمانة �ملجل�س �مل�سرف على مركز �إ�ستقبال 
�حلافلت  �إر�ساد  مكتب  مع  �ملن�سق  �ملطار 

ومكتب �لوكلء �ملوحد
ع�سو جمل�س �الإد�رةي�سرف على الربنامج

ع�سو جمل�س �الإد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �أمانة �ملجل�س و�إ�ستقبال �ملطاراجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
2م�سرف
3�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

2بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت
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قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة
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 التعريف بالقطاع
يعني هذ� �لربنامج �الإ�سر�ف على �إد�رة �لت�سغيل و�ل�سيانة و�لتجهيز�ت و�مل�ستودعات على �أن يقومو� ب�سيانة جميع �ملباين و�ملكاتب و�ملر�كز �لتابعة للموؤ�س�سة و�لتاأكد من 

جاهزيتها فنيًا للعمل باالإ�سافة ملتابعة �لنظافة و�حلر��سات �الأمنية يف جميع �ملو�قع وتوفري وتاأمني كافة م�ستلزمات �ملكاتب و�خلدمة �مليد�نية و�لدعم و�مل�ساندة من جتهيز�ت 
مكتبية وقرطا�سية وفنية و�آليات وو�سائل �ت�سال �ملختلفة . 

النداء الال�سلكي  ) د5 (
 �لدليل . م . يا�سر بن غالب دبور

ع�سو جمل�س �الإد�رة لل�سوؤون �لهند�سية و�لت�سغيل و�ل�سيانة �مل�سرف على �لقطاع

y-dabour@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0505307144 رقم �جلو�ل

8255048 فاك�س هاتف مبا�سر 8243144  حتويلة )501-500(

قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة لل�س�ؤون الهند�سية والت�سغيل وال�سيانة 

 اإدارة التجهيزات 
اإدارة الت�سغيل وال�سيانةوامل�ست�دعات

وحدة قطاع ال�س�ؤون 
الهند�سية والت�سغيل وال�سيانة

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 �إد�رة �لتجهيز�ت و�مل�ستودعاتبرنامج �إد�رة �لتجهيز�ت و�مل�ستودعات1

 �إد�رة �لت�سغيل و�ل�سيانة برنامج �إد�رة �لت�سغيل و�ل�سيانة2
 وحدة قطاع �ل�سوؤون �لهند�سية و�لت�سغيل و�ل�سيانة برنامج وحدة قطاع �ل�سوؤون �لهند�سية و�لت�سغيل و�ل�سيانة3

برامج العمل التابعة للقطاع
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: برنامج  إدارة التجهيزات والمستودعات
ً
اوال

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج بتوفري وتاأمني كافة م�ستلزمات �ملكاتب و�خلدمة �مليد�نية و�لدعم و�مل�ساندة من جتهيز�ت مكتبية وقرطا�سية وفنية و�آليات وو�سائل �ت�سال �ملختلفة . 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

مكاتب  م�ستلزمات  كافة  وتاأمني  توفري 
و�ليات  جتهيز�ت  من  و�لدعم  �خلدمة 

وو�سائل �ت�سال خمتلفة.
��ستقبال طلبات �ل�سيانة وت�سجيل �أو�مر �لعمل بالنظام

�سرعة توفري وتاأمني كافة م�ستلزمات 
و�لدعم  �مليد�نية  للخدمة  مكاتب 
و�آليات  جتهيز�ت  من  و�مل�ساندة 
)على  �ت�سال.  وو�سائل  ومرئيات 

مد�ر مو�سم �حلج(
�مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  جاهزية 
بدء  قبل  و�لقطاعات  و�ملر�كز  و�مل�ساندة 

�ملو�سم .

تاأمني  الإنهاء  �لعمل  �أو�مر  ومتابعة  �لطلبات  �أولويات  �لعمل ح�سب  باأو�مر  �ملوظفني  تكليف 
م�ستلزمات �ملكاتب من �الأثاث وغريه  قبل وبعد ��ستلم وت�سليم �ملكاتب

و�مل�ساندة  �خلدمة  مكاتب  جاهزية 
و�ملر�كز و�لقطاعات للعمل قبل بد�ية 

�ملو�سم  ن�سبة %100

�سلمة �لعهد 
تاأمني كافة متطلبات مو�قع �لعمل يف �مل�ستودع قبل بد�أ مو�سم �حلج و�سبط عمليات �ال�ستلم 

و�لت�سليم لكافة �لتجهيز�ت .
�الثاث  نو�ق�س  وتاأمني  تلبية  �سرعة 

وغريها )قبل و�أثناء مو�سم �حلج(
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
2 �سهرمن �سهر ربيع �الأولمر�جعة تقارير روؤ�ساء �ملكاتب مع �أع�ساء جمال�س �الد�رة �ملعنيني التخاذ مايلزم وقت مايتم �عتماده1

140 يوم01-06-1436 هـجتهيز مكاتب �خلدمة �مليد�نية و�مل�ساندة 2

و�ملر�كز 3 �ملكاتب  روؤ�ساء  ��سماء  �عتماد  من  �النتهاء  مبجرد  نو�بهم  �و  للروؤ�ساء  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  ت�سليم 
10 يوم1436/10/20هـو�لقطاعات

على مد�ر �ل�ساعةيوميا يف حالة وجود نق�س متابعة حاالت �لنق�س �أثناء �أد�ء �خلدمة يف مو�سم �حلج و�سرعة تاأمينها4

على مد�ر �ل�ساعةمن بد�ية �ملو�سم�لقيام بجوالت م�ستمرة على �ملو�قع مللحظة وجود عو�ئق و�لقيام بعمليات �لتقييم �للزمة وفق �الجر�ء�ت5

10 يوم20-01-1437هـ��ستلم �ملكاتب و�لعهد �مل�سلمة بعد نهاية �ملو�سم6

بعد ��ستلم جميع �ملو�قع �عد�د �لتقارير �للزمة عن و�سع �ملكاتب بعد �نتهاء �ملو�سم7
3 �سهر�ملو�سمية

المهام اإلجرائية

التجهيزات وامل�ست�دعات 
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مرجعية الربنامج   
و�لت�سغيل  �لهند�سية  �ل�سوؤون  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجو�ل�سيانة

مدير �د�رة �لتجهيز�ت و�مل�ستودعاتم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�إد�رة �لتجهيز�ت و�مل�ستودعاتاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1�سائق

3م�سرف
2م�ساند
3من�سق

3�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
1طابعة عادية

4بر�فو
1حمطة ثابتة

4ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت
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: برنامج  إدارة التشغيل والصيانة
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
 يعني هذ� �لربنامج ب�سيانة جميع �ملباين و�ملكاتب و�ملر�كز �لتابعة للموؤ�س�سة و�لتاأكد من جاهزيتها فنيًا للعمل باالإ�سافة ملتابعة �لنظافة و�حلر��سات �الأمنية يف جميع �ملو�قع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�سلمة وجاهزية �ملو�قع �لتابعة للموؤ�س�سة 
فنيًا .

جميع  يف  �لنظافة  م�ستلزمات  كافة  تاأمني  من  و�لتاأكد  �لنظافة  متعهد  على  �الإ�سر�ف   -1
مو�قع �ملوؤ�س�سة و�لتاأكد من تغطية جميع �ملو�قع باحلر��سات �الأمنية.

2- عمل كافة �عمال �ل�سيانة ملو�قع �خلدمة لتكون جاهزة قبل ت�سليمها لروؤ�ساء �ملكاتب .   
3- �ال�سر�ف و�ملتابعة حلر��س �المن ح�سب مو�قع �خلدمة �ملخ�س�سة لهم ل�سمان قيامهم 

بعمهلم على �لوجه �ملطلوب.

�لتز�م �حلر��سات باملو�فع .

مو�قع  بجميع  �لعمل  مقار  نظافة  �سمان 
�ملوؤ�س�سة .

تطبيق �ملعايري �للزمة للنظافة .�ال�سر�ف على متعهد �لنظافة ومتابعة قيام عمال �لنظافة بعملهم على �لوجه �ملطلوب .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

�لك�سف على جميع مو�قع �خلدمة �مليد�نية وعمل �ل�سيانة �للزمة لها و�لتاأكد من جاهزيتها فنيًا للعمل بها قبل 1
3 �سهرمن �سهر رجببد�ية �أعمال مو�سم �حلج

�لقيام باجلوالت �مليد�نية على مو�قع �ملوؤ�س�سة للتاأكد من نظافتها وتو�جد �حلر��سات �الأمنية �أثناء �أعمال مو�سم 2
على مد�ر �ل�ساعةمنذ بدء �الأعمال �ملو�سمية�حلج

المهام اإلجرائية

اإدارة الت�سغيل وال�سيانة
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مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

2م�سرف
2م�ساند
3من�سق

3من�سق 2
2�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
1طابعة عادية

4بر�فو
1حمطة ثابتة

3ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةمنذ ��ستلم �لروؤ�ساء �ملكاتب�لقيام باجلوالت �مليد�نية لعمل �ل�سيانة �للزمة �أثناء �أعمال مو�سم �حلج  3

20-10-1436 منذ ��ستلم جميع �إعد�د �لتقارير �لنهائية لو�سع مو�قع �خلدمات عند ��ستلمها4
7 �يام�ملو�قع �ملو�سمية

مرجعية الربنامج   
و�لت�سغيل  �لهند�سية  �ل�سوؤون  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجو�ل�سيانة

مدير �إد�رة �لت�سغيل و�ل�سيانةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�إد�رة �لت�سغيل و�ل�سيانةاجلهة املنفذة
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: برنامج وحدة قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام عمل �لقطاع  و�لوحد�ت .
• �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية  .	
• ��ستلم وت�سليم �ملعاملت من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .	
•  متابعة �ملعاملت لدى �الإد�ر�ت و�لوحد�ت 	

�أو  �ملعاملت  �أو  �ملهام  تعليق  عدم 
تاأخرها يف �الإجناز .

توثيق �د�ء �لقطاع  و�لوحد�ت .
• جتميع �لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت �لتابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�سح �سري 	

�لعمل يف جميع �ملو�قع .
•  �إ�سد�ر تقرير موحد بعمل كل �إد�رة ووحدة و�ملهام �ملوجزة و�ملوكلة �إليهم .	

�لتابعة  و�لوحد�ت  �الإد�ر�ت  تزويد 
للقطاع بالتقارير يوميًا .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت و�لرفع لع�سو جمل�س �الإد�رة على مد�ر )24( �ساعة .1

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�إعد�د تقارير يومية باملهام �ملنجزة وموؤ�سر�ت �الأد�ء .2

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع ال�س�ؤون الهند�سية والت�سغيل وال�سيانة   
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مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
2�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

1بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت

مرجعية الربنامج   
و�لت�سغيل  �لهند�سية  �ل�سوؤون  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجو�ل�سيانة

اجلهة املنفذة
و�لت�سغيل  �لهند�سية  �ل�سوؤون  قطاع  وحدة 

ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيو�ل�سيانة
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قطاع المجلس اإلشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية المشرف على مركز مغادرة الميقات
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 التعريف بالقطاع
 هي �جلهة �مل�سرفة على قطاع �ملغادرة ومكاتب �خلدمة �مليد�نية رقم 1 و كذلك مركز توجيه �حلافلت 1 ووحدة �مليقات و �لتي تلبي جميع �حتياجاتها و تقوم بو�سع �خلطط و 

�لرب�مج و �ليات �لعمل و �سرحها على جميع �لعاملني �لتابعني للمجل�س كما تقوم مب�ساندة �ملكاتب و �لوحد�ت �لتابعة له لتحقيق �جلودة باملحدد�ت �لزمنية و �الرتقاء مب�ستوى 
�خلدمات �ملقدمة للحاج �لكرمي ز�ئر م�سجد �مل�سطفى حممد عليه �ل�سلة و �ل�سلم . 

النداء الال�سلكي  ) د6 (
 �لدليل . في�سل بن حممد �أمني �سندي

ع�سو جمل�س �الإد�رة للمغادرة �مليد�نية �مل�سرف على مركز مغادرة �مليقات �مل�سرف على �لقطاع

f-sindi@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0500520030 رقم �جلو�ل

8255048 فاك�س هاتف مبا�سر 8243144  حتويلة )303-302(

قطاع المغادرة الميدانية المشرف على مركز مغادرة الميقات
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س اإدارة لقطاع املجل�س االإ�سرايف ملكاتب اخلدمة 
امليدانية امل�سرف على مركز مغادرة امليقات
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برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

وحدة قطاع �ملجل�س �الإ�سر�يف 1برنامج وحدة قطاع �ملجل�س �الإ�سر�يف 11

2
  برنامج مكتب �ملجل�س �ال�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية 

رقم 1
مكتب �ملجل�س �ال�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية رقم 1

 مركز توجيه �حلافلت 1  برنامج مركز توجيه �حلافلت 31

4
برنامج مكتب م�سلمي �أمريكا و�أ�سرت�ليا وبريطانيا وكند� و�لرحلت 

�لد�خلية
 مكتب م�سلمي �أمريكا و�أ�سرت�ليا وبريطانيا وكند� و�لرحلت �لد�خلية

 مكتب خدمة حجاج م�سلمي �أوروبا برنامج مكتب خدمة حجاج م�سلمي �أوروبا5
 مكتب خدمة حجاج تركيا برنامج مكتب خدمة حجاج تركيا6
 مكتب خدمة حجاج جنوب �سرق �آ�سيا برنامج مكتب خدمة حجاج جنوب �سرق �آ�سيا7
 مكتب خدمة حجاج �أندون�سيا برنامج مكتب خدمة حجاج �أندون�سيا8
 وحدة �مليقات  برنامج وحدة �مليقات 9

 مكتب خدمة حجاج �لهند برنامج مكتب خدمة حجاج �لهند10

11
 برنامج مكتب خدمة حجاج بلد �ل�سام و �لعر�ق و�ليمن و 

�ملقيمني بدول �خلليج
 مكتب خدمة حجاج بلد �ل�سام و �لعر�ق و�ليمن و �ملقيمني بدول 

�خلليج
 مكتب خدمة حجاج دول �ملغرب �لعربي برنامج مكتب خدمة حجاج دول �ملغرب �لعربي12
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: وحدة الميقات
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
خدمة �حلجاج �لكر�م يف م�سجد �مليقات ذو حليفة من خلل توعية و�إر�ساد �حلجاج زو�ر م�سجد �مل�سطفى عليه �ل�سلة و�ل�سلم من خلل �نتقالهم من �حلافلت �إىل م�سجد 

�مليقات للبدء باأول �سعائر �حلج وهو �الإحر�م .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
و  دخولهم  توجيه  و  �حلجاج  �إر�ساد     

خروجهم من و �إىل م�سجد �مليقات
ت�سخري كل �جلهود و �الإمكانيات من و�سع �خلطط �ملتقنة و ��ستخد�م و�سائل �لتقنية لتقدمي 

خدمة عالية �جلودة تر�سي �هلل عز و جل و تلبي �إحتياجات �حلجاج �لكر�م
%100

توفري جميع و�سائل �ال�ستدالل مل�ساعدة �حلجاج �لكر�م و �ل�سعي على ر�حتهم .تطبيق �جلودة وفق �ملحدد�ت �لزمنية.
�لكر�م وفق  �إجر�ء�ت �حلجاج  �إنهاء 

�ملحدد�ت �لزمنية . 95 %

و  من  �حلافلت  وخروج  دخول  ��ستقبال 
�إىل م�سجد �مليقات �أليًا.

1- ر�سد وقت دخول �حلافلة وخروجها بالنظام �الآيل .
2-و�سع رقم للموقف على �حلافلة.

3-�لتاأكد من توزيع كرت �ال�ستدالل على �حلجاج �لكر�م . 

�سهولة �ال�ستدالل على موقف �حلافلة 
من خلل كرت �ال�ستدالل. %95

تخ�سي�س فريق عمل للتن�سيق مع �ملكاتب 
تفويج  عملية  لت�سهيل  م�سبقًا  �مليد�نية 
وذلك  �مليقات،  �إىل  �لبلد  من  �حلافلت 

ملنع �لتكد�س .

متابعة جدول �لتوديع �مليد�ين وذلك لت�سهيل عملية تفويج �حلافلت و تكون �ليًا عرب �ملغادرة 
�مليد�نية.

%90

�عمال  على  �لوظيفي  �لكادر  تدريب 
�مليقات 

�جلغر�فية  �ملناطق  بح�سب  �حلافلت  مو�قع  على  �ال�ستدالل  كيفية  على  �لعاملني  تدريب 
لوقوف  �لزمنية  �ملحدد�ت  على  �ملحافظة  و  �الولية  �ال�سعافات  على  تدريبهم  و  للم�سجد 

�حلافلت مع �ملتابعة �لد�ئمة ل�سحة �حلجاج �لكر�م.
%100 
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

تعيني �لكادر �لن�سائي و يت�سمن �ملرتجمني 
توزيع �لعن�سر �لن�سائي د�خل �ل�ساحات �لد�خلية و �إر�ساد �حلجاج �ىل حافلتهم و �إعطائهم 

�الهتمام و �لرعاية �للزمة و خا�سة كبار �ل�سن .
�ملقدمة  �خلدمة  و  �جلودة  حت�سني 

للحجاج �لكر�م %100

�لتن�سيق مع مركز ك9
�لتو��سل مع مركز ك9 بخ�سو�س �حلافلت �لغري منتهية �أجر�ء�ت �لتوديع �لنهائية �خلا�سة 
بها من حذف و �إ�سافة و ما تيعلق باحلجاج �ملتخلفني عن حافلتهم يف �مليقات و �سمان 

ت�سعيدهم مع جمموعاتهم
%100

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
2 دقيقةمن وقت و�سول �حلافلة ر�سد �حلافلت و ت�سجيل موقع �ملوقف و ت�سجيل رقم �حلافلة1

على مد�ر �ل�ساعةمو�سم ما قبل �حلج�لتجول يف �ساحات �مل�سجد و مو�قف �حلافلت لر�سد �حلجاج �لتائهني   2

على مد�ر �ل�ساعةمن وقت نزولهم من �لرحلتتوجيه �حلجاج و �إر�سادهم �إىل �مل�سجد3

على مد�ر �ل�ساعة�ثناء توجيهم للحافلتحث �حلجاج ب�سرعة �الإحر�م و �ملغادرة 4

على مد�ر �ل�ساعة�ثناء توجيهم للحافلتتوجيه �حلجاج �إىل �حلافلت مبوجب كرت ��ستدالل   5

10 دقائقوقت توجة �حلافلت �ىل �لبو�بةترتيب خروج �حلافلت و مغادرة �حلجاج   6

على مد�ر �ل�ساعةحني مغادرة �حلافلة   �لتاأكد من خلو دور�ت �ملياه و �مل�سجد من �حلجاج و خلو �ملو�قف من �حلافلت  7

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية ل�حدة امليقات
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مرجعية الربنامج   
قطاع �ملغادرة �مليد�نية �مل�سرف على مركز 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجمغادرة �مليقات

رئي�س �لوحدةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �مليقات اجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س

3م�سرف
3م�ساند
3من�سق
13مر�سد

10مر�سد 2

التجهيزات
العددالن�ع

3حا�سب �آيل
18�آيباد

3طابعة عادية
1�آلة ت�سوير

6بر�فو
1حمطة ثابتة

3ال�سلكي يدوي
3�سيار�ت

4دباب
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 : وحدة قطاع المجلس اإلشرافي 1
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام عمل �لقطاع  و�لوحد�ت .
• �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية  .	
• ��ستلم وت�سليم �ملعاملت من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .	
•  متابعة �ملعاملت لدى �الإد�ر�ت و�لوحد�ت 	

�أو  �ملعاملت  �أو  �ملهام  تعليق  عدم 
تاأخرها يف �الإجناز .

توثيق �د�ء �لقطاع  و�لوحد�ت .
• جتميع �لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت �لتابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�سح �سري 	

�لعمل يف جميع �ملو�قع .
•  �إ�سد�ر تقرير موحد بعمل كل �إد�رة ووحدة و�ملهام �ملوجزة و�ملوكلة �إليهم .	

�لتابعة  و�لوحد�ت  �الإد�ر�ت  تزويد 
للقطاع بالتقارير يوميًا .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت و�لرفع لع�سو جمل�س �الإد�رة على مد�ر )24( �ساعة .1

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�إعد�د تقارير يومية باملهام �ملنجزة وموؤ�سر�ت �الأد�ء .2

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع املجل�س االإ�سرايف 1
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مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
1م�ساند

1�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

1بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت

مرجعية الربنامج   
�خلدمة  ملكاتب  �الإ�سر�يف  �ملجل�س  قطاع 
مغادرة  مركز  على  �مل�سرف  �مليد�نية 

�مليقات
ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج

ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �لقطاعاجلهة املنفذة
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: مكتب المجلس االشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية 1
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
هو �جلهة �لتي ت�سرف على �الأعمال �الإد�رية و �مليد�نية ملكاتب �خلدمة �مليد�نية و �لقطاعات �ملدرجة حتت نطاق �ملجل�س �ال�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية 1 لتقدمي خدمات ذ�ت 

م�ستوى رفيع لزو�ر م�سجد ر�سول �هلل �سل �هلل عليه و�سلم و معاجلة �ملعوقات ، ��سافة �ىل م�ساندتها ودعمها خلل �وقات �لذروة و �لتن�سيق فيما بينهم .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

و  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  جاهزية 
�لقطاع   نطاق  حتت  �ملدرجة  �لوحد�ت 

�ملغادرة و�ملكاتب �مليد�نية

و�لوحد�ت  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  وجتهيز  ت�سليم  ملتابعة  �ال�ستعد�د�ت  على  �ال�سر�ف 
�ملدرجة و�لتو��سل مع �جلهات ذ�ت �لعلقة فيما يخ�س ذلك و�ال�سر�ف على �سرعة تامني 

�لنو�ق�س ومتكني �بناء �لطائفة من �لعمل يف �ملوؤ�س�سة بن�سبة )%30(

جاهزية جميع مكاتب �خلدمة �مليد�نية 
�ملكتبية  �لتجهيز�ت  جميع  و�كتمال 
�بناء  من  �لكادر  ن�سبة  ورفع  و�الد�رية 

�لطائفة 98 %

ح�سن �ختيار فريق �لعمل �ملو�سمي
متابعة �لرت�سيحات و�لتعينات و�لرتقيات ح�سب �حلاجة لكل مكتب �و وحدة من �لوحد�ت 

�ملدرجة

مكاتب  جميع  يف  كفء  كادر  وجود 
لتحقيق  �لوحد�ت  �و  �مليد�نية  �خلدمة 

�الهد�ف و�لتميز يف �خلدمة %92

ن�سر ثقافة �لعمل بروح �لفريق �لو�حد
�خلدمة  مكاتب  بني  منهما  كًل  و�همية  و�لتعاون  �لو�حد  �لفريق  بروح  �لعمل  مفهوم  بث 

�مليد�نية و�لوحد�ت �ملدرجة وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة فيما بينهم

�يجاد تعاون ملحوظ بني مكاتب �خلدمة 
�مليد�نية و�لوحد�ت يف جميع �الجر�ء�ت 
حتت مفهوم �لعمل بالفريق �لو�حد %90

جودة �خلدمة �ملقدمة للحجاج �لكر�م
�ال�سر�ف  وذلك من خلل  و�لوحد�ت  �مليد�نية  �مل�ستمر يف جميع مكاتب �خلدمة  �لتو�جد 
�جر�ء�ت  �نهاء  يف  وم�ساندتها  �ملرجوة  �الهد�ف  حتقيق  من  و�لتاكد  �لعمل  ت�سري  ومتابعة 

�حلجاج خلل �يام �لذروة

�لكر�م  �حلجاج  تكد�س  ظاهرة  �نهاء 
د�خل مكاتب �خلدمة �مليد�نية وظاهرة 

تكد�س �حلقائب عن �لت�سجيل 90 %
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

جودة �الد�ء وفق �ملحدد�ت �لزمنية
توحيد �جر�ء�ت �لعمل يف جميع مكاتب �خلدمة �مليد�نية ومتابعتها مكتبيًا و ميد�نيًا و�لتاكد 
من قيامها بتنفيذ �الجر�ء�ت ح�سب �النظمة و�لتعليمات و�خلطط �لت�سغيلية وفق حمدد�ت 

زمنية

�حلجاج  �جر�ء�ت  جميع  ��ستكمال 
�لكر�م مكتبيَا بن�سبة 98 %

�حلد من حاالت �لتاخري و�سول جو�ز�ت 
�لفر�دى ملر�كز �ملغادرة

�ملرور �لدوري على مكاتب �خلدمة �مليد�نية و��ستلم جو�ز�ت �حلجاج �لفر�دى و�ي�سالها 
على مر�كز �ملغادرة ) ��ستقبال �ملطار - �سالة �لفر�دى ( 

�رباك  وعدم  �الد�ء  خدمة  جتويد 
وت�ستت  �مليد�نية   �خلدمة  مكاتب 

جهودهم فيما يخ�س ذلك 88 %

�ال�ستمر�ر يف تطوير ودعم �سبل �لتو��سل 
و�لتن�سيق 

�لتو�جد يف جميع �الجتماعات �لتن�سيقية فيما بني مكاتب باخلدمة �مليد�نية و�جلهات ذ�ت 
�لعلقة �مل�ساركة يف �خلدمة )مكاتب �سوؤون �حلج ، �ملجموعات �ل�سكنية ، ... �إلخ( و�لتاأكد 

من �اللتز�م باخلطة �لت�سغيلية . 

بالتعليمات  و�اللتز�م  حما�سر  توثيق 
�أف�سل   وفق �خلطة �لت�سغيلية لتقدمي 
�مل�سطفى  م�سجد  لزو�ر  �خلدمات 

�سلى �هلل علي و�سلم %95
�سرعة ت�سديد �لبلغات �لو�ردة 95%متابعة �لبلغات �لو�ردة وت�سديدها متابعة �لند�ء�ت و�لبلغات 

تنمبة مهار�ت �أبناء �لطائفة 
متابعة �لكادر من �أبناء �لطائفة يف جميع مكاتب �خلدمة �مليد�نية و�لقطاعات �ملدرجة حتت 

نطاق �ملجل�س وتنمية مهار�تهم و�سقلها وخ�سو�سًا يف �إد�رة �الأمز�ت .

�ملكاتب  يف  �خلدمة  �أد�ء  حت�سني 
من  �لكادر  قدر�ت  وتطوير  �مليد�نية 
و�الإبد�عية  �ملهنية  �لطائفة  �أبناء 
مهار�تهم  حت�سني  يف  وم�ساعدتهم 

�لكامنة %82
برقم  �آليًا  �حلجاج  جو�ز�ت  �أر�سفة 

�لدوالب و�لدرج باالأر�سيف 
�سرعة �لو�سول �إىل �الجو�ز�ت مر�قبة �آلية للعمليات د�خل مكتب �خلدمة من خلل مر�قبة �جلودة .

تد�ول �جلو�ز�ت د�خل �ملكتب مع �جلهات 
�الأخرى ب�سكل �آيل 

1- تدريب �لعاملني على �إجر�ء�ت و�آليات �لعمل قبل بد�ية �أعمال �حلج .
2- مر�قبة �آلية للعمليات د�خل مكتب �خلدمة من خلل مرب�قبة �جلودة .

حفظ �جلو�ز�ت من �سياعها .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

1

�لتجهيز�ت  من  �مليد�نية  �ملكاتب  و  �ملغادرة  قطاع  نطاق  حتت  �ملدرجة  �ملكاتب  ت�سليم  عملية  ت�سهيل  و  �لتن�سيق 
�لتقنية و �الإد�رية قبل بدء �أعمال �ملو�سم بوقت كاف و �لتاكد من مدى جاهزيتها و متابعة �لرت�سيحات و �لرتقيات 
و�ملناقلت �آليا و �عتمادها ح�سب حاجة �ملكاتب من �للغات و ذوي �خلربة و حتفيز �لكادر �لو�عي للو�سول �ىل 

�خلدمة �ملطلوبة

10 يوم1436/10/20

�الإجتماع مع روؤ�ساء مكاتب �خلدمة �مليد�نية و بث مفهوم �لعمل بروح �لفريق �لو�حد و �يجاد مبد�أ �لتعاون فيما 2
على مد�ر �ل�ساعة1436/10/20بينهم

متابعة جد�ول �لتوديع �ل�سادرة من مكاتب �خلدمة �مليد�نية لتقييم ن�سبة �لعمل لكل مكتب ��سافة �ىل �لتو�جد 3
80 يوممنذ وقت �ن�سائها�مل�ستمر د�خل �ملكاتب و تقدمي �لدعم و �مل�ساندة ملنع ظهور حاالت �لتكد�س

�لتو�جد �مل�ستمر د�خل مكاتب �خلدمة �مليد�نية و متابعة جميع �الجر�ء�ت �لد�خلية و �لتاأكد من توحيدها و تنفيذها 4
على مد�ر �ل�ساعة1436/11/05وفق �خلطة �لت�سغيلية ومتابعة �نهاء �جر�ء�ت �حلجاج �لكر�م وفق �ملحدد�ت �لزمنية �ملو�سوعة لكل �جر�ء

5
�ملرور �لدوري على مكاتب �خلدمة �مليد�نية يف مو�سم ما بعد �حلج و ��ستلم جو�ز�ت �لفر�دى و �ي�سالها �ىل 
�مليد�نية وعدم للتخفيف من �عباء مكاتب �خلدمة  �لفر�دى (  ، �سالة  ��ستقبال �ملطار  �ملغادرة ) مركز   مر�كز 

ت�ستتهم عن �د�ء �خلدمة �لتي تقدم للحجاج �لكر�م .
على مد�ر �ل�ساعةمنذ وقت �ن�ساء ك�سف �ملغادرة

6
�لتن�سيق مع روؤ�ساء مكاتب �خلدمة �مليد�نية بالتو��سل مع مكاتب �سئون �حلج و �ملجموعات �ل�سكنية �جلهات ذ�ت 
�لعلقة �مل�ساركة يف �خلدمة وتذويد �ملجل�س مبو�د �الجتماع و�ملقر وتوثيق �ملحا�سر �ملعدة لذلك ومعاجلة �ملعوقات 

و�الجر�ء�ت مع �جلهات ذ�ت �لعلقة �مل�ساركة يف �خلدمة  
90 يوم1436/10/20

على مد�ر �ل�ساعةيوميًا يف حالة ورود بلغمتابعة �لند�ء�ت و �لبلغات وت�سديدها7

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية ملكتب املجل�س اال�سرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية 1
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مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
1طابعة
1�سكرن
3بر�فو

1حمطة ثابتة
3ال�سلكي يدوي

2�سيار�ت

مرجعية الربنامج   
قطاع �ملغادرة �مليد�نية �مل�سرف على مركز 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجمغادرة �مليقات

اجلهة املنفذة
�خلدمة  ملكاتب  �ال�سر�يف  �ملجل�س  مكتب   

رئي�س �ملجل�س �ال�سر�يفم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�مليد�نية 1

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3رئي�س فرتة

3م�سرف
2م�ساند
3من�سق

1�سكرتري
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 : مركز توجيه الحافالت 1
ً
رابعا

التعريف بالبرنامج
يهدف هذ� �ملركز �ىل حت�سني �خلدمة و رفع م�ستوى �الأد�ء و ذلك من خلل �لتعاون مع مكاتب �خلدمة �مليد�نية بتوجيه �حلافلت �إىل مو�قع �لتوديع بح�سب توزيع �أعد�د �حلجاج 
للحافلت ح�سب مدخلت �لنظام �الآيل ، كما �أنها تقوم بالت�سفية مع �سركات �لنقل و�لنقابة �لعامة لل�سيار�ت بداًل من مكاتب �خلدمة �مليد�نية حتى يت�سنى للمكاتب متابعة �سوؤون 

حجاجها �لكر�م بح�سب تطلعاتهم وفق �ملحد�دت �لزمننية كما �نها تقوم بتوجييه �ملركبات �ل�سغرية و�حلافلت �خلا�سة يف مو�سم ما بعد �حلج �إىل مر�كز �الإ�ستقبال.

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

متابعة �لتوديع �مليد�ين يف �لنظام �الآيل
طباعة جد�ول �لتوديع �مليد�ين ومعرفة مو�قع �لتعديل و�تخاذ �الزم مع �سركات �لنقل فيما 

يخ�س ذلك
باعد�د  �لنقل  �سركات  جميع  معرفة 
�حلافلت �ملطلوبة لكل �سركة 97 %

�ملغادرة  موعد  قبل  �حلافلت  جاهزية 
وفق �ملحدد�ت �لزمنية

جتهيز �حلافلت قبل موعد توجيهها ب�ساعتني و من ثم توجيهها �ىل مو�قع �لتوديع ح�سب 
مو�عيدها

وو�سولها  �حلافلت  جميع  جاهزية 
وفق  �مليد�ين  �لتوديع  مو�قع  �ىل 

�ملحدد�ت �لزمنية 92 %

�الن�سيابية يف تنظيم خروج �حلافلت من 
�ملحطة

فرز �حلافلت د�خل �ل�ساحة كل مكتب على حده و تنظيم خروجها و �يجاد خمارج ��سافية 
�خلدمة  مكاتب  بني  خلطها  و  �خلروج  �ثناء  �حلافلت  تكد�س  �نهاء  و  �لذروة  �يام  خلل 

�مليد�نية

�نهاء تكد�س �حلافلت �ثناء �خلروج 
بني  �حلافلت  خلط  ظاهرة  و�نهاء 

مكاتب �خلدمة �مليد�نية 94 %

تنفيذ �لعقود �خلا�سة مع �سركات �لنقل
�لتو��سل مع مكاتب �خلدمة �مليد�نية و �سركات �لنقل و �لتن�سيق فيما يخ�س ذلك قبل موعد 
�لتوديع بـ 22 �ساعة و �لتاكد من توفر �حلافلت �ملطلوبة و مدى جاهزيتها و �حلر�س على 

�دخال �لعقود �ملربمة يف �لنظام �الآيل من قبل مكاتب �خلدمة �مليد�نية

ذ�ت  �ملطلوبة  �حلافلت  و�سول 
�ل�سحيحة  مو�قعها  �ىل  �لعقود 

بن�سبة 99 %
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�الأعد�د  مع  �حلافلت  حمولة  مطابقة 
�لفعلية للحجاج �لكر�م بكل موقع 

طابعة جد�ول �لتوديع �ملدياين وجتهيز حافلت كل مكتب بح�سب مدخلته يف �لنظام �الآيل 
للموؤ�س�سة �الأهلية للأدالء .

�حلجاج  عدد  زيادة  ظاعرة  �إنهاء 
�لكر�م عن عمولة �حلافلة �أو �لعك�س 

%98
وخروج  �مليد�نية  �حلاالت  مع  �لتجاوب 
�ملبكر و�حلاالت �لطارئة و�سرعة معاجلة 
من  رف�سها  �و  �حلافلت  تعطل  حاالت 

قبل �حلجاج �لكر�م

�لتعاون مع وحدة �ملجل�س �ال�سر�يف و�لتجاوب مع حاالت �خلروج �ملبكر وتعطل �حلاالت �و 
رف�سها من قبل �حلجاج �لكر�م

�سرعة �نتهاء �حلاالت 94 %

ما  ملو�سم  �لكر�م  �حلجاج  تفويج  مر�قبة 
بعد �حلج

�ملركبات  وخ�سو�سا  �لفرز  نقطة  عند  �لكر�م  �حلجاج  تفويج  مبر�قبة  يقوم  كادر  �يجاد 
�خلا�سة �لتي تقل �حلجاج �لكر�م ملو�سم ما بعد �حلج

جو�ز�ت  وجود  حاالت  من  �لتقلي�س 
عدم  �و  �لكر�م  �حلجاج  بحوزة 

ت�سجيلها يف �لنظام �الآيل 96 %

عرب  �ملغادرين  �حلجاج  حافلت  توجية 
مطار �المي                  ر حممد بن عبد 

�لعزيز ملو�قع �ل�سكن

يتم حتويل عدد 50% من �إجمايل كادر مركز توجيه �حلافلت بالهجرة �إىل مركز توجيه 
�لتوديع �ملغادرة عرب منفذ مطار  �حلافلت باملطار )�لرتددية( ليتم ت�سديد جميع مو�قع 
�الأمري حممد بن عبد�لعزيز باملدينة �ملنورة حيث يقوم هذ� �ملركز بنف�س �إجر�ء�ت �لعمل يف 

مركز توجيه �حلافلت ملو�سم ما بعد �حلج .

ت�سديد جميع �ملو�قع %100

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية ملركز ت�جية احلافالت 1

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

�الآيل 1 �لنظام  يف  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  قبل  من  �ملدخلة  �الإعتماد�ت  و  �لتوديع  ومو�عيد  جد�ول  طباعة  و  متابعة 
على مد�ر �ل�ساعةمنذ وقت �إدخال �لك�سفللموؤ�س�سة قبل 24 �ساعة



131

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

2 �ساعةقبل موعد توجيه �حلافلت �ىل �ملو�قع�لتاأكد من جاهزية �حلافلت بالتعاون مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت قبل موعد توجيهها .2

2 �ساعةقبل موعد �ملغادرة �لتو��سل مع �سركات �لنقل لتجهيز �حلافلت و توجيهها �إىل مو�قع �لتوديع3

45 دقيقةبعد خروج �حلافلة من �ملحطة�ملتابعة  مع مكاتب �خلدمة �مليد�نية و �لتاأكد من و�سول �حلافلت �ىل مو�قع �لتوديع �مليد�ين يف مو�عيدها  4

مرجعية الربنامج   
قطاع �ملغادرة �مليد�نية �مل�سرف على مركز 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجمغادرة �مليقات

رئي�س �ملركزم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمركز توجيه �حلافلت 1اجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س

3رئي�س فرتة
6م�سرف
3م�ساند
6من�سق

2�سكرتري
40مر�سد

40مر�سد 2

التجهيزات
العددالن�ع

6حا�سب �آيل
4طابعة عادية

6��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س

1حمطة ثابتة
4ال�سلكي يدوي

3�سيار�ت
2دباب

3�سيارة فان
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 : مكاتب الخدمة الميدانية
ً
خامسا

التعريف بالبرنامج
يعترب هذ� �لربنامج من �أهم �لرب�مج وذلك لتو��سلها �ملبا�سر مع �حلجاج �لكر�م وزو�ر م�سجد �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم ، من حيث يتم تقدمي كافة �خلدمات و�الإجر�ء�ت منذ 

بد�أ يف �أ�ستقبالهم ومتابعتهم يف �لوحد�ت �ل�سكنية وت�سجيل جو�ز�تهم و�أر�سفتها وفرزها وجتهيزها �إىل يوم �لتوديع �خلا�س بهم �أول باأول.

ا�سم مكتب اخلدمة امليداين

�ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج بلد �ملغرب �لعربي�ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج دول بلد �ل�سام و �لعر�ق و �ليمن و �ملقيمني بدول �خلليج

 �ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج م�سلمي �مريكا و ��سرت�ليا و كند� و �لرحلت 
�لد�خلية

�ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج م�سلمي �وروبا

�ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج جنوب �سرق ��سيا    �ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج تركيا

 �ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج �لهند�ملكتب �مليد�ين خلدمة حجاج �ندوني�سيا
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أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
98%��ستقبال �حلجاج �لكر�م عند مر�جعتهم �ملكتب بكل ب�سا�سة و�سرور وتقدمي �ل�سيافة لهمح�سن ��ستقبال �سيوف �لرحمن

للحجاج  �للزمة  �خلدمات  تقدمي  ح�سن 
�لكر�م منذ قدومهم وحتى مغادرتهم

طلب حلني  حفظها  و  �ر�سفتها  و  ت�سجيلها  و  �ال�ستقبال  مر�كز  من  �جلو�ز�ت   1.��ستلم 
�حلاج �و  �ملنظم  على  عر�سها  و  �جلو�ز�ت  على  �لتطبيق   .2 �جلو�ز�ت   ��ستخر�ج 
4 �لتوديع  لعملية  �ملبدئية  �الإجر�ء�ت  بعمل  �لقيام   .3 �لتوديع  �ىل  �حالتها  قبل  �لكرمي   . 

مر�فقة �حلجاج �لكر�م للجهات ذ�ت �لعلقة النهاء معاملته �ذ� لزم �المر"

�لتميز يف �د�ء �خلدمة %85

�نهاء جميع �الإجر�ء�ت �ملطلوبة يف خدمة 
�سيوف �لرحمن

و��سد�ر �مليد�نية  و  �ملبدئية  �ملغادر�ت  عمل  من  �للزمة  �الجر�ء�ت  جميع  ""��ستكمال 
�ل�سند�ت و �الإعتماد�ت و حفظ �جلو�ز�ت حلني موعد �ملغادرة"

%85

95%�ر�ساد �حلجاج �ىل حافلتهم يف مو�قع �لتوديع و متابعة نقل �متعتهم�لتعاون مع �سيوف �لرحمن وم�ساعدتهم 

تطبيق �جلودة يف مو�قع �لتوديع �مليد�ين 

1- متابعة و�سول �حلافلت على مو�عيدها 
2- جتهيز �ملوقع من جميع �لعنا�سر �ملطلوبة

3- ح�سن �لتعامل مع �حلجاج �لكر�م
4- ترقيم �حلافلت وو�سع ك�سوفات مغادرة عليها

5- �ر�ساد �حلجاج �لكر�م �ىل حافلتهم
6- �سحة تطبيق �جلوز�ت على �حلجاج �لكر�م

7- مطابقة �لعدد �لفعلي مع ك�سف �ملغادرة
8- مغادرة �حلافلت وفق حمددها �لزمني

9- �سرعة معاجلة �ملعوقات

وفق  �مليد�ين  �لتوديع  جتويد عمليات 
�خلطة �لت�سغيلية 97 %
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المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية ملكاتب اخلدمة امليدانية

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

80 يوم1436/11/01 هـح�سن ��ستقبال �حلجاج �لكر�م و تقدمي �ل�سيافة لهم و �لرتحيب بهم1

2

1- ��ستلم �جلو�ز�ت من مر�كز �ال�ستقبال ) �لهجرة ، �ملطار( .
2- ��ستكمال بياناتها من خلل )طلب �لبيانات وجلبها و ت�سجيلها وربطها باحلقائب( و�ر�سفتها  .

3- ��ستخر�ج �جلو�ز�ت ) فر�دى �و جمموعات ( عمل �ملغادر�ت �ملبدئية .
4- حفظ �جلو�ز�ت باأر�سيف �لتوديع �ملبدئي و عمل �ملغادر�ت �مليد�نية و توريد تذ�كر �الركاب و��سد�ر �ل�سند�ت.

 5- ��سد�ر �العتماد�ت قبل موعد �لتوديع ب 24 �ساعة و ت�سليم �حلقائب �ىل وحدة �لتوديع �لنهائي باملكتب .
6- �لتو��سل مع وحدة توجيه �حلافلت و �لتن�سيق لذلك.

7- ت�سليم جو�ز�ت �لفر�دى �ىل مندوبي وحدة مكاتب �خلدمة �مليد�نية قبل موعد �ملغادرة ب 24 �ساعة ملو�سم ما بعد 
�حلج .

8- )بالن�سبة للمقيمني بدول �خلليج( يتم ت�سليم جو�ز�ت �حلجاج لروؤ�ساء �حلملت .
9- )بالن�سبة للرحلت �لد�خلية( �إر�سال مندوب �إىل مركز ��ستقبال �ملطار ال�ستلم جو�ز�ت �لرحلت �لد�خلية .

و��ستكمال جميع  �لتاأكد من عدد �جلو�ز�ت  بعد  و�سول �حلافلت ب 30دقيقه  قبل  �لتوديع  مو�قع  �لتوجه �ىل   -10
عنا�سر �لتوديع .

11- �متام عملية �لتوديع .

80 يوم1436/11/01 هـ

��ستكمال جميع بيانات �ملغادرة بن�سبة ال تقل عن 90 % و يتم توجيه �حلافلت وفق حمدد�تها �لزمنية ويتم ��ستكمال 3
80 يوم1436/11/01 هـ�لنق�س �و �لتعديل يف مركز �مليقات قبل مغادرتها لوجهتها ب�سكل نهائي و�سحيح 

خدمة �سيوف �لرحمن بال�سكل �ملطلوب يف مو�قع �لتوديع �مليد�ين وذلك من خلل �ر�سادهم �ىل �حلافلت و متابعة 4
80 يوم1436/11/01 هـنقل �متعتهم و �سلمتها و �لتاأكد من وجود �الحر�م بحوزتهم

�الحتياج 5 ووفق  �قامتهم  مدة  طو�ل  خلدمتهم  �للزم  �لدعم  وتقدمي  وم�ساعدتهم  �حو�لهم  ومتابعة  �حلجاج  تفقد 
80 يوم1436/11/01 هـلتحقيق ر�حتهم
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حا�سب امل�اقعم
اآيل

طابعة 
عادية

قارئ 
�س�ئي

اآلة 
ت�س�ير

حمطة براف�فاك�سهاتف
ثابتة

ال�سلكي 
كامريات �سياراتيدوي

مراقبة 

125814131328مكتب جنوب �سرق ��سيا1
125814131326مكتب بلد �ل�سام2
124814131328مكتب م�سلمي �أوروبا3
125814131326مكتب �ملغرب4
1551024131328مكتب �ندوني�سيا5
156814131328مكتب �لهند6
مكتب م�سلمي �أمريكا 7

وبريطانيا
124814131328

126814131328مكتب تركيا8

10240669328248241660االجمايل

التجهيزات
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نائبرئي�سامل�اقعم
ع�س� 

ج�ازات 
�سكرتريمن�سقم�ساندم�سرف

مدخل 
بيانات

مر�سد 2مر�سد 1

1333332142025مكتب جنوب �سرق ��سيا1
1333332122020مكتب بلد �ل�سام2
1333332142025مكتب م�سلمي �أوروبا3
1333332122020مكتب �ملغرب4
1333332152525مكتب �ندوني�سيا5
1333332152525مكتب �لهند6
مكتب م�سلمي �أمريكا 7

وبريطانيا
1333332122020

1333332142025مكتب تركيا8

8242424242416108170185االجمايل

التجهيزات

مرجعية الربنامج   
قطاع �ملغادرة �مليد�نية �مل�سرف على مركز 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجمغادرة �مليقات

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمكاتب �خلدمة �مليد�نيةاجلهة املنفذة
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قطاع المجلس اإلشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية المنسق مع النقابة العامة للسيارات
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 التعريف بالقطاع
 هي �جلهة �مل�سرفة على قطاع �ملغادرة ومكاتب �خلدمة �مليد�نية رقم 2 و كذلك مركز توجيه �حلافلت 2 و هي �جلهة �لتي تقوم بالتن�سيق مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت يف �لتو��سل 

مع �سركات �لنقل لتوفري �حلافلت �ملهياأة خلدمة �سيوف �لرحمن لتقدمي خدمات ذ�ت م�ستوى رفيع لزو�ر م�سجد �مل�سطفى �سل �هلل عليه و�سلم وهي �جلهة �لتي تقوم مبعاجلة 
�ملعوقات �الإد�رية لهذه �ملكاتب . 

النداء الال�سلكي  ) د9 (
 �لدليل . فار�س بن يو�سف �سبغة �هلل

ع�سو جمل�س �الإد�رة للمغادرة �مليد�نية �ملن�سق مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت �مل�سرف على �لقطاع

fhabib@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0566635550 رقم �جلو�ل

8255048 فاك�س هاتف مبا�سر 8243144  حتويلة )301-300(

قطاع المغادرة الميدانية المنسق مع النقابة العامة للسيارات
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة لقطاع املجل�س االإ�سرايف ملكاتب 
اخلدمة امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات
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برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

وحدة قطاع �ملجل�س �الإ�سر�يف 2برنامج وحدة قطاع �ملجل�س �الإ�سر�يف 12
 مكتب �ملجل�س �الإ�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية 2 برنامج مكتب �ملجل�س �الإ�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية 22
 مركز توجيه �حلافلت 2 برنامج مركز توجيه �حلافلت 32
 مكتب خدمة حجاج باك�ستانبرنامج مكتب خدمة حجاج باك�ستان4

 مكتب خدمة حجاج �فغان�ستان ودول و�سط ��سيا برنامج مكتب خدمة حجاج �فغان�ستان ودول و�سط ��سيا 5
 مكتب خدمة حجاج م�سر برنامج مكتب خدمة حجاج م�سر6
 مكتب خدمة حجاج بنجلدي�س برنامج مكتب خدمة حجاج بنجلدي�س7
 مكتب خدمة حجاج �ل�سود�ن برنامج مكتب خدمة حجاج �ل�سود�ن8
 مكتب خدمة حجاج نيجرييا برنامج مكتب خدمة حجاج نيجرييا9

 مكتب خدمة حجاج �ير�ن برنامج مكتب خدمة حجاج �ير�ن10
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 : وحدة قطاع المجلس اإلشرافي 2
ً
اوال

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام عمل �لقطاع  و�لوحد�ت .
• �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية  .	
• ��ستلم وت�سليم �ملعاملت من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .	
•  متابعة �ملعاملت لدى �الإد�ر�ت و�لوحد�ت 	

�أو  �ملعاملت  �أو  �ملهام  تعليق  عدم 
تاأخرها يف �الإجناز .

توثيق �د�ء �لقطاع  و�لوحد�ت .
• جتميع �لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت �لتابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�سح �سري 	

�لعمل يف جميع �ملو�قع .
•  �إ�سد�ر تقرير موحد بعمل كل �إد�رة ووحدة و�ملهام �ملوجزة و�ملوكلة �إليهم .	

�لتابعة  و�لوحد�ت  �الإد�ر�ت  تزويد 
للقطاع بالتقارير يوميًا .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع املجل�س االإ�سرايف 2

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت و�لرفع لع�سو جمل�س �الإد�رة على مد�ر )24( �ساعة .1

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�إعد�د تقارير يومية باملهام �ملنجزة وموؤ�سر�ت �الأد�ء .2
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مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
1م�ساند

1�سكرتري

التجهيزات
العددالن�ع

1بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت

مرجعية الربنامج   
�خلدمة  ملكاتب  �الإ�سر�يف  �ملجل�س  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�مليد�نية �ملن�سق مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت

ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �لقطاعاجلهة املنفذة
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: مكتب المجلس االشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية2
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
هو �جلهة �لتي ت�سرف على �الأعمال �الإد�رية و �مليد�نية ملكاتب �خلدمة �مليد�نية و �لقطاعات �ملدرجة حتت نطاق �ملجل�س �ال�سر�يف ملكاتب �خلدمة �مليد�نية 1 لتقدمي خدمات ذ�ت 

م�ستوى رفيع لزو�ر م�سجد ر�سول �هلل �سل �هلل عليه و�سلم و معاجلة �ملعوقات ، ��سافة �ىل م�ساندتها ودعمها خلل �وقات �لذروة و �لتن�سيق فيما بينهم .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

و  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  جاهزية 
�لقطاع   نطاق  حتت  �ملدرجة  �لوحد�ت 

�ملغادرة و�ملكاتب �مليد�نية

و�لوحد�ت  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  وجتهيز  ت�سليم  ملتابعة  �ال�ستعد�د�ت  على  �ال�سر�ف 
�ملدرجة و�لتو��سل مع �جلهات ذ�ت �لعلقة فيما يخ�س ذلك و�ال�سر�ف على �سرعة تامني 

�لنو�ق�س ومتكني �بناء �لطائفة من �لعمل يف �ملوؤ�س�سة بن�سبة )%30(

جاهزية جميع مكاتب �خلدمة �مليد�نية 
�ملكتبية  �لتجهيز�ت  جميع  و�كتمال 
�بناء  من  �لكادر  ن�سبة  ورفع  و�الد�رية 

�لطائفة 98 %

ح�سن �ختيار فريق �لعمل �ملو�سمي
متابعة �لرت�سيحات و�لتعينات و�لرتقيات ح�سب �حلاجة لكل مكتب �و وحدة من �لوحد�ت 

�ملدرجة

مكاتب  جميع  يف  كفء  كادر  وجود 
لتحقيق  �لوحد�ت  �و  �مليد�نية  �خلدمة 

�الهد�ف و�لتميز يف �خلدمة %92

ن�سر ثقافة �لعمل بروح �لفريق �لو�حد
�خلدمة  مكاتب  بني  منهما  كًل  و�همية  و�لتعاون  �لو�حد  �لفريق  بروح  �لعمل  مفهوم  بث 

�مليد�نية و�لوحد�ت �ملدرجة وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة فيما بينهم

�يجاد تعاون ملحوظ بني مكاتب �خلدمة 
�مليد�نية و�لوحد�ت يف جميع �الجر�ء�ت 
حتت مفهوم �لعمل بالفريق �لو�حد %90

جودة �خلدمة �ملقدمة للحجاج �لكر�م
�ال�سر�ف  وذلك من خلل  و�لوحد�ت  �مليد�نية  �مل�ستمر يف جميع مكاتب �خلدمة  �لتو�جد 
�جر�ء�ت  �نهاء  يف  وم�ساندتها  �ملرجوة  �الهد�ف  حتقيق  من  و�لتاكد  �لعمل  ت�سري  ومتابعة 

�حلجاج خلل �يام �لذروة

�لكر�م  �حلجاج  تكد�س  ظاهرة  �نهاء 
د�خل مكاتب �خلدمة �مليد�نية وظاهرة 

تكد�س �حلقائب عن �لت�سجيل 90 %
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

جودة �الد�ء وفق �ملحدد�ت �لزمنية
توحيد �جر�ء�ت �لعمل يف جميع مكاتب �خلدمة �مليد�نية ومتابعتها مكتبيًا و ميد�نيًا و�لتاكد 
من قيامها بتنفيذ �الجر�ء�ت ح�سب �النظمة و�لتعليمات و�خلطط �لت�سغيلية وفق حمدد�ت 

زمنية

�حلجاج  �جر�ء�ت  جميع  ��ستكمال 
�لكر�م مكتبيَا بن�سبة 98 %

�حلد من حاالت �لتاخري و�سول جو�ز�ت 
�لفر�دى ملر�كز �ملغادرة

�ملرور �لدوري على مكاتب �خلدمة �مليد�نية و��ستلم جو�ز�ت �حلجاج �لفر�دى و�ي�سالها 
على مر�كز �ملغادرة ) ��ستقبال �ملطار - �سالة �لفر�دى ( 

�رباك  وعدم  �الد�ء  خدمة  جتويد 
وت�ستت  �مليد�نية   �خلدمة  مكاتب 

جهودهم فيما يخ�س ذلك 88 %

�ال�ستمر�ر يف تطوير ودعم �سبل �لتو��سل 
و�لتن�سيق 

�لتو�جد يف جميع �الجتماعات �لتن�سيقية فيما بني مكاتب باخلدمة �مليد�نية و�جلهات ذ�ت 
�لعلقة �مل�ساركة يف �خلدمة )مكاتب �سوؤون �حلج ، �ملجموعات �ل�سكنية ، ... �إلخ( و�لتاأكد 

من �اللتز�م باخلطة �لت�سغيلية . 

بالتعليمات  و�اللتز�م  حما�سر  توثيق 
�أف�سل   وفق �خلطة �لت�سغيلية لتقدمي 
�مل�سطفى  م�سجد  لزو�ر  �خلدمات 

�سلى �هلل علي و�سلم %95
�سرعة ت�سديد �لبلغات �لو�ردة 95%متابعة �لبلغات �لو�ردة وت�سديدها متابعة �لند�ء�ت و�لبلغات 

تنمبة مهار�ت �أبناء �لطائفة 
متابعة �لكادر من �أبناء �لطائفة يف جميع مكاتب �خلدمة �مليد�نية و�لقطاعات �ملدرجة حتت 

نطاق �ملجل�س وتنمية مهار�تهم و�سقلها وخ�سو�سًا يف �إد�رة �الأمز�ت .

�ملكاتب  يف  �خلدمة  �أد�ء  حت�سني 
من  �لكادر  قدر�ت  وتطوير  �مليد�نية 
و�الإبد�عية  �ملهنية  �لطائفة  �أبناء 
مهار�تهم  حت�سني  يف  وم�ساعدتهم 

�لكامنة %82
برقم  �آليًا  �حلجاج  جو�ز�ت  �أر�سفة 

�لدوالب و�لدرج باالأر�سيف 
�سرعة �لو�سول �إىل �الجو�ز�ت مر�قبة �آلية للعمليات د�خل مكتب �خلدمة من خلل مر�قبة �جلودة .

تد�ول �جلو�ز�ت د�خل �ملكتب مع �جلهات 
�الأخرى ب�سكل �آيل 

1- تدريب �لعاملني على �إجر�ء�ت و�آليات �لعمل قبل بد�ية �أعمال �حلج .
2- مر�قبة �آلية للعمليات د�خل مكتب �خلدمة من خلل مرب�قبة �جلودة .

حفظ �جلو�ز�ت من �سياعها .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

1

�لتجهيز�ت  من  �مليد�نية  �ملكاتب  و  �ملغادرة  قطاع  نطاق  حتت  �ملدرجة  �ملكاتب  ت�سليم  عملية  ت�سهيل  و  �لتن�سيق 
�لتقنية و �الإد�رية قبل بدء �أعمال �ملو�سم بوقت كاف و �لتاكد من مدى جاهزيتها و متابعة �لرت�سيحات و �لرتقيات 
و�ملناقلت �آليا و �عتمادها ح�سب حاجة �ملكاتب من �للغات و ذوي �خلربة و حتفيز �لكادر �لو�عي للو�سول �ىل 

�خلدمة �ملطلوبة

10 يوم1436/10/20

�الإجتماع مع روؤ�ساء مكاتب �خلدمة �مليد�نية و بث مفهوم �لعمل بروح �لفريق �لو�حد و �يجاد مبد�أ �لتعاون فيما 2
على مد�ر �ل�ساعة1436/10/20بينهم

متابعة جد�ول �لتوديع �ل�سادرة من مكاتب �خلدمة �مليد�نية لتقييم ن�سبة �لعمل لكل مكتب ��سافة �ىل �لتو�جد 3
80 يوممنذ وقت �ن�سائها�مل�ستمر د�خل �ملكاتب و تقدمي �لدعم و �مل�ساندة ملنع ظهور حاالت �لتكد�س

�لتو�جد �مل�ستمر د�خل مكاتب �خلدمة �مليد�نية و متابعة جميع �الجر�ء�ت �لد�خلية و �لتاأكد من توحيدها و تنفيذها 4
على مد�ر �ل�ساعة1436/11/05وفق �خلطة �لت�سغيلية ومتابعة �نهاء �جر�ء�ت �حلجاج �لكر�م وفق �ملحدد�ت �لزمنية �ملو�سوعة لكل �جر�ء

5
�ملرور �لدوري على مكاتب �خلدمة �مليد�نية يف مو�سم ما بعد �حلج و ��ستلم جو�ز�ت �لفر�دى و �ي�سالها �ىل 
�مليد�نية وعدم للتخفيف من �عباء مكاتب �خلدمة  �لفر�دى (  ، �سالة  ��ستقبال �ملطار  �ملغادرة ) مركز   مر�كز 

ت�ستتهم عن �د�ء �خلدمة �لتي تقدم للحجاج �لكر�م .
على مد�ر �ل�ساعةمنذ وقت �ن�ساء ك�سف �ملغادرة

6
�لتن�سيق مع روؤ�ساء مكاتب �خلدمة �مليد�نية بالتو��سل مع مكاتب �سئون �حلج و �ملجموعات �ل�سكنية �جلهات ذ�ت 
�لعلقة �مل�ساركة يف �خلدمة وتذويد �ملجل�س مبو�د �الجتماع و�ملقر وتوثيق �ملحا�سر �ملعدة لذلك ومعاجلة �ملعوقات 

و�الجر�ء�ت مع �جلهات ذ�ت �لعلقة �مل�ساركة يف �خلدمة  
90 يوم1436/10/20

على مد�ر �ل�ساعةيوميًا يف حالة ورود بلغمتابعة �لند�ء�ت و �لبلغات وت�سديدها7

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية ملكتب املجل�س اال�سرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية 2
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مقومات البرنامج

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3رئي�س فرتة

3م�سرف
2م�ساند
3من�سق

1�سكرتري

مرجعية الربنامج   
�خلدمة  ملكاتب  �الإ�سر�يف  �ملجل�س  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�مليد�نية �ملن�سق مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت

اجلهة املنفذة
�خلدمة  ملكاتب  �ال�سر�يف  �ملجل�س  مكتب   

رئي�س �ملجل�س �ال�سر�يفم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�مليد�نية 2

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
1طابعة
1�سكرن
3بر�فو

1حمطة ثابتة
3ال�سلكي يدوي

2�سيار�ت
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 : مركز توجيه الحافالت 2
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
يهدف هذ� �ملركز �ىل حت�سني �خلدمة و رفع م�ستوى �الأد�ء و ذلك من خلل �لتعاون مع مكاتب �خلدمة �مليد�نية بتوجيه �حلافلت �إىل مو�قع �لتوديع بح�سب توزيع �أعد�د �حلجاج 
للحافلت ح�سب مدخلت �لنظام �الآيل ، كما �أنها تقوم بالت�سفية مع �سركات �لنقل و�لنقابة �لعامة لل�سيار�ت بداًل من مكاتب �خلدمة �مليد�نية حتى يت�سنى للمكاتب متابعة �سوؤون 

حجاجها �لكر�م بح�سب تطلعاتهم وفق �ملحد�دت �لزمننية كما �نها تقوم بتوجييه �ملركبات �ل�سغرية و�حلافلت �خلا�سة يف مو�سم ما بعد �حلج �إىل مر�كز �الإ�ستقبال.

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

متابعة �لتوديع �مليد�ين يف �لنظام �الآيل
طباعة جد�ول �لتوديع �مليد�ين ومعرفة مو�قع �لتعديل و�تخاذ �الزم مع �سركات �لنقل فيما 

يخ�س ذلك
باعد�د  �لنقل  �سركات  جميع  معرفة 
�حلافلت �ملطلوبة لكل �سركة 97 %

�ملغادرة  موعد  قبل  �حلافلت  جاهزية 
وفق �ملحدد�ت �لزمنية

جتهيز �حلافلت قبل موعد توجيهها ب�ساعتني و من ثم توجيهها �ىل مو�قع �لتوديع ح�سب 
مو�عيدها

وو�سولها  �حلافلت  جميع  جاهزية 
وفق  �مليد�ين  �لتوديع  مو�قع  �ىل 

�ملحدد�ت �لزمنية 92 %

�الن�سيابية يف تنظيم خروج �حلافلت من 
�ملحطة

فرز �حلافلت د�خل �ل�ساحة كل مكتب على حده و تنظيم خروجها و �يجاد خمارج ��سافية 
�خلدمة  مكاتب  بني  خلطها  و  �خلروج  �ثناء  �حلافلت  تكد�س  �نهاء  و  �لذروة  �يام  خلل 

�مليد�نية

�نهاء تكد�س �حلافلت �ثناء �خلروج 
بني  �حلافلت  خلط  ظاهرة  و�نهاء 

مكاتب �خلدمة �مليد�نية 94 %

تنفيذ �لعقود �خلا�سة مع �سركات �لنقل
�لتو��سل مع مكاتب �خلدمة �مليد�نية و �سركات �لنقل و �لتن�سيق فيما يخ�س ذلك قبل موعد 
�لتوديع بـ 22 �ساعة و �لتاكد من توفر �حلافلت �ملطلوبة و مدى جاهزيتها و �حلر�س على 

�دخال �لعقود �ملربمة يف �لنظام �الآيل من قبل مكاتب �خلدمة �مليد�نية

ذ�ت  �ملطلوبة  �حلافلت  و�سول 
�ل�سحيحة  مو�قعها  �ىل  �لعقود 

بن�سبة 99 %
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�الأعد�د  مع  �حلافلت  حمولة  مطابقة 
�لفعلية للحجاج �لكر�م بكل موقع 

طابعة جد�ول �لتوديع �ملدياين وجتهيز حافلت كل مكتب بح�سب مدخلته يف �لنظام �الآيل 
للموؤ�س�سة �الأهلية للأدالء .

�حلجاج  عدد  زيادة  ظاعرة  �إنهاء 
�لكر�م عن عمولة �حلافلة �أو �لعك�س 

%98
وخروج  �مليد�نية  �حلاالت  مع  �لتجاوب 
�ملبكر و�حلاالت �لطارئة و�سرعة معاجلة 
من  رف�سها  �و  �حلافلت  تعطل  حاالت 

قبل �حلجاج �لكر�م

�لتعاون مع وحدة �ملجل�س �ال�سر�يف و�لتجاوب مع حاالت �خلروج �ملبكر وتعطل �حلاالت �و 
رف�سها من قبل �حلجاج �لكر�م

�سرعة �نتهاء �حلاالت 94 %

ما  ملو�سم  �لكر�م  �حلجاج  تفويج  مر�قبة 
بعد �حلج

�ملركبات  وخ�سو�سا  �لفرز  نقطة  عند  �لكر�م  �حلجاج  تفويج  مبر�قبة  يقوم  كادر  �يجاد 
�خلا�سة �لتي تقل �حلجاج �لكر�م ملو�سم ما بعد �حلج

جو�ز�ت  وجود  حاالت  من  �لتقلي�س 
عدم  �و  �لكر�م  �حلجاج  بحوزة 

ت�سجيلها يف �لنظام �الآيل 96 %

عرب  �ملغادرين  �حلجاج  حافلت  توجية 
مطار �المي                  ر حممد بن عبد 

�لعزيز ملو�قع �ل�سكن

يتم حتويل عدد 50% من �إجمايل كادر مركز توجيه �حلافلت بالهجرة �إىل مركز توجيه 
�لتوديع �ملغادرة عرب منفذ مطار  �حلافلت باملطار )�لرتددية( ليتم ت�سديد جميع مو�قع 
�الأمري حممد بن عبد�لعزيز باملدينة �ملنورة حيث يقوم هذ� �ملركز بنف�س �إجر�ء�ت �لعمل يف 

مركز توجيه �حلافلت ملو�سم ما بعد �حلج .

ت�سديد جميع �ملو�قع %100

المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية ملركز ت�جية احلافالت 1

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

�الآيل 1 �لنظام  يف  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  قبل  من  �ملدخلة  �الإعتماد�ت  و  �لتوديع  ومو�عيد  جد�ول  طباعة  و  متابعة 
على مد�ر �ل�ساعةمنذ وقت �إدخال �لك�سفللموؤ�س�سة قبل 24 �ساعة
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زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

2 �ساعةقبل موعد توجيه �حلافلت �ىل �ملو�قع�لتاأكد من جاهزية �حلافلت بالتعاون مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت قبل موعد توجيهها .2

2 �ساعةقبل موعد �ملغادرة �لتو��سل مع �سركات �لنقل لتجهيز �حلافلت و توجيهها �إىل مو�قع �لتوديع3

45 دقيقةبعد خروج �حلافلة من �ملحطة�ملتابعة  مع مكاتب �خلدمة �مليد�نية و �لتاأكد من و�سول �حلافلت �ىل مو�قع �لتوديع �مليد�ين يف مو�عيدها  4

مرجعية الربنامج   
�خلدمة  ملكاتب  �الإ�سر�يف  �ملجل�س  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�مليد�نية �ملن�سق مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت

رئي�س �ملركزم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمركز توجيه �حلافلت 2اجلهة املنفذة

مقومات البرنامج
الك�ادر الب�سرية

العددالن�ع
1رئي�س

3رئي�س فرتة
6م�سرف
3م�ساند
6من�سق

2�سكرتري
40مر�سد

40مر�سد 2

التجهيزات
العددالن�ع

6حا�سب �آيل
4طابعة عادية

6��سكرن
1�آلة ت�سوير

1هاتف
1فاك�س

1حمطة ثابتة
4ال�سلكي يدوي

3�سيار�ت
2دباب

3�سيارة فان
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 : مكاتب الخدمة الميدانية
ً
رابعا

التعريف بالبرنامج
يعترب هذ� �لربنامج من �أهم �لرب�مج وذلك لتو��سلها �ملبا�سر مع �حلجاج �لكر�م وزو�ر م�سجد �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم ، من حيث يتم تقدمي كافة �خلدمات و�الإجر�ء�ت منذ 

بد�أ يف �أ�ستقبالهم ومتابعتهم يف �لوحد�ت �ل�سكنية وت�سجيل جو�ز�تهم و�أر�سفتها وفرزها وجتهيزها �إىل يوم �لتوديع �خلا�س بهم �أول باأول.

ا�سم مكتب اخلدمة امليداين

مكتب �خلدمة �مليد�ين حلجاج �أفغان�ستانمكتب �خلدمة �مليد�ين حلجاج باك�ستان

مكتب �خلدمة �مليد�ين حلجاج بنجلدي�سمكتب �خلدمة �مليد�ين حلجاج م�سر

مكتب �خلدمة �مليد�ين حلجاج نيجرييامكتب �خلدمة �مليد�ين حلجاج �ل�سود�ن

مكتب �خلدمة �مليد�ين حلجاج �إير�ن
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أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
98%��ستقبال �حلجاج �لكر�م عند مر�جعتهم �ملكتب بكل ب�سا�سة و�سرور وتقدمي �ل�سيافة لهمح�سن ��ستقبال �سيوف �لرحمن

للحجاج  �للزمة  �خلدمات  تقدمي  ح�سن 
�لكر�م منذ قدومهم وحتى مغادرتهم

طلب حلني  حفظها  و  �ر�سفتها  و  ت�سجيلها  و  �ال�ستقبال  مر�كز  من  �جلو�ز�ت   1.��ستلم 
�حلاج �و  �ملنظم  على  عر�سها  و  �جلو�ز�ت  على  �لتطبيق   .2 �جلو�ز�ت   ��ستخر�ج 
4 �لتوديع  لعملية  �ملبدئية  �الإجر�ء�ت  بعمل  �لقيام   .3 �لتوديع  �ىل  �حالتها  قبل  �لكرمي   . 

مر�فقة �حلجاج �لكر�م للجهات ذ�ت �لعلقة النهاء معاملته �ذ� لزم �المر"

�لتميز يف �د�ء �خلدمة %85

�نهاء جميع �الإجر�ء�ت �ملطلوبة يف خدمة 
�سيوف �لرحمن

و��سد�ر �مليد�نية  و  �ملبدئية  �ملغادر�ت  عمل  من  �للزمة  �الجر�ء�ت  جميع  ""��ستكمال 
�ل�سند�ت و �الإعتماد�ت و حفظ �جلو�ز�ت حلني موعد �ملغادرة"

%85

95%�ر�ساد �حلجاج �ىل حافلتهم يف مو�قع �لتوديع و متابعة نقل �متعتهم�لتعاون مع �سيوف �لرحمن وم�ساعدتهم 

تطبيق �جلودة يف مو�قع �لتوديع �مليد�ين 

1- متابعة و�سول �حلافلت على مو�عيدها 
2- جتهيز �ملوقع من جميع �لعنا�سر �ملطلوبة

3- ح�سن �لتعامل مع �حلجاج �لكر�م
4- ترقيم �حلافلت وو�سع ك�سوفات مغادرة عليها

5- �ر�ساد �حلجاج �لكر�م �ىل حافلتهم
6- �سحة تطبيق �جلوز�ت على �حلجاج �لكر�م

7- مطابقة �لعدد �لفعلي مع ك�سف �ملغادرة
8- مغادرة �حلافلت وفق حمددها �لزمني

9- �سرعة معاجلة �ملعوقات

وفق  �مليد�ين  �لتوديع  جتويد عمليات 
�خلطة �لت�سغيلية 97 %
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المهام اإلجرائية

املهام االإجرائية ملكاتب اخلدمة امليدانية

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

80 يوم1436/11/01 هـح�سن ��ستقبال �حلجاج �لكر�م و تقدمي �ل�سيافة لهم و �لرتحيب بهم1

2

1- ��ستلم �جلو�ز�ت من مر�كز �ال�ستقبال ) �لهجرة ، �ملطار( .
2- ��ستكمال بياناتها من خلل )طلب �لبيانات وجلبها و ت�سجيلها وربطها باحلقائب( و�ر�سفتها  .

3- ��ستخر�ج �جلو�ز�ت ) فر�دى �و جمموعات ( عمل �ملغادر�ت �ملبدئية .
4- حفظ �جلو�ز�ت باأر�سيف �لتوديع �ملبدئي و عمل �ملغادر�ت �مليد�نية و توريد تذ�كر �الركاب و��سد�ر �ل�سند�ت.

 5- ��سد�ر �العتماد�ت قبل موعد �لتوديع ب 24 �ساعة و ت�سليم �حلقائب �ىل وحدة �لتوديع �لنهائي باملكتب .
6- �لتو��سل مع وحدة توجيه �حلافلت و �لتن�سيق لذلك.

7- ت�سليم جو�ز�ت �لفر�دى �ىل مندوبي وحدة مكاتب �خلدمة �مليد�نية قبل موعد �ملغادرة ب 24 �ساعة ملو�سم ما بعد 
�حلج .

8- )بالن�سبة للمقيمني بدول �خلليج( يتم ت�سليم جو�ز�ت �حلجاج لروؤ�ساء �حلملت .
9- )بالن�سبة للرحلت �لد�خلية( �إر�سال مندوب �إىل مركز ��ستقبال �ملطار ال�ستلم جو�ز�ت �لرحلت �لد�خلية .

و��ستكمال جميع  �لتاأكد من عدد �جلو�ز�ت  بعد  و�سول �حلافلت ب 30دقيقه  قبل  �لتوديع  مو�قع  �لتوجه �ىل   -10
عنا�سر �لتوديع .

11- �متام عملية �لتوديع .

80 يوم1436/11/01 هـ

��ستكمال جميع بيانات �ملغادرة بن�سبة ال تقل عن 90 % و يتم توجيه �حلافلت وفق حمدد�تها �لزمنية ويتم ��ستكمال 3
80 يوم1436/11/01 هـ�لنق�س �و �لتعديل يف مركز �مليقات قبل مغادرتها لوجهتها ب�سكل نهائي و�سحيح 

خدمة �سيوف �لرحمن بال�سكل �ملطلوب يف مو�قع �لتوديع �مليد�ين وذلك من خلل �ر�سادهم �ىل �حلافلت و متابعة 4
80 يوم1436/11/01 هـنقل �متعتهم و �سلمتها و �لتاأكد من وجود �الحر�م بحوزتهم

�الحتياج 5 ووفق  �قامتهم  مدة  طو�ل  خلدمتهم  �للزم  �لدعم  وتقدمي  وم�ساعدتهم  �حو�لهم  ومتابعة  �حلجاج  تفقد 
80 يوم1436/11/01 هـلتحقيق ر�حتهم
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حا�سب امل�اقعم
اآيل

طابعة 
عادية

قارئ 
�س�ئي

اآلة 
ت�س�ير

حمطة براف�فاك�سهاتف
ثابتة

ال�سلكي 
كامريات �سياراتيدوي

مراقبة 

104714131328مكتب بنجلدي�س1
124714131324مكتب �أفغان�ستان2
157814131326مكتب م�سر3
156814131328مكتب باك�ستان4
124814131326مكتب �إير�ن5
124814131328مكتب نيجرييا6
124814131326مكتب �ل�سود�ن7

8833547287217211446االجمايل

التجهيزات
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نائبرئي�سامل�اقعم
ع�س� 

ج�ازات 
�سكرتريمن�سقم�ساندم�سرف

مدخل 
بيانات

مر�سد 2مر�سد 1

1333332152525مكتب بنجلدي�س1
1333332122020مكتب �أفغان�ستان2
1333332142025مكتب م�سر3
1333332152525مكتب باك�ستان4
1333332142025مكتب �إير�ن5
1333332142025مكتب نيجرييا6
1333332122020مكتب �ل�سود�ن7

721212121211496150165االجمايل

التجهيزات

مرجعية الربنامج   
�خلدمة  ملكاتب  �الإ�سر�يف  �ملجل�س  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�مليد�نية �ملن�سق مع �لنقابة �لعامة لل�سيار�ت

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمكاتب �خلدمة �مليد�نيةاجلهة املنفذة
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قطاع مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين

 المشرف على إدارة خدمات الحجا	 والعالقات الحكومية
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 التعريف بالقطاع
 قطاع يرتكز على ثلثة حماور �الول يعنى بالعلقات �لعامة و�ملر��سم بكافة تفا�سيل �خت�سا�ساتها من تنظيم �ملنا�سبات وترتيب عقد �الجتماعات و�إجر�ء�ت �لزيار�ت وتنظيم 

مر��سم �ال�ستقبال و�لتوديع  ، ف�سًل عن تنفيذ ومتابعة م�ساركة �ملوؤ�س�سة مبختلف �ملنا�سبات و�ملعار�س ، و�ملحور �لثاين يعنى بالدور �الإعلمي �ملتمثل يف �إعد�د �الأخبار وت�سويرها 
وتوزيعها على و�سائل �الإعلم �ملختلفة ، ف�سًل عن �إ�سد�ر �لن�سر�ت و�ملجلة و�لكتيبات �لتعريفية و�لتوعوية ،  وتوثيق �ملنا�سبات باالأفلم و�إ�سد�ر �مللف �ل�سحفي ،  و�ملحور �لثالث 
بعني �لتن�سيق بني موؤ�س�سات �لطو�فة ومكتب �لوكلء �ملوحد وبني مكاتب �خلدمة �مليد�نية ومر�كز �ملعلومات باملوؤ�س�سة فيما يتعلق بطلبات �ال�ستعلم عن �جلو�ز�ت �أو تبادلها بني 

�الأطر�ف �ملعنية و�أي�سًا �إنهاء �جر�ء�ت �حلجاج بعد �نتهاء �عمال �حلج . 

النداء الال�سلكي  ) د7 (
 �لدليل . كمال بن �حمد خليفة

ع�سو جمل�س �الإد�رة للعلقات �لعامة و�الإعلم وعلقات �مل�ساهمني �مل�سرف على �إد�رة خدمات 
�حلجاج و�لعلقات �حلكومية

�مل�سرف على �لقطاع

k-khalifa@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0504355582 رقم �جلو�ل

8244269 فاك�س هاتف مبا�سر 8260088  حتويلة )400(

قطاع مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين المشرف على إدارة خدمات الحجا	 والعالقات الحكومية
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة للعالقات العامة واالإعالم وعالقات امل�ساهمني 
امل�سرف على اإدارة خدمات احلجاج والعالقات احلك�مية

مكتب التن�سيق مع م�ؤ�س�سات  اإدارة العالقات العامة واالإعالموحدة قطاع العالقات العامة
اأرباب الط�ائف

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 وحدة قطاع �لعلقات �لعامة برنامج وحدة قطاع �لعلقات �لعامة1
 �إد�رة �لعلقات �لعامة و�الإعلم برنامج �إد�رة �لعلقات �لعامة و�الإعلم2
 مكتب �لتن�سيق مع موؤ�س�سات �أرباب �لطو�ئف برنامج مكتب �لتن�سيق مع موؤ�س�سات �أرباب �لطو�ئف3

برامج العمل التابعة للقطاع
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 :  برنامج إدارة العالقات العامة واإلعالم
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
يعنى هذ� �لربنامج بكافة �الأعمال �لتي ت�سطلع بها �إد�رة �لعلقات �لعامة و�الإعلم من �الإ�سر�ف على تنظيم �ملنا�سبات ومر��سم �ال�ستقبال و�ل�سيافة باالإ�سافة للدور �الإعلمي 
�ملنا�سبات باالأفلم و�مللف  �لتعريفية و�لتوعوية وتوثيق  �لن�سر�ت و�ملجلة و�لكتيبات  �إ�سد�ر  �الأخبار وت�سويرها وتوزيعها على و�سائل �الإعلم �ملختلفة ف�سًل عن  �إعد�د  �ملتمثل يف 

�ل�سحفي.

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
�ملنا�سبات  يف  �ملوؤ�س�سة  ظهور  ح�سن 

و�ل�سيافة و�ال�ستقبال .
1- يتم �لتن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعلقة لتنظيم �ملنا�سبة و�لتجهيز�ت �للزمة لها

2- �الإ�سر�ف على تنظيم �ملنا�سبات ومر��سم �ال�ستقبال و�ل�سيافة .
تقرير

باجلهات  �ملوؤ�س�سة  علقة  �سبط 
�العلمية .

1- �لتو��سل مع �جلهات �الإعلمية �سو�ًء �ملقروءة �أو �مل�سموعة �أو �ملرئية وعقد �جتماعات 
معهم .

�أو  مذ�عة  �أو  مطبوعة  كانت  �سو�ًء  �ملختلفة  �الإعلم  و�سائل  مع  �لتعامل  �أ�سكال  تنظيم   -2
مرئية و�نتهاج �سيا�سة ت�سمن ربط �الإعلميني نف�سيًا باملوؤ�س�سة

�مللف �ل�سحفي

�ملوؤ�س�سة  �خبار  كافة  وتوثيق  تغطية 
و�لوقائع .

يت�سمن  ملف  وعمل  ومتابعتها  �الإعلم  لو�سائل  وبثها  �ل�سور  و�لتقاط  �خلرب  �إعد�د   -1
جميع �الأخبار �خلا�سة باحلج وعر�سها على �لرئي�س و�لنائب يوميًا وحترير وجمع �الأخبار 

و�ملقاالت �ملهمة.
2- �لتغطية �العلمية وتوثيق كل �لوقائع خلل �ملو�سم خا�سة وطو�ل �لعام .

3- �عد�د وطباعة ن�سر�ت توثق �خبار �ملوؤ�س�سة بحيث يتم ��سد�ر ن�سر�ت عدد ) 2 (خلل 
�ملو�سم .

4- ��سد�ر جملة د�ر �لهجرة لتوثيق �عمال �حلج باملدينة �ملنورة .

جملة ون�سرتني
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

تقوية �لعلقة مع �مل�ساهمني و�مل�ساهمات.
�مل�ساهمني و�مل�ساهمات وو�سعهم يف موقع �حلدث وتزويدهم  �إن�ساء ج�سور تو��سل مع   -1

باأخبار �ملوؤ�س�سة و�خلدمات �لتي تقدمها �أواًل  باأول
2- من خلل �لربيد �اللكرتوين وموقع �ملوؤ�س�سة ور�سائل �جلو�ل .

تقرير

بالبو�بة  �الخباري  �ملوقع  فعالية 
�اللكرتونية .

1- تطوير �ملوقع �الإخباري يف �لبو�بة �اللكرتونية ملوقع �ملوؤ�س�سة و�لفي�س بوك وتويرت يخت�س 
باالإدالء و�سئون �حلج

2-   من خلل تزويد وحتديث  �الخبار و�ل�سور  �خلا�سة باأخبار �الأدالء و�سئون �حلج يوميًا 
ومتابعتها 

حتديث يومي

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

��ستلم خطاب �أو توجيه من ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملعني �أو رئي�س جمل�س �الإد�رة فيما يتعلق مبهام �إد�رة �لعلقات 1
�لعامة و�الإعلم

��ستلم �لتوجيه فيما يتعلق 
1 �ساعةبالعلقات �لعامة �و �العلم

2
ت�سنيف �ملهام بني �الإعلم و�لعلقات �لعامة و�لتي ت�سمل )�لتن�سيق �ال�ستقبال مبا�سرة �ملهمة �حلجوز�ت عمل 
خطابات تهنئة ورد على �الإهد�ء وعمل �لتقارير ( فيما ت�سمل مهام �الإعلم )�لتوثيق و�لتغطية و�إعد�د �الأخبار 

وتوزيعها على �الإعلميني(   

��ستلم خطاب �أو توجيه من 
ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملعني �أو 

رئي�س جمل�س �الإد�رة فيما يتعلق 
مبهام �إد�رة 

1 �ساعة

عمل ت�سور لكل مهمة على حد�3

ت�سنيف �ملهام بني �الإعلم 
و�لعلقات �لعامة و�لتي ت�سمل 
)�لتن�سيق �ال�ستقبال مبا�سرة 

�ملهمة �حلجوز�ت عمل خ

1 �ساعة

1 يومعمل ت�سور لكل مهمة على حد��لتن�سيق مع �لقطاعات �الأخرى �ملعنية باملهمة4

المهام اإلجرائية

املهام االجرائية اللية عمل برنامج العالقات العامة واالعالم امل��سمي
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

�لتن�سيق مع �لقطاعات �الأخرى تقدمي �خلطة �لنهائية لتنفيذ �ملهمة لع�سو �ملجل�س �مل�سرف على �لعلقات5
1 �ساعة�ملعنية باملهمة

توزيع �لعمل على �ملوظفني وبدء �لتنفيذ6
تقدمي �خلطة �لنهائية لتنفيذ 

�ملهمة لع�سو �ملجل�س �مل�سرف على 
�لعلقات

1 يوم

توزيع �لعمل على �ملوظفني وبدء مبا�سرة مر�حل �لتنفيذ وتليف جو�نب �لق�سور7
1 �ساعة�لتنفيذ

مبا�سرة مر�حل �لتنفيذ وتليف متابعة �لنتائج وتقييمها8
1 �ساعةجو�نب �لق�سور

30 �ساعةمتابعة �لنتائج وتقييمهاعر�س �لنتائج و �لتقارير9

1 �ساعةعر�س �لنتائج و �لتقارير�الأر�سفة10

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

1حا�سب �آيل حممول
1طابعة عادية

1�آلة ت�سوير
1فاك�س
3بر�فو

3ال�سلكي يدوي
2�سيار�ت

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

2م�سرف
3�سحفي
1م�ساعد

5من�سق
1من�سقة

2�سكرتري
4مر�سد

1مر�سد 2
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مرجعية الربنامج   
�لعامة  للعلقات  �الإد�رة  جمل�س  قطاع 
على  �مل�سرف  �مل�ساهمني  وعلقات  و�الإعلم 

�إد�رة خدمات �حلجاج و�لعلقات �حلكومية
ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج

مدير �د�رة �لعلقات �لعامة و�العلمم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�إد�رة �لعلقات �لعامة و�الإعلماجلهة املنفذة
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 :  برنامج وحدة قطاع العالقات العامة
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�نتظام عمل �لقطاع و�لوحد�ت .
- �لقيام باأعمال �ل�سكرتارية  .

- ��ستلم وت�سليم �ملعاملت من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .
- متابعة �ملعاملت لدى �الإد�ر�ت و�لوحد�ت .

�أو  �ملعاملت  �أو  �ملهام  تعليق  عدم 
تاأخرها يف �الإجناز .

توثيق �د�ء �لقطاع و�لوحد�ت .
�سري  يو�سح  وتفريغها يف منوذج موحد  �لتابعة  و�لوحد�ت  �الإد�ر�ت  �لتقارير من  - جتميع 

�لعمل يف جميع �ملو�قع .
- �إ�سد�ر تقرير موحد بعمل كل �إد�رة ووحدة و�ملهام �ملوجزة و�ملوكلة �إليهم .

�لتابعة  و�لوحد�ت  �الإد�ر�ت  تزويد 
للقطاع بالتقارير يوميًا .

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير من �الإد�ر�ت و�لوحد�ت و�لرفع لع�سو جمل�س �الإد�رة على مد�ر )24( �ساعة .1

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�إعد�د تقارير يومية باملهام �ملنجزة وموؤ�سر�ت �الأد�ء .2

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع العالقات العامة   
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مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

1بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
2�سكرتري

مرجعية الربنامج   
�لعامة  للعلقات  �الإد�رة  جمل�س  قطاع 
على  �مل�سرف  �مل�ساهمني  وعلقات  و�الإعلم 

�إد�رة خدمات �حلجاج و�لعلقات �حلكومية
ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج

ع�سو جمل�س �د�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة قطاع �لعلقات �لعامةاجلهة املنفذة
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 :  برنامج مكتب التنسيق مع مؤسسات أربا	 الطوائف
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
يعنى برنامج �لعمل بالتن�سيق بني موؤ�س�سات �لطو�فة ومكتب �لوكلء �ملوحد وبني مكاتب �خلدمة �مليد�نية ومر�كز �ملعلومات باملوؤ�س�سة فيما يتعلق بطلبات �ال�ستعلم عن �جلو�ز�ت �أو 

تبادلها بني �الأطر�ف �ملعنية.

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�خلا�سة  للبلغات  �ال�ستجابة  �سرعة 
باال�ستعلم عن �جلو�ز�ت �أو تبادلها

�لفاك�س �أو  �الإلكرتوين  �لربيد  �أو  �الآيل  �لنظام  عرب  �لبلغات  توثيق  •	
�أو    �لطو�فة  مبوؤ�س�سات  �أو  و�ملكاتب  باملر�كز  �الت�سال  �سباط  مع  �مل�ستمر  �لتو��سل  •	
�ملعنية. �الأطر�ف  جميع  مع  باأول  �أوال  وت�سديدها  �لبلغات  ملتابعة  �ملوحد  �لوكلء  مكتب 

�خلا�سة  �ملعلومات  و�سول 
يف  �جلو�ز�ت  عن  باال�ستعلمات 
�لوقت �ملحدد. و�سول �جلو�ز�ت �إىل 
�جلهة �لطالبة لها يف �لوقت �ملحدد.

ت�سليم �جلو�ز�ت �ملتبقيه مبكاتب �خلدمة 
ملكاتب  �حلج  ماقبل  مو�سم  �مليد�نية 

موؤ�س�سات �لطو�فه

ح�سب  وفرزها  لديهم  �ملتبقيه  �جلو�ز�ت  الح�سار  �مليد�نية  �خلدمة  مكاتب  مع  �لتو��سل 
موؤ�س�سات �لطو�فه مبكة �ملكرمة 

ملوؤ�س�سات  �جلو�ز�ت  ت�سليم  �نهاء 
�لطو�فه
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

��ستلم �لبلغات من �جلهة �ملبلغة عرب �لنظام �الآيل1
��ستلم ر�سالة SMS   من 

�لنظام �الآيل بعد �نتهاء ت�سجيل 
�لبلغ من �جلهة �ملبلغة مبا�سرة 

10 دقيقة

بعد �النتهاء من عمل منوذج طلب �إر�سال منوذج طلب �جلو�ز ملوؤ�س�سة �لطو�فة عن طريق �لفاك�س �و �لربيد �اللكرتوين2
15 دقيقةجو�ز من موؤ�س�سات �لطو�فة

بعد �لتاكد من و�سو �جلو�ز �ىل ��ستلم �جلو�ز من �جلهة �ملر�سل عليها3
30 دقيقة�ملدينة �ملنورة

عند �النتهاء من ��ستلم �جلو�ز �لتو��سل مع �ملكتب �ملعني الإر�سال مندوب ال�ستلم جو�ز �حلاج �آليًا 4
30 دقيقةمن �جلهه �ملر�سل عليها

بعد �نتهاء مغادرة �حلجاج �ىل ��ستلم �جلو�ز�ت �ملتبقية مبكاتب �خلدمة �مليد�نية بعد مغادرة �حلجاج يف مو�سم ماقبل �حلج 5
1 يوممكة �ملكرمة

1 يومبعد �النتهاء من فرز �جلو�ز�ت �ر�سال مندوب باجلو�ز�ت �ملتبقية لت�سليمها ملوؤ�س�سات �لطو�فة مبكة �ملكرمة وذلك يوم �لثامن من ذو �حلجه6

المهام اإلجرائية

برنامج عمل مكتب التن�سيق
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مرجعية الربنامج   

�لعامة  للعلقات  �الإد�رة  جمل�س  قطاع 
�مل�سرف  �مل�ساهمني  وعلقات  و�الإعلم 
و�لعلقات  �حلجاج  خدمات  �إد�رة  على 

�حلكومية

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج

اجلهة املنفذة
�أرباب  موؤ�س�سات  مع  �لتن�سيق  مكتب 

ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذي�لطو�ئف

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
2�آيباد

1طابعة عادية
1��سكرن
1فاك�س

1حمطة ثابتة
2ال�سلكي يدوي

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
1من�سق

3من�سق 2 
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قطاع إستقبال الهجرة والبر ومغادرة الفرادى
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 التعريف بالقطاع
 يخت�س �لقطاع باالإ�سر�ف على مركزي �لهجرة و�لرب و�لفر�دى ومكتب �لتفويج �الآيل بالهجرة و�لرب ومر�قبة �سري �لعمل و�لتو��سل �ملبا�سر مع روؤ�ساء �ملر�كز ومر�قبة جودة �الأد�ء 

وتنفيذ �خلطة �لت�سغيلية . و�لتن�سيق �ملبكر لو�سع خطة عمل لقدوم يوم 12/14 

النداء الال�سلكي  ) د8 (
 �لدليل . ها�سم بن م�سطفي مقليه

ع�سو جمل�س �الإد�رة ملركزي ��ستقبال �لهجرة و�لرب ومغادرة �لفر�دى �مل�سرف على �لقطاع

h-maqliya@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0505304679 رقم �جلو�ل

8282947 فاك�س هاتف مبا�سر 8243144  حتويلة )405-402(

قطاع إستقبال الهجرة والبر ومغادرة الفرادى
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة ملركزي ا�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

 وحدة قطاع اإ�ستقبال الهجرة 
مكتب التف�يج االيل بالهجرة  مركز ا�ستقبال الهجرة بكيل� 9والرب ومغادرة الفرادى

والرب

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 وحدة قطاع �إ�ستقبال �لهجرة و�لرب ومغادرة �لفر�دى برنامج وحدة قطاع �إ�ستقبال �لهجرة و�لرب ومغادرة �لفر�دى1
 مركز ��ستقبال �لهجرة بكيلو 9 برنامج مركز ��ستقبال �لهجرة بكيلو 29
 مركز ��ستقبال �لرب وتوديع �حلجاج �لفر�دى برنامج مركز ��ستقبال �لرب وتوديع �لفر�دى3
 مكتب �لتفويج �اليل بالهجرة و�لرب برنامج مكتب �لتفويج �اليل بالهجرة و�لرب4

 مركز ا�ستقبال الرب وت�ديع 
احلجاج الفرادى

برامج العمل التابعة للقطاع
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: وحدة قطاع إستقبال الهجرة والبر ومغادرة الفرادى
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج تنظيم �لعمل د�خل �لقطاع و�لربط بني كافة �لوحد�ت �لتابعة وتوثيق جميع �أعمال �لقطاع .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�لقيام بجوالت على جميع �ملر�كز و�لتو��سل مع روؤ�ساء �ملر�كز ومعاجلة �ل�سلبياتمتابعة �الأد�ء و�سري �لعمل
�ملطلوب  بال�سكل  �الأعمال  �إجناز 
و�ملوؤ�سر�ت  �لت�سغيلية  �خلطط  وفق 

�لزمنية .
معرفة نقاط �خللل ومعاجلتها�عد�د �لتقارير و�الح�سائيات �ليومية و�لدورية ورفعها جلهة �الخت�سا�س .توثيق �العمال

�سمان جودة �لعمل
مر�قبة �سا�سات �لنظام �الآيل ومعرفة جميع �الأعمال �لتي مل تتخذ عرب �لنظام و�لعمل على 

معاجلتها و�لقيام بجوالت تفقدية للتاكد من �سري �لعمل ح�سب �ملخطط له .
بدقة  �ملتعلقة  �حلاالت  جميع  �إنهاء 

�الإجر�ء�ت عرب �لنظام

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�لقيام بزيار�ت ميد�نية على جميع �ملر�كز �لتابعة للقطاع .1

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�لتاأكد من �سري �لعمل بال�سكل �ملطلوب ح�سب �خلطة �لت�سغيلية و�ملحدد�ت �لزمنية .2

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سمتاأمني �حتياجات �ملر�كز و�لتو��سل مع �جلهات �مل�سئولة عن تاأمينها .3

المهام اإلجرائية

وحدة اال�سراف 
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مرجعية الربنامج   
ومغادرة  و�لرب  �لهجرة  �إ�ستقبال  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�لفر�دى

اجلهة املنفذة
و�لرب  �لهجرة  �إ�ستقبال  قطاع  وحدة 

ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيومغادرة �لفر�دى

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

1بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
2�سكرتري

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سمو�سع �لتقارير و�الإح�سائيات .4

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�لتو��سل مع قطاع تقنية �ملعلومات ومتابعة �سا�سات �لنظام �الآيل للحج ومدى جودة �الأعمال �لتقنية .5

على مد�ر �ل�ساعةبد�ية �ملو�سم�لتن�سيق مع روؤ�ساء �ملر�كز يف �لتز�م �ملوظفني بالدو�م �لر�سمي و�ل�سلوك و�ملظهر �لعام وح�سن �لتعامل مع �حلجاج6
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: برنامج مركز استقبال الهجرة بكيلو 9
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج با�ستقبال و�لرتحيب باحلجاج �لقادمني للمدينة �ملنورة عرب مطار �مللك عبد�لعزيز �لدويل وميناء �مللك في�سل بجدة ، �أو �لقادمني من مكة �ملكرمة ، و�لقادمني 
ب�سيار�تهم �خلا�سة وتوجيههم ح�سب �مل�سار�ت ، وذلك للحجاج �ملفوجني �آليًا كما يعني بطلب بيانات جو�ز�ت �حلجاج �ملغادرين خلل )24( �ساعة من وز�رة �حلج مبكة �ملكرمة 
وت�سجيلها وت�سحيح �لبيانات �خلاطئة بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية ، ومن ثم ت�سليمها ملنفذ �ملغادرة )مطار- فر�دى( �أما بالن�سبة للجو�ز�ت �ملغادرة الأكرث من )24( �ساعة فيتم 
��ستلمها من قبل مكاتب �خلدمة �مليد�نية ليتم ت�سجيلها من قبلهم ،وجميع �ملر�حل �ل�سابقة متر ب�سل�سلة من �الجر�ء�ت �ملنظمة لت�سمن �سلمة �جلو�ز�ت من �ل�سياع �أو �لتلف 
باملو�قف  �إيقافها  ثم  ومن  �لرئي�سية  �لبو�بة  من  بفرز �حلافلت  كذلك  ويعني   . و�سهولة  بي�سر  �ملطلوب  �جلو�ز  ملوقع  �لو�سول  على  ت�ساعد  بطريقة حمكمة  �إىل حفظها  باالإ�سافة 

�ملخ�س�سة د�خل �ل�سالة .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�لرتحيب باحلجاج �لكر�م ومقابلتهم بابت�سامة وبكلمات ترحيبيةح�سن ��ستقبال �حلجاج عند و�سولهم
�خلدمات  عن  �لكر�م  �حلجاج  ر�سا 

�ملقدمة لهم بن�سبة %80
يف  �خلدمات  �ف�سل  تقدمي  �سمان 

��ستقبال �حلجاج
�ال�ستعد�د �ملبكر ال�ستقبال �حلجاج و�لتحقق من توفر عقود ��سكانهم

عن  �لكر�م  �حلجاج  ر�سا  قيا�س 
�خلدمات �ملقدمة لهم بن�سبة %80

�حلافلت  لبقاء  �لزمني  �ملعدل  تقلي�س 
�مللك  مطار  عرب  للقادمني  باملحطة 

عبد�لعزيز بجدة
�ال�ستعد�د �ملبكر ال�ستقبال �حلجاج و�لتحقق من توفر عقود ��سكانهم

�جناز  �سرعة  على  �ملحافظة 
�ال�ستقبال مبا ال يتجاوز )30( دقيقه 

يف حال توفر وحتدد �ملنظمني
يف  �حلجاج  ��ستقبال  م�سكلت  معاجلة 
�ملخالفات  ور�سد  ممكن  وقت  �أق�سر 

وتوثيقها مع �جلهات ذ�ت �لعلقة

ت�سعيد  خللها  من  ويتم  �ملتبع  وفق  �ال�ستقبال  �إجر�ء�ت  الإنهاء  زمنية  مبعايري  �اللتز�م 
م�ستوى �لتعامل مع �حلافلت �لتي تتاأخر من �ملعيار �لزمني

�إنهاء حاالت �لتفويج يف �ملدى �لزمني 
�ملحدد مع وجود توثيق للمخالفات
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�سرعة �إنهاء �إجر�ء�ت ��ستقبال �حلجاج .
لها  �مل�سار�ت �ملخ�س�سة  �آليًا عرب  �الإجر�ء�ت  �إجر�ء�ت �ال�ستقبال للحجاج مكتملي  تنفيذ 

عرب �لربنامج �الآيل ومعاجلة �أي معوقات يف حينه
�ملحافظة على �ملعدل �لزمني �ملنخف�س 
)6( دقائق للحافلة وفق حركة �مل�سار�ت

�سرعة �نهاء �جر�ء�ت �حلجاج �ملغادرين 
خلل ) 24 ( �ساعة 

��ستلم حقائب �جلو�ز�ت �ملنتهية من �ال�ستقبال وت�سجيل جو�ز�ت �حلجاج �ملغادرين خلل 
)24( �ساعه وحفظ بياناتها بقاعدة بيانات �ملوؤ�س�سة

�حلجاج  جو�ز�ت  لكافة  بيانات  وجود 
�لقادمني للمدينة �ملنورة بقاعدة بيانات 

�ملوؤ�س�سة وذلك خلل )12( �ساعة

وحتى  ��ستلمها  منذ  �جلو�ز�ت  �سلمة 
ت�سليمها ملكاتب �خلدمة �مليد�نية

- تدقيق حقائب �جلو�ز�ت فور ��ستلمها ومطابقة �العد�د ثم �أر�سفة �حلقائب مبدئيًا
- �اللتز�م باالإجر�ء�ت يف عمليات �ال�ستلم و�لت�سليم بني مركز ��ستقبال ومعلومات �لهجرة 

ومع �ملكاتب �مليد�نية كذلك
- �لتعامل بحر�س مع �جلو�ز�ت �أثناء تد�ولها

- �ر�سفة �جلو�ز�ت بطريقة منظمه ت�سمن عدم فقد�ن �جلو�ز
- توفري موقع �آمن حلفظ �جلو�ز�ت

فقد�نها  وعدم  �جلو�ز�ت  �سلمة 
و�ثبات �أي نق�س �أو تلف يف حينه

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
دقيقتانمن وقت و�سول �حلافلة للمحطةتدقيق �حلافلة من قبل �ملر�سد وتوجيهها للم�سار �ملخ�س�س لها .1

ت�سليم �ل�سائق حلقيبة �جلو�ز�ت وك�سف �ملغادرة لل�سباك �ملخ�س�س ملعاجلتها يتم �إر�سال �جلو�ز�ت وك�سف 2
30 دقيقةمن وقت �نتهاء �إجر�ء�ت �لتدقيق�ملغادرة من جدة �أو مكة مع �سائق �حلافلة ملوظف �ال�ستقبال وت�سليمها ملعاجلتها .

�سمن �الإجر�ء �الأولبعد ��ستلم �جلو�ز�تمطالبة �حلجاج بعقد �ل�سكن �مل�سدق و�لعقد �ملبدئي للفر�دى .3

15 دقيقةبعد قر�ءة بطائق �حلجاج ت�سليم بيانات �ال�ستقبال وبطاقات �حلجاج ملكتب �إر�ساد �حلافلت .4

المهام اإلجرائية

1- مركز ا�ستقبال ومعل�مات الهجرة غري مكتملي االإجراءات
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
10 دقيقةمن وقت و�سول �حلجاجفتح خانة مغادرة مطار �ملدينة يف نظام دون ربطها برقم عقد من قبل �د�رة تقنية �ملعلومات 1

2
يتم �لتاأكد من رقم �لرحلة وتاريخ �ملغادرة وت�سوير �لتذكرة –�إن وجدت �أو �حلجز �الآيل �أو بطاقة �سعود �لطائرة 
،و�لتاأكد من نظام متابعة رحلت �لطري�ن و�إعطاء �حلاج بطاقة ملر�جعة مطار �ملدينة قبل  ب )6( �ساعات مع 

و�سع �سورة �لتذكرة يف �حلقيبة و�سرعة ت�سليم �حلقيبة للمطار

من بعد �لتاكد من حالة مغادرة 
10 دقيقة�حلجاج

يتم و�سع مل�سق على حقيبة �جلو�ز�ت على �أنها مغادرة خلل )12( �ساعة من مطار �المري حممد بن عبد�لعزيز 3
�لدويل باملدينة .

بعد �كمال �جر�ء�ت �ملغادرة 
10 دقيقةمبا�سرة

2-التعامل مع احلجاج املغادرين خالل 24 �ساعه من مطار جده او من مطار املدينة ب 12 �ساعه

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

بعد �إنهاء �إجر�ء�ت �حلافلة و�سع �جلو�ز�ت يف حقيبة خم�س�سة وت�سليمها ملركز حفظ �جلو�ز�ت �ملوؤقت .5
15 دقيقةوتفويج �حلجاج

ت�سلم �جلو�ز�ت �لتي تزيد فرتة بقائها عن �ل)24( �ساعة �إىل مندوب �ملكاتب �مليد�نية ليتم ت�سجيلها يف �ملكاتب 6
�مليد�نية .

بعد �إنهاء �إجر�ء�ت �لفرز 
3 �ساعةو�الأر�سفة 

�إدخال بيانات �جلو�ز�ت وربطها باحلقائب . للحجاج �ملغادرين من �ملدينة �ملنورة خلل )24( �ساعة وم�ساندة 7
12 �ساعةمنذ ��ستلم �الأر�سيف�ملكاتب �لتي ال ت�ستطيع ت�سجيل بع�س �جلو�ز�ت خلل �أيام �لذروة بالتن�سيق مع �ملجل�س �الإ�سر�يف .

3 �ساعة من حلظة �ال�ستقباليف حالة وجود مغادرة للحجاج �إر�سال �جلو�ز�ت �إىل منفذ �ملغادرة )مطار – فر�دى( .8

يف حال وجود جو�ز بدون حاج �أو حاج بدون جو�ز فيتم �إثبات �حلالة �آليًا عرب �لنظام وذلك من حني �إجر�ء بيان 9
20 دقيقةمن وقت ظهور �حلالة�ال�ستقبال تثبت �حلالة من خلل فرع �لوز�رة لتحديد �جلهة �ملخالفة .

يف حال وجود خمالفة على �ملنظم �أو �ل�سركة �ل�سياحية فيتم �إثبات ذلك يف حم�سر من قبل قطاع �الإ�سكان 10
20 دقيقةمن وقت ظهور �حلالةو�ل�سركات �ل�سياحية يوثق من �جلهات �ملعنية )�ملوؤ�س�سة ، �لوز�رة ، �ملنظم( .
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
دقيقتانمن وقت و�سول �حلافلة للمحطةتدقيق �حلافلة من قبل �ملر�سد وتوجيهها للم�سار �ملخ�س�س لها .1

30 دقيقةمن وقت �نتهاء �إجر�ء�ت �لتدقيق��ستلم �جلو�ز�ت يف �سباك �مل�سار2

�سمن �الإجر�ء �الأولبعد ��ستلم �جلو�ز�تربط بطائق �حلجاج بحقيبة �جلو�ز�ت 3

15 دقيقةبعد قر�ءة بطائق �حلجاج ت�سليم بيانات �ال�ستقبال وبطاقات �حلجاج ملكتب �إر�ساد �حلافلت .4

بعد �إنهاء �إجر�ء�ت �حلافلة و�سع �جلو�ز�ت يف حقيبة خم�س�سة وت�سليمها ملركز حفظ �جلو�ز�ت �ملوؤقت .5
15 دقيقةوتفويج �حلجاج

ت�سلم �جلو�ز�ت �لتي تزيد فرتة بقائها عن �ل)24( �ساعة �إىل مندوب �ملكاتب �مليد�نية ليتم ت�سجيلها يف �ملكاتب 6
�مليد�نية .

بعد �إنهاء �إجر�ء�ت �لفرز 
3 �ساعةو�الأر�سفة 

�إدخال بيانات �جلو�ز�ت وربطها باحلقائب . للحجاج �ملغادرين من �ملدينة �ملنورة خلل )24( �ساعة وم�ساندة 7
12 �ساعةمنذ ��ستلم �الأر�سيف�ملكاتب �لتي ال ت�ستطيع ت�سجيل بع�س �جلو�ز�ت خلل �أيام �لذروة بالتن�سيق مع �ملجل�س �الإ�سر�يف .

3 �ساعة من حلظة �ال�ستقباليف حالة وجود مغادرة للحجاج �إر�سال �جلو�ز�ت �إىل منفذ �ملغادرة )مطار – فر�دى( .8

يف حال وجود جو�ز بدون حاج �أو حاج بدون جو�ز فيتم �إثبات �حلالة �آليًا عرب �لنظام وذلك من حني �إجر�ء بيان 9
20 دقيقةمن وقت ظهور �حلالة�ال�ستقبال تثبت �حلالة من خلل فرع �لوز�رة لتحديد �جلهة �ملخالفة .

يف حال وجود خمالفة على �ملنظم �أو �ل�سركة �ل�سياحية فيتم �إثبات ذلك يف حم�سر من قبل قطاع �الإ�سكان 10
20 دقيقةمن وقت ظهور �حلالةو�ل�سركات �ل�سياحية يوثق من �جلهات �ملعنية )�ملوؤ�س�سة ، �لوز�رة ، �ملنظم( .

3- عمل مركز ا�ستقبال ومعل�مات الهجرة )مكتملي االإجراءات(
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
بدون موؤ�سرمو�سم ما بعد �حلجو�سول �حلجاج �إىل حمطة �لهجرة وتوجيههم �إىل �ملو�قف �ملخ�س�سة .1

10 دقيقةمو�سم ما بعد �حلج�لتو��سل مع مر�كز �ملغادرة للتن�سيق مع مركز ��ستقبال �ملطار عن رقم ووقت �إقلع �لرحلة �لتي تخ�س �حلجاج2

�لتاأكد من وجود �ملل�سق �خلا�س ببيانات �لرحلة �ملغادرة �لتي �سوف يغادر على متنها �حلجاج ، ويف حالة عدم 3
10 دقيقةبد�ية �ملو�سموجوده ،يتم و�سعه على كل حافلة قبل توجهها �إىل �ملطار .

�سمن �الإجر�ء �الأولبد�ية �ملو�سمت�سليم بيانات �ال�ستقبال وبطائق �حلجاج ملكتب �إر�ساد �حلافلت .4

ت�سجيل بيانات �لرحلة بنموذج خا�س ي�ستمل على )�أرقام �حلافلت ، �ل�سركة �لناقلة ، عدد �حلجاج ، رقم �لرحلة 5
10 دقيقةمو�سم ما بعد �حلج، جن�سية �حلجاج ، جهة �ملغادرة(

4 �ساعةمن �لوقت �ملتبقي على �الإقلعتوجيه �حلافلت �إىل �ملطار وذلك بعد �لرجوع �إىل مر�كز �ملغادرة ومركز �ملطار .6

7
يف حالة و�سول حجاج بوقت مبكر للمغادرة �إىل بلدهم يتم �لتو��سل مع �ملكتب �مليد�ين للتن�سيق مع مكتب �سوؤون 
�حلجاج �ملعني �أو م�سئول �ل�سركة �ل�سياحية لتاأمني �سكن للحجاج وت�سليم �حلالة ملر�كز �ملغادرة و�ملكتب ملتابعتها 

ميد�نيًا .
8 �ساعةمن �لوقت �ملتبقي على �الإقلع

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
15 دقيقةمن وقت و�سول �حلافلة للمحطةتدقيق �حلافلة من قبل �ملر�سد وتوجيهها للموقف �ملخ�س�س لها .1

وك�سف 2 �جلو�ز�ت  �إر�سال  يتم  ملعاجلتها  �ملخ�س�س  لل�سباك  �ملغادرة  وك�سف  �جلو�ز�ت  حلقيبة  �ل�سائق  ت�سليم 
30 دقيقةمن وقت �نتهاء �جر�ء�ت �لتدقيق�ملغادرة من )جدة �أو مكة �ملكرمة( مع �سائق �حلافلة ملوظف �ال�ستقبال وت�سليمها له ملعاجلتها 

30 دقيقةمن وقت ��ستلم حقيبة �جلو�ز�ت��ستلم حقائب �جلو�ز�ت و�لعمل على ت�سحيح �ملعلومات و�إنهاء �حلالة ومر�عاة �ملعدل �لزمني )30( دقيقة3

15 دقيقةبعد قر�ئة بطائق �حلجاجت�سليم بيانات �ال�ستقبال وبطاقات �حلجاج ملكتب �إر�ساد �حلافلت 4

4- التعامل مع حجاج العب�ر )الرتانزيت( م��سم مابعد احلج )قدوم من مكة والت�جه اإىل بلدهم عرب مطار االأمري حممد بن عبدالعزيز(

5- عمل مركز ا�ستقبال ومعل�مات الهجرة )مكتملي االإجراءات جزئيًا(
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

بعد �نهاء �جر�ء�ت �حلافلة و�سع �جلو�ز�ت يف حقيبة خم�س�سة وت�سليمها ملركز حفظ �جلو�ز�ت �ملوؤقت5
15 دقيقةوتفويج �حلجاج

��ستلم حقائب �جلو�ز�ت �ملنتهية من مركز �ال�ستقبال بالهجرة وتدقيقها ومطابقة �الأعد�د .6
وقت ��ستلمها من وحدة 

�ال�ستقبال بعد �نهاء �جر�ء�ت 
��ستقبال �حلجاج متامًا

1 �ساعة

ت�سليم �جلو�ز�ت �لتي تزيد فرتة بقائها عن �ل )24( �ساعة �إىل مندوب �ملكاتب �مليد�نية ليتم ت�سجيلها يف �ملكاتب 7
�مليد�نية .

بعد �نهاء �جر�ء�ت �لفرز 
3 �ساعاتو�الر�سفة

2 �ساعةبد�ية �ملو�سمطلب بيانات �حلجاج �لقادمني من �لوز�رة للمغادرين خلل �ل )24( �ساعة فما دون .8

1 �ساعةمن وقت ��ستلمها من �ال�ستقبالحفظ �جلو�ز�ت يف وحدة �حلفظ �ملبدئي باملركز9

1 �ساعةمن وقت ظهور �حلالةمتابعة �لبيانات غري �ملكتملة ومعاجلتها قبل ت�سليم �حلقائب �إىل مرحلة �إدخال �لبيانات .10

بدون موؤ�سربد�ية �ملو�سم�إدخال بيانات �جلو�ز�ت وربطها باحلقائب .11

3 �ساعةيف حالة وجود مغادرة للحجاج�إر�سال �جلو�ز�ت �إىل منفذ �ملغادرة ) مطار –فر�دى( .12

يف حال وجود حاج بدون جو�ز �أو جو�ز بدون حاج فيتم �إثبات �حلالة �آليًا عرب �لنظام وذلك من حني �إجر�ء بيان 13
20 دقيقةمن وقت ظهور �حلالة�ال�ستقبال .

�الإ�سكان 14 قطاع  قبل  من  حم�سر  يف  ذلك  �إثبات  فيتم  �ل�سياحية  �ل�سركة  �أو  �ملنظم  على  خمالفة  وجود  حال  يف 
20 دقيقةمن وقت ظهور �حلالةو�ل�سركات �ل�سياحية يوثق من �جلهات �ملعنية )�ملوؤ�س�سة ، �لوز�رة ، �ملنظم( .
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مرجعية الربنامج   
ومغادرة  و�لرب  �لهجرة  �إ�ستقبال  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�لفر�دى

رئي�س �ملركزم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمركز ��ستقبال �لهجرة بكيلو 9اجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

50حا�سب �آيل
3�آيباد

30طابعة عادية
1��سكرن

47قارئ �سوئي
30كامري�ت مر�قبة

4�آلة ت�سوير
4هاتف
1فاك�س
12بر�فو

2حمطة ثابتة
8ال�سلكي يدوي

2�سيار�ت
2دباب

1�سيارة جولف

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3رئي�س فرتة

3نائب
12م�سرف
12م�ساند

60مدخل بيانات2  
50مدخل بيانات

30من�سق
20مر�سد

20مر�سد 2
3ع�سو جو�ز�ت
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: مركز استقبال البر وتوديع الفرادى
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
قطاع مركز ��ستقبال �لرب وتوديع �حلجاج �لفر�دى يعني با�ستقبال �حلجاج �لكر�م �لقادمني برً� من بلدهم عرب جميع �ملنافذ �لربية ب�سيار�تهم �خلا�سة �أو عرب �حلافلت وقدومهم 
�إىل �ملدينة �ملنورة و��ستقبالهم يف مركز ��ستقبال �لرب و�لرتحيب بهم وت�سجيل جو�ز�ت �سفرهم وحفظها حتى موعد مغادرتهم  و�إنهاء �إجر�ء�ت توديعهم وتوجههم �إىل مكة �ملكرمة 
)مو�سم ما قبل �حلج( و�إىل بلدهم مو�سم ما بعد �حلج ، وكذلك مغادرة �حلجاج �لفر�دى �ملغادرين من �ملدينة �ملنورة �إىل مكة �ملكرمة مو�سم ما قبل �حلج و�إىل جدة ملو�سم ما بعد 

�حلج )عرب مطار �مللك عبد �لعزيز �لدويل، �أو ميناء �مللك في�سل �الإ�سلمي( وت�سحيح حافلت �ملجموعات �ملتعرثة ميد�نيا �إىل حني مغادرتها .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

ح�سن ��ستقبال وتوديع �حلجاج .
معهم  و�لتعامل  �لرتحيب  وبعبار�ت  باالبت�سامة  قدومهم  عند  �لكر�م  �حلجاج  ��ستقبال 
باأ�سلوب ح�ساري ر�قي يعك�س مدى ثقافة �ملو�طن �ل�سعودي وتوديعهم مبثل ما ��ستقبلو� به 

من حفاوة وتكرمي 

�لتطلع �إىل �أن تفوق خدماتنا وتوقعات 
�حلاج �لكرمي

ر�حة �حلجاج �ملقيمني باملحطة . 
عمل جوالت ميد�نية د�خل �ملحطة لتفقد �حو�ل �حلجاج و�لتاأكد من توفر جميع �سبل �لر�حة 

وو�سائل �ل�سلمة للحجاج �لكر�م وتقدمي �مل�ساعدة لهم الأي متطلبات �سرورية 
�لتطلع �إىل �أن تفوق خدماتنا توقعات 

�حلاج �لكرمي

�حلجاج  لبقاء  �لزمنية  �لفرتة  تقلي�س 
��ستقبالهم  �إجر�ء�ت  الإنهاء  �لكر�م 

وتوديعهم 

-�لتن�سيق مع روؤ�ساء �ملجموعات و�لبعثات لتحديد مو�قع �ل�سكن ومو�عيد �لقدوم و�لتوديع للحجاج 
�لكر�م 

-�سرعة �إنهاء �إجر�ء�ت �ال�ستقبال �أو �لتوديع مع توخي �لدقة يف �سلمة �الإجر�ء�ت و�لتن�سيق يف 
ذلك مع مكتب فرع وز�رة �حلج باملركز لتذليل �أي عقبات و�إ�سد�ر �لت�ساريح �للزمة 

-تنظيم وقوف �حلافلت وفق �ملخطط �ملحدد له من �إد�رة �ملحطة 
-توزيع �أعمال �ملركز على �أربع وحد�ت بحيث تكون كل وحدة متخ�س�سة يف �إنهاء �إجر�ء�ت خدمة 
و�حدة وهذه �لوحد�ت هي )وحدة �ال�ستقبال – وحدة ت�سجيل �لبيانات –وحدة �الأر�سيف – وحدة 

�لرت�نزيت – وحدة �لتوديع(
-�ملتابعة �لدورية حلركة �جلو�ز�ت باملركز  و�لتاأكد من �سريها وفق �خلطة 

�سرعة توجيه �حلجاج �إىل م�ساكنهم 
عند �لقدوم و�إنهاء �إجر�ء�ت توديعهم 

من �ملدينة 
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
ملغادرة  �ملقدمة  �خلدمة  ح�سن  �سمان 

�حلجاج �لفر�دى.
متابعة و�سول �حلجاج �لفر�دى �ملغادرين و�لتاأكد من وجود جو�ز�تهم و�نهاء �جر�ء�تهم .

�لتطلع �إىل �أن تفوق خدماتنا توقعات 
�حلاج �لكرمي .

�حلجاج  مغادرة  �إجر�ء�ت  �نهاء  �سرعة 
�لفر�دى وفق �ملحدد�ت �لزمنية

-��ستلم جو�ز�ت �حلجاج �ملغادرين
-�لتن�سيق مع �سركات �لنقل و�إ�سد�ر �العتماد�ت

-��ستلم �حلافلت من �سركات �لنقل ح�سب �لوقت �ملحدد
-ت�سعيد �حلجاج �لكر�م على �حلافلت مع �أمتعتهم 

-�إ�سد�ر �لك�سف �لنهائي ومغادرة �حلافلت

عدم تاأخر عمليات �ملغادرة

وجهتهم  �إىل  �حلجاج  توجيه  �سمان 
�ملغادرين �إليها

-تق�سيم �حلجاج ح�سب وجهتهم �إىل موؤ�س�سات �لطو�فة مبكة �ملكرمة مو�سم ماقبل �حلج 
-تق�سيم �حلجاج ح�سب �ل�ساالت �ملغادرين �إليها يف مطار �مللك عبد �لعزيز بجدة �أو ميناء 

�مللك في�سل �الإ�سلمي ملو�سم ما بعد �حلج 

دون  �لوجهة  ح�سب  �حلجاج  مغادرة 
حدوث �ختلط يف �حلافلت .

�سمان مطابقة بيانات �حلجاج مع وز�رة 
�حلج مبكة �ملكرمة

�لتو��سل �لد�ئم مع فرع وز�رة �حلج مبكة �ملكرمة يف حال وجود �أي �ختلف الأحد �جلو�ز�ت
�لعمل على  و�سري  �الإجر�ء�ت  �سلمة 

�لوجه �ملطلوب .

�أر�سفتها مبدئيًا يف ق�سم �الأر�سيف�أر�سفة �جلو�ز�ت حني �النتهاء منها
�لتاأكد من عدم وجود �أي ملحظات 
كود  �لبار  على �جلو�ز�ت )نق�س يف 

�أو غريه( 
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المهام اإلجرائية

قطاع مركز ا�ستقبال الرب وت�ديع الفرادى

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

1

 �أواًل:  �ال�ستقبال :
 - �لتن�سيق مع مكاتب �سوؤون �حلجاج وروؤ�ساء �حلملت ملعرفة مو�عيد قدوم �حلجاج ومقار �سكنهم .

- تنظيم دخول �حلافلت وتوزيعها على �ملو�قف د�خل �ملر�كز وت�سنيفها بح�سب حالة �لتوديع )تر�نزيت (
ت�سجيل دون  فورً�  �لرت�نزيت  حجاج  �جر�ء�ت  و�نهاء  �ملنورة  باملدينة  – �لبقاء 

 - ��ستلم �جلو�ز�ت ومنوذج �لتدقيق و�لبيان �جلمركي للحجاج قا�سدي �ملدينة �ملنورة
- �إن�ساء بيان ��ستقبال �آيل مبوجب عقود �الإ�سكان �ملعتمدة و�إ�سد�ر بطاقات للحجاج �لكر�م تو�سح بياناتهم 

 )�ل�سكن ورقم �حلقيبة وتاريخ �لو�سول ...�إلخ(
 - ت�سليم حقائب �جلو�ز�ت �آليًا لوحدة ت�سجيل �لبيانات

- تنفيذ جوالت يف �ملحطة لتفقد �أحو�ل �حلجاج �ملقيمني باملحطة وتقدمي �خلدمات �للزمة لهم

3 �ساعةوقت و�سول �حلجاج

2

 ثانيًا: ت�سجيل �لبيانات :
 - ��ستلم �جلو�ز�ت من وحدة �ال�ستقبال ومطابقتها وتوثيق ذلك �آليًا

 - طلب بيانات �حلجاج من وز�رة �حلج مبكة �ملكرمة
- �أر�سفة �جلو�ز�ت بق�سم �الأر�سيف �ملبدئي ومعاجلة �مللحظات �مل�سجلة على بع�س �جلو�ز�ت مثل )بار كود 

مكرر �أو غري �سحيح �أو غري موجود...�إلخ(

من وقت ��ستلم 
3 �ساعة�جلو�ز�ت 

3

 ثالثًا:  �الأر�سفة :
 - ��ستلم �جلو�ز�ت من ق�سم ت�سجيل �لبيانات وتوثيق ذلك �آليًا

 - �أر�سفة �حلقائب وتوثيق ذلك �آليًا
- ��ستخر�ج حقائب �حلجاج �ملودعني مبوجب طلبات �آلية من وحدة �لتوديع �أو ت�سليمها الأي جهة معنية �أخرى 

)رعاية �سحية ، جهات �أمنية ، مكاتب �سوؤون �حلجاج(

من وقت ��ستلم 
1 �ساعة�جلو�ز�ت
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3- مغادرة الحجا	 الفرادى

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

4

 ر�بعًا:  �لتوديع :
 - �لتن�سيق مع روؤ�ساء �حلملت ومكاتب �سوؤون �حلجاج ملعرفة مو�عيد توديع �حلجاج ملقار �سكنهم

 - طلب �حلقائب �ملودع حجاجها من وحدة �الأر�سيف �لنهائي وتوثيق ذلك �آليًا
 - �إن�ساء بيان �لتوديع �لنهائي �آليًا

 - �لتن�سيق مع مكتب فرع وز�رة �حلج باملحطة الإ�سد�ر ت�ساريح موؤقتة خلروج �حلافلت ملو�قع �لتوديع 
 - تنظيم وقوف �حلافلت �ملغادرة باملو�قف ومتابعة عمليات �لتحميل للحجاج و�الأمتعة

 - ت�سليم �جلو�ز�ت ملندوب �حلملة
- �لتن�سيق مع مكتب فرع وز�رة �حلج باملحطة الإ�سد�ر ت�ساريح نهائية خلروج �حلافلت مبوجب ك�سف �لتوديع 

 �لنهائي
- متابعة �أحو�ل �حلجاج �ملقيمني باملحطة وتقدمي �خلدمات �للزمة لهم

من وقت طلب �ملغادرة من 
20 دقيقة�حلجاج �لكر�م

�إدخال جدول �حلافلت �ملغادرة على �لنظام �الآيل يحدد فيه )�لتاريخ ووقت �ملغادرة لكل حافلة( وحتديثه 1
ب�سكل م�ستمر يتم من خلله �إن�ساء ك�سف �ملغادرة �ملبدئي

من ح�سب وقت رحلة 
�لطري�ن وح�سب �ملوعد 
�ملحدد لك�سف �ملغادرة 

�ملبدئي

على مد�ر �ل�ساعة

�ملتابعة �لدورية عرب �لنظام لك�سوف �ملغادرة �ملبدئية �مل�سجلة على كل رحلة2
من وقت �إدخال ك�سف 
�ملغادرة من قبل مكتب 

�خلدمة 
على مد�ر �ل�ساعة

15 دقيقةمن وقت و�سول �ملندوب��ستلم جو�ز�ت �حلجاج �آليًا من مندوبي �ملكاتب3

60 دقيقةمن وقت �لرحلةجتهيز �جلو�ز�ت و�حلافلت قبل و�سول �حلجاج4
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5
منح �حلجاج بطاقة �سعود �حلافلة ح�سب موؤ�س�سات �لطو�فة مبكة �ملكرمة )مو�سم ما قبل �حلج( �أو �سالة 
مطار �مللك عبد �لعزيز بجدة �أو �سالة �مليناء �الإ�سلمي )مو�سم ما بعد �حلج( �سعود �حلجاج للحافلت 

�ملخ�س�سة لهم ح�سب �لتوزيع ��ستقبال �حلجاج و��ستخر�ج جو�ز�تهم وتطبيقها عليهم

عند جاهزية �حلافلة 
20 دقيقةوو�سول وقت �ملغادرة 

يف حالة و�سول حجاج قبل موعد �ملغادرة بوقت طويل يتم �حالتهم �ىل ��سرت�حة �حلجاج حلني موعد �ملغادرة 6
على مد�ر �ل�ساعةعند وجود حالةومتابعتهم و�لتاكد من ر�حتهم
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مرجعية الربنامج   
ومغادرة  و�لرب  �لهجرة  �إ�ستقبال  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�لفر�دى

رئي�س �ملركزم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمركز ��ستقبال �لرب وتوديع �لفر�دىاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

22حا�سب �آيل
7طابعة عادية

1��سكرن
16قارئ �سوئي

2�آلة ت�سوير
3هاتف
1فاك�س
6بر�فو

2حمطة ثابتة
4ال�سلكي يدوي

1�سيار�ت

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
3نائب

9م�سرف
3م�ساند

15مدخل بيانات
15من�سق

5�سكرتري
43مر�سد

6ع�سو جو�ز�ت
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: برنامج مكتب التفويج االلي بالهجرة والبر
ً
رابعا

التعريف بالبرنامج
يعني هذ� �لربنامج مبتابعة �حل�سول على بيانات تفويج �حلجاج على �لوحد�ت �ل�سكنية قبل و�سولهم ب )24( �ساعة من قبل قطاع �ال�سكان ومكاتب �سئون �حلجاج و�ل�سركات 
�ل�سياحية ، كما يعني با�ستلم مناذج �ال�ستقبال و��ستخر�ج معلومات �ل�سكن �ملطابقة للعقود �ملدخلة بنظام �حلا�سب �الآيل ، و�إمتام �أعمال �لتفويج �آليًا عرب �لنظام ، وتزويد �ال�ستقبال 
بالبيانات �ملطلوبة لطباعة بطاقة �لتفويج ، وتكون هذه �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف �لهجرة و�لرب وذلك بتخ�سي�س �ثنان من �ملوظفني �لد�ئمني يف �لرب يف كل فرتة �بتد�ًء من تاريخ �أول 

و�سول حلجاج �لرب . 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�لوحد�ت  على  �لتفويج  �عمال  �سلمة 
�ل�سكنية .

1- متابعة �حل�سول على بيانات �لتفويج للحجاج قبل )24( �ساعة بالتن�سيق مع �ملجموعات 
ومكاتب �سئون �حلجاج .

2- تنفيذ �أعمال �لتفويج ح�سب �الأنظمة و�لتعليمات و�إجنازها على �لوجه �ملطلوب 

عن  تزيد  مدة  �حلجاج  بقاء  عدم 
�ساعة يف مركز �ال�ستقبال 

�سرعة �نهاء �جر�ء�ت �لتفويج .
وربطها  �لتفويج  �إجر�ء�ت  �إنهاء  ل�سرعة  �لعلقة  ذ�ت  �جلهات  مع  �لفعال  �لتن�سيق    -1

بالنظام �الآيل
2- مطابقة بيانات �ال�ستقبال �ملقدمة يف �لعقود �مل�سجلة بنظام �الإ�سكان .

�إجر�ء�ت  و��ستكمال  �لعمل  �ن�سيابية 
�لتفويج 

مطابقة �لتفويج للطاقة �ال�ستيعابية .

�الإ�سكان  عقود  عن  �ملتوفرة  �ملعلومات  بكافة  �ال�ستقبال  مبر�كز  �ملدخلني  تزويد   -1
ملحظة  عند  �مليد�ين  �الإ�سكان  مكتب  مع  و�لتن�سيق  يومي  ب�سكل  و�مل�سجلة 
�ال�ستيعابية  �لقدرة  ت�سحيح  وتتطلب  �ملقدمة  �لعقود  وفق  نظامي  تفويج  وجود 
منها  بن�سخة  �لتفويج  وتزويد  �لد�ر  بخلو  �الإ�سكان  فرق  �إ�سعار  ��ستلم  بعد   للد�ر 
�لعقود باملوؤ�س�سة ملعاجلة تفويج حجاج بدون �سكن لتوفري  و�لتن�سيق مع قطاع �الإ�سكان وت�سديق 

�مل�ساكن �ملنا�سبة
2-  �حلر�س على عدم �لتفويج الأعد�د تفوق �لطاقة �ال�ستيعابية للدور �ل�سكنية 

�مل�سدقة  �لعقود  على  بناًء  �لتفويج 
م�سبقًا 
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المهام اإلجرائية

مكتب التف�يج على املباين ال�سكنية مبحطة الهجرة والرب 

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

�سوؤون 1 و�لتو��سل مع مكتب  �ل�سا�سة �ملخ�س�سة لذلك  �إدخال �حلالة يف  يتم  للمحطة  عند و�سول حجاج بدون �سكن 
�حلجاج �أو �ل�سركة �ل�سياحية �أو �ملجموعة �ل�سكنية �ملعنية ل�سرعة تقدمي بيانات �لتفويج

من و�سول �حلجاج ومعرفة عدم وجود 
10 دقائق�ل�سكن

2

�ن�ساء عقود �آنية على �لنظام �ملوحد حلجاج �خلارج وفق �حلاالت �لتالية :
�ن�ساء بيان تفويج للحجاج �لذين ال يوجد لديهم عقود م�سجلة من قبل. 1
وجود عقود نظامية للحجاج حيث يكون �ملت�سبب فيها �ملنظم وذلك نتيجة لو�سول �حلجاج قبل �و بعد �لتاريخ . 2

�ملحدد يف عقد �ل�سكن . يتم يف هذه �حلالة ت�سجيل حالة عدم �لتز�م بتعليمات �ل�سكن على �ملنظم من قبل مر�كز 
�ال�ستقبال �لتابعة للموؤ�س�سة �الهلية للدالء و�جر�ء بيانات تفويج للحجاج لكي يتم ت�سكينهم ب�سكل �ين . يتم 
�لنظر يف �ملخالفة من قبل وز�رة �حلج باملدينة �ملنورة لتاكيد ر�سد �ملخالفة �و ت�سجيل و�قعة . وذلك بايقاف 

تنفيذ �لعقد �ل�سابق و�ن�ساء عقد جديد .
وجود عقود نظامية للحجاج ولكن ال ميكن �لتفويج عليها حيث يكون �ملت�سبب هو �ملوؤجر يف �حلاالت �لتالية :. 3

• �ل�سكن ممتلء	
• �ل�سكن موقوف	

من و�سول �حلجاج ومعرفة عدم وجود 
10 دقائق�ل�سكن

3
يف حالة عدم �نتهاء �حلالة وملدة )30 دقيقة( منذ ت�سجيلها يقوم �لنظام باإر�سال ر�سالة لرئي�س مكتب �لتفويج للتدخل 
�ل�سكنية  �أو �ملجموعة  �سوؤون �حلجاج  و�لتو��سل مع مكتب  للتعامل مع �حلالة  �الإ�سكان  و�لتن�سيق مع قطاع  بالتو��سل 

�ملعنية
30 دقيقةمن بد�ية �إدخال �حلالة على �لنظام

يف حالة ��ستمر�ر �حلالة وبقائها ملدة )45 دقيقة( يقوم �لنظام بت�سعيد �حلالة و�إر�سال ر�سالة لع�سو جمل�س �الإد�رة 4
45 دقيقةمن بد�ية �إدخال �حلالة على �لنظاملل�ستقبال ومدير حمطة �لهجرة بفرع �لوز�رة الإ�سعارهم باحلالة للتدخل الإنهائها
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مرجعية الربنامج   
ومغادرة  و�لرب  �لهجرة  �إ�ستقبال  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامج�لفر�دى

رئي�س �ملكتبم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيمكتب �لتفويج �اليل بالهجرة و�لرباجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

7حا�سب �آيل
3طابعة عادية

1��سكرن
4قارئ �سوئي

1�آلة ت�سوير
2هاتف
1فاك�س
5بر�فو

1حمطة ثابتة
1ال�سلكي يدوي

1�سيار�ت

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1رئي�س
1رئي�س فرتة

3م�سرف
2م�ساند
10من�سق

3�سكرتري
5مر�سد
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قطاع تقنية المعلومات والحاسب اآللي والتدريب والتطوير والجودة
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 التعريف بالقطاع
 يعنى �لقطاع بالتطوير �الإد�ري و�لتقني الأعمال �ملوؤ�س�سة من خلل بناء �لتطبيقات �الإلكرتونية و�إد�رة �لبنية �لتحتية و�لتكامل �لتقني مع �جلهات ذ�ت �لعلقة باأعمال �ملوؤ�س�سة 
و�أمتتة �الإجر�ء�ت وتطبيق معايري �جلودة على جميع �لعمليات يف كافة قطاعات �ملوؤ�س�سة وحتديد �الحتياجات �لتدريبية وتنفيذ بر�جمها مبا ميكن �لكو�در �لب�سرية من مو�كبة 

متطلبات �لت�سغيل باحرت�فية ومهارة عالية ومبا يحقق �لتنمية �مل�ستد�مة و�لتح�سني �مل�ستمر للبنية �الإد�رية و�لتقنية للموؤ�س�سة وي�سهم يف �ال�ستثمار �الأمثل ملوجود�ت �ملوؤ�س�سة 
و�أ�سولها وفق �خلطة �ال�سرت�تيجية �ملعتمدة من جمل�س �الإد�رة. 

النداء الال�سلكي  ) د10 (
 �بن �لدليل . �أحمد بن يو�سف حو�له

ع�سو جمل�س �الإد�رة لتقنية �ملعلومات و�حلا�سب �الآيل و�لتدريب و�لتطوير و�جلودة �مل�سرف على �لقطاع

a-hawala@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0557974400 رقم �جلو�ل

8255048 فاك�س هاتف مبا�سر 8260088  حتويلة )296(

قطاع تقنية المعلومات والحاسب اآللي والتدريب والتطوير والجودة
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة لقطاع تقنية املعل�مات واحلا�سب االآيل والتدريب 
والتط�ير واجل�دة

وحدة التط�ير واجل�دة  وحدة الدعم الفني وحدة القطاع

رئي�س تقنية املعل�مات واحلا�سب االآيل
م�ست�سار رئي�س امل�ؤ�س�سة

 وحدة التدريب

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 وحدة �لقطاعبرنامج وحدة �لقطاع1
وحدة �لتطوير و�جلودة برنامج وحدة �لتطوير و�جلودة2
 وحدة �لدعم �لفني برنامج وحدة �لدعم �لفني 3
 وحدة �لتدريب برنامج وحدة �لتدريب4

برامج العمل التابعة للقطاع
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 : برنامج وحدة الدعم الفني 
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
يعنى �لربنامج باإد�رة �الأ�سول �لتقنية وحفظها وتد�ولها وتهيئتها للعمل �ملو�سمي وتركيبها و�الإ�سر�ف �لفني و�الإد�ري على فريق عمل متعهد �لت�سغيل و�ل�سيانة للحا�سب �الآيل وتقدمي 

�لدعم �لفني �مليد�ين و�لهاتفي ملعاجلة �الأعطال �لفنية يف مو�قع �لعمل �لتابعة للموؤ�س�سة �الأهلية للأدالء .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

و�ل�سيانة  �لت�سغيل  متعهد  �أد�ء  ح�سن 
للحا�سب �الآيل

�ملتابعة �الإد�رية و�مليد�نية ملن�سوبي �ملتعهد و�لتاأكد من تو�جدهم يف مو�قع �لعمل �ملخ�س�سة 
لديهم  �للزمة  �الأدو�ت  وتو�فر  �خلطة  ح�سب  بهم  �ملناطة  �ملهام  بتنفيذ  و�لتز�مهم  لهم 

ملعاجلة �الأعطال.

لبلغات  �مليد�نية  �ال�ستجابة 
خلل  معاجلتها  ومبا�سرة  �الأعطال 
15 دقيقة من �ساعة ��ستلم �لبلغ.

�حلا�سب  و�سبكة  �الأجهزة  وتركيب  تهيئة 
و�لتحقق من جاهزيتها  وملحقاتها  �الآيل 
لتلبية متطلبات �لت�سغيل قبل بد�ية مو�سم 

�حلج

�حلج  مو�سم  بد�ية  قبل  وملحقاتها  �الآيل  �حلا�سب  و�سبكة  �أجهزة  جميع  وتركيب  فح�س 
وجتهيزها بكافة �الإعد�د�ت و�لرب�مج �للزمة 

لكل  �لفعلية  �الأعمال  بد�ية  تز�من 
موقع مع �جلاهزية �لتقنية للت�سغيل

�ملحافظة على �سلمة �الأجهزة و�ل�سبكات 
يف  �لعمل  فرتة  مد�ر  على  �الأعطال  من 

مو�سم �حلج
عمل �سيانة وقائية دورية الأجهزة و�سبكة �حلا�سب �الآيل ومعاجلة �ملعوقات �لفنية �لطارئة

�لت�سغيلية  �الأعمال  و��ستقر�ر  �سلمة 
على  �لتطبيقية  باالأنظمة  �ملرتبطة 

�حلا�سب �الآيل

�إد�رة �الأ�سول �لتقنية

عليها  �لباركود  مل�سق  وو�سع  �الآيل  بالنظام  وت�سجيلها  �لتقنية  �ملوؤ�س�سة  موجود�ت  جرد 
و��ستلمها  وت�سليمها  �ملو�سمي  للعمل  وتهيئتها  لها  �ملتعهد  عمالة  تنظيف  على  و�الإ�سر�ف 
بني �جلهات �ملعنية ومن ثم �إعادتها للم�ستودعات وتنظيفها وتغليفها للمحافظة عليها �إىل 

�ملو�سم �لتايل مب�سيئة �هلل.

�لتقنية  �ملوؤ�س�سة  موجود�ت  �سلمة 
من �ل�سياع �أو �لتلف
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

وجدت 1 �إن  بها  �لفنية  �الأعطال  ومعاجلة  و�ختبارها  وفح�سها  وملحقاتها  �الآيل  �حلا�سب  و�سبكة  �أجهزة  جتهيز 
10 يوم1436/10/10و�لتاأكد من �سلحيتها للعمل قبل بد�ية مو�سم �حلج

2

�لرئي�سية  بال�سبكة  وربطها  للموؤ�س�سة  �لتابعة  �لعمل  مو�قع  يف  وملحقاتها  �الآيل  �حلا�سب  و�سبكة  �أجهزة  تركيب 
و�لتاأكد من عملها بال�سكل �ل�سحيح. ملحظة : يرتبط تنفيذ هذ� �الإجر�ء يف �ملحدد �لزمني �ملعتمد له بجاهزية 
�لت�سليم  مرحلة  خلل  بها  موظفوهم  �أو  وتو�جدهم  لها  روؤ�سائها  و��ستلم  للعمل  �الإن�سائية  �لناحية  من  �ملو�قع 

للأجهزة وتركيبها.

منذ وقت ��ستلم �لروؤ�ساء مكاتب 
10 يوم�خلدمة

ملعاجلتها 3 �ملخت�سة  للجهة  �إحالتها  �لتعذر  �مل�ستطاع ويف حال  قدر  ومعاجلتها هاتفيا  �الأعطال  ��ستقبال بلغات 
على مد�ر �ل�ساعةمنذ وقت ��ستلم �لبلغومتابعة ت�سديدها

عمل جوالت ميد�نية دورية يومية على مد�ر فرت�ت �لعمل �لثلثة للتاأكد من �سلمة �أجهزة و�سبكة �حلا�سب �الآيل 4
�لد�خلية وملحقاتها و�ال�ستجابة �لفورية ملعاجلة �أي �أعطال �أو �إحالتها للجهة �ملخت�سة يف قطاع �لتقنية ملعاجلتها.

منذ وقت �لبدء �لفعلي الأعمال 
على مد�ر �ل�ساعةد�خل �ملكاتب و�ملر�كز

المهام اإلجرائية

اجراء وحدة الدعم الفني
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مرجعية الربنامج   
�الآيل  و�حلا�سب  �ملعلومات  تقنية  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجو�لتدريب و�لتطوير و�جلودة

م�سوؤول وحدةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �لدعم �لفنياجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

7حا�سب �آيل
2طابعة عادية

2��سكرن
2هاتف
5بر�فو

2�سيار�ت
2قارئ �سوئي

1جهاز ال�سلكي

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سئول وحدة
4م�سرف
3م�ساند

3�سكرتري
3مر�سد
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 : برنامج وحدة التدريب
ً
ثانيا

التعريف بالبرنامج
تعنى وحدة �لتدريب برفع �لكفاء�ت و�ملهار�ت و�ملعرفة للمو�رد �لب�سرية عرب �لرب�مج �لتدريبية و�لتثقيفية وور�س �لعمل مبا يحقق �الرتقاء مب�ستوى �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�س�سة 

يف خمتلف �لقطاعات .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

للمو�رد  �حلايل  �ملعريف  �مل�ستوى  حتديد 
ي�سهم يف  وتنميته مبا  للموؤ�س�سة  �لب�سرية 
حتقيق �لتميز �مل�ستد�م و�لعمل �ملوؤ�س�سي

�ملتاحة  للمعارف  �لر�هن  للو�سع  در��سة  تت�سمن  و�لتي  �لتدريبية  �الحتياجات  �إعد�د خطة 
لدى �ملو�رد �لب�سرية باملوؤ�س�سة ومن ثم ر�سم �مل�سار �لتدريبي �ملنا�سب لكل وظيفة.

وجود خطة �حتياجات تدريبية حتقق 
�ال�سرت�تيجية  �ملوؤ�س�سة  �أهد�ف 
يف  �ملحددة  �ملبادر�ت  مع  وتتكامل 

بطاقة �الأد�ء �ملتو�زن.

�سمان تدريب �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة ح�سب 
متطلباتهم �لوظيفية ومهامهم

تنفيذ بر�مج تدريبية وور�س عمل مكثفة للتعريف برب�مج �خلطة �لت�سغيلية و�ملهام �ملناطة 
وفق  �حلج  منظومة  يف  �لعاملة  �جلهات  كافة  مع  �لتكامل  و�آلية  للأدالء  �الأهلية  باملوؤ�س�سة 

�الأنظمة و�لتعليمات �ل�سادرة بهذ� �ل�ساأن.

�الأد�ء  موؤ�سر�ت  �ملتدربني  �أعد�د 
��ستبيان �ملتدربني

�لتي  �لتدريبية  �لرب�مج  يف  �مل�ساركة 
تنفذها �جلهات �ملعنية باحلج

تدريبية  ودور�ت  عمل  ور�س  تنظم  �لتي  �حلج  باأعمال  �لعلقة  ذ�ت  �جلهات  مع  �لتن�سيق 
وتر�سيح �ملوظفني عليها وفق خطة �الحتياجات �لتدريبية.

�الأد�ء  موؤ�سر�ت  �ملتدربني  �أعد�د 
��ستبيان �ملتدربني

تدريب �لعاملني على �إجر�ء�ت و�آليات �لعمل قبل بد�ية �أعمال �حلج .كفاءة مدخل �لبيانات
قدرة �ملدخني على �لتعامل مع �لنظام 

بال�سكل �ل�سحيح
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المهام اإلجرائية

برنامج وحدة التدريب

زمن  تنفيذهوقت تطبيق االإجراءاجراءات العملم

فرز �لرب�مج، وفرز متطلبات �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة ، ورفع �الحتياجات �لتدريبية ل�سعادة رئي�س جمل�س �الإد�رة 1
30 يوم1436/9/1متهيدً� العتمادها

15 يوم1436/9/15ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية وور�س �لعمل وحتديد مقر وموعد تنفيذها من قبل �ملوؤ�س�سة وجهات خمت�سة2

�إ�سافة �لرب�مج �لتدريبية وور�س �لعمل وحتديد �لفرت�ت و�لتوقيت و�لعدد �مل�سموح للرت�سيح من قبل �إد�رة 3
1 يوم1436/10/5�لتدريب عرب �سا�سة �لتدريب و�لتطوير بالنظام

�إر�سال ر�سائل بريد �ليكرتوين للإعلن عن �عتماد �لرب�مج �لتدريبية و�لفرت�ت و�لتوقيت و�لعدد �مل�سموح 4
1 يوم1436/10/7للجميع

1 يومنف�س يوم �لتدريبحتليل �ال�ستبيانات ودر��سة نتائجها و�لعمل على �لتح�سني �مل�ستمر للرب�مج �لتدريبية5

بعد �النتهاء من �لربنامج �إعد�د وتوزيع �سهاد�ت �حل�سور يف �لرب�مج �لتدريبية6
1 يوم�لتدريبي
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مرجعية الربنامج   
�الآيل  و�حلا�سب  �ملعلومات  تقنية  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجو�لتدريب و�لتطوير و�جلودة

م�سوؤول وحدةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �لتدريباجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

5حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1هاتف
1فاك�س
3بر�فو

1�سيار�ت

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سئول وحدة
2م�سرف

3من�سق
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 : برنامج وحدة الجودة والتطوير
ً
ثالثا

التعريف بالبرنامج
يهدف هذ� �لربنامج �إىل تطوير �إجر�ء�ت �لعمل وفق �سيا�سات �جلودة �ل�ساملة ون�سر ثقافة �جلودة لدى من�سوبي �ملوؤ�س�سة و�لتعريف مبتطلباتها، ومر�قبة موؤ�سر�ت �الأد�ء بهدف 

�لتح�سني �مل�ستمر الإجر�ء�ت �لعمل وتطويرها وحتقيق �لتميز �ملوؤ�س�سي .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

مر�قبة جودة �إجر�ء�ت �لعمل �ملدخلة يف �لنظام و�لتاأكد �آليا من �سلمتها و�كتمال دورتهاجودة �إجر�ء�ت �لعمل �الآلية
هو  ما  وفق  �لعمل  �إجر�ء�ت  �سلمة 

معتمد يف �خلطة �لت�سغيلية

�لتح�سني و�لتطوير يف جميع �ملو�قع

الجر�ء�ت  �مل�ستمر  و�لتطوير  للتح�سني  �للزمة  بالتو�سيات  �ملعنية  �لقطاعات  تزويد   -1
�لعمل �ملناطة بهم

2- �لقيا�س �لدوري ملوؤ�سر�ت �ملعتمدة يف بطاقة �الد�ء �ملتو�زن
3- �لك�سف �لدوري �مليد�ين على مر�حل �جر�ء�ت �لعمل و�لتاكد من حتقيق �لنتائج وفق 

حمدد�ت �لزمنية �ملعتمدة لكل �جر�ء

مر�جعتها مت  �لتي  �ملوؤ�سر�ت   -عدد 
و�لتطوير للتح�سني  �لتو�سيات   -عدد 

- عدد �جلوالت �مليد�نية

توفري دليل الجر�ء�ت �لعمل .
1. �عد�د دليل �جر�ئي للعمال �ملوؤ�س�سة .

2. ت�سخري و�سائل �لتقنية الي�سال �لدليل �الجر�ئي للعاملني .
معرفة �لعاملني الجر�ء�ت �لعمل 

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
3 يوممن �لبدء �لفعلي للعمل�لتن�سيق مع كافة �لقطاعات لتعيني من�سقني للجودة يف كل موقع عمل1

المهام اإلجرائية

اجراء وحدة اجل�دة والتط�ير
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مرجعية الربنامج   
�الآيل  و�حلا�سب  �ملعلومات  تقنية  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجو�لتدريب و�لتطوير و�جلودة

مدير �د�رة �جلودةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �جلودة و�لتطويراجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

3حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1قارئ �سوئي

1هاتف
3بر�فو

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سئول وحدة
4م�سرف
3م�ساند

3�سكرتري

زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم
1 يومخلل �ملو�سمتدريب �ملن�سقني على كيفية متطلبات �إد�رة �لتطوير و�جلودة2

1 �سهربعد �ملو�سمجمع كافة �ملعلومات وحتليلها وكتابة تقرير مف�سل عن و�سع �ملوؤ�س�سة �حلايل3
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 : برنامج وحدة  القطاع
ً
رابعا

التعريف بالبرنامج
تعنى وحدة �لتن�سيق با�ستقبال �أي متطلبات جديدة �أو بلغات تخ�س قطاع تقنية �ملعلومات و�جلودة و�لتدريب و�لتطوير و�إحالتها جلهة �الخت�سا�س د�خل �لقطاع ومتابعة ت�سديدها 
�أو مع �لقطاعات �الأخرى باملوؤ�س�سة ومع �جلهات �خلارجية ذ�ت  مع �جلهة �لطالبة، �إ�سافة �إىل تن�سيق �لعمليات �الإد�رية �خلا�سة باأعمال �لقطاع بني �لوحد�ت �لد�خلية للقطاع 

�لعلقة . 

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�سلمة �أد�ء وحد�ت �لقطاع
�إتاحة جمموعة من �لقنو�ت ال�ستقبال �لبلغات �خلا�سة بالقطاع )�لنظام �الآيل للبلغات، 
�ملحادثة �الإلكرتونية، �لهاتف، �لربيد �الإلكرتوين، �لو�ت�ساأب( مع متابعة �لت�سديد للبلغات 

بال�سكل �ل�سحيح.

و�سول �لبلغات �إىل �جلهات �ملعنية 
و�سلمة ت�سديدها

�ن�سباط �لعمل �الإد�ري بالقطاع 

�ملعاملت. ومتابعة  ملفات  وتنظيم  وو�رد  �سادر  من  �ل�سكرتارية  �أعمال  تنفيذ   - 
- تن�سيق مو�عيد �الجتماع و�إعد�د �ملحا�سر وتوقيعها من �ملعنيني.

 - تن�سيق مو�عيد ��ستلم وت�سليم �الأجهزة بني روؤ�ساء �ملو�قع وم�ستودع �لتقنية وفريق �لدعم �لفني.
- �لتن�سيق مع �إد�رة �مل�ستودعات و�لتجهيز�ت و�إد�رة �لت�سغيل و�ل�سيانة للتعرف على مو�قع 
�أي بلغات ذ�ت  و�ملتابعة معهم يف  �الآيل  و�سبكة �حلا�سب  �أجهزة  لت�سليم  �لعمل �جلاهزة 

�سلة باأعمالهم و�أعمال �لقطاع"

ب�سكل  بالقطاع  �ملناطة  �ملهام  �إجناز 
�حرت�يف ومنظم �إد�ريا وفنيا.
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زمن تنفيذهوقت تطبيق االإجراءو�سف االإجراءم

للجهة 1 و�إحالتها  للبلغات  �الآيل  �لنظام  يف  وتوثيقها  �ملختلفة  �لقنو�ت  عرب  للقطاع  �لو�ردة  �لبلغات  ��ستقبال 
5 دقيقةمن وقت �لبلغ�ملخت�سة

بعد �نتهاء زمن تنفيذه �ملحددة �ملتابعة �لدورية للبلغات �ملفتوحة و�ملتاأخرة ومتابعتها مع �جلهة �ملخت�سة �إىل �أن يتم �لت�سديد2
على مد�ر �ل�ساعةلت�سديد �لبلغ

3
و�الأر�سفة  �لو�ردة  �ملعاملت  و��ستلم  وت�سليمها  �ل�سادرة  �خلطابات  حترير  من  �ل�سكرتارية  �أعمال  تنفيذ 
�الإلكرتونية للوثائق وتن�سيق مو�عيد �الجتماعات مع �جلهات �ملعنية وحترير �ملحا�سر وتوقيعها و�أر�سفتها ومتابعة 

تنفيذ �لتو�سيات
على مد�ر �ل�ساعة1436/10/20

�لتحقق من جاهزية هذه 4 بعد  �ملو�قع  روؤ�ساء  و�ل�سبكات مع  و�ال�ستلم للأجهزة  �لت�سليم  تن�سيق مو�عيد جد�ول 
على مد�ر �ل�ساعة1436/10/20�ملو�قع لرتكيب �الأجهزة و�ل�سبكات بها.

المهام اإلجرائية

اجراء وحدة القطاع
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مرجعية الربنامج   
�الآيل  و�حلا�سب  �ملعلومات  تقنية  قطاع 

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجو�لتدريب و�لتطوير و�جلودة

م�سوؤول وحدةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �لقطاعاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

1حا�سب �آيل
1طابعة عادية

1��سكرن
1�آلة ت�سوير

3هاتف
1فاك�س
3بر�فو

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سئول وحدة
3من�سق

3�سكرتري
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قطاع الشؤون اإلدارية
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 التعريف بالقطاع
 تنفيذ �الإجر�ء�ت �لنظامية �خلا�سة بكافة �سئون �لتوظيف للموظفني �ملو�سميني خلل فرتة حج 6341هـ من روؤ�ساء ونو�ب و�ع�ساءو �الإد�ريني و�لفنيني و�مل�ستخدمني ويف هذ� 
�الإطار يقدم �مل�سورة و�لر�أي و�مل�ساعدة لكافة وحد�ت �ملوؤ�س�سة �الهلية للأدالء من مكاتب وقطاعات ، ويعمل على تنمية وتطوير وتقومي �الأد�ء للموظفني �ملو�سميني و��ستقطاب 

�لكفاء�ت و�خلرب�ت �لعلمية . 

النداء الال�سلكي  ) د11(
 �بن �لدليل . يو�سف بن ها�سم خليل

ع�سو جمل�س �الإد�رة لل�سوؤون �الإد�رية �مل�سرف على �لقطاع

ykhalil@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0505322426 رقم �جلو�ل

8255048 فاك�س هاتف مبا�سر 8260088  حتويلة )444(

قطاع الشؤون اإلدارية
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة لل�س�ؤون االإدارية

 وحدة ال�س�ؤون االإدارية

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 وحدة �ل�سوؤون �الإد�رية برنامح وحدة �ل�سوؤون �الإد�رية1

برامج العمل التابعة للقطاع
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 : برنامح وحدة الشؤون اإلدارية 
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
تقوم �لوحدة بالتن�سيق بني �إد�ر�ت �لقطاع وتنظيم �آليات ��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير ورفع تقرير يومي باملهام �ملنجزة ملكتب لع�سو جمل�س �الإد�رة .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

��ستقطاب �ملر�سحني لتوظيف �ملو�سمي

• �إعلن يف �ل�سحفو ور�سائل )SMS( وموقع �ملوؤ�س�سة .عن �لوظائف �ملو�سمية .	
• تقرير عن �عد�د �ملتقدمني للوظائف �ملو�سمية��سبوعيًا ل�سادة �ع�ساء جمل�س �الد�رة .	
• توفري �لدعم وال�ستف�سار عن طريق �لهاتف و �د�رة �سئون �ملوظفني على مد�ر �لفرتة 	

�ل�سباحية و�مل�سائية .

عدد �ملتقدمني 2500 متقدم .

حتديث و�لتاأكد من ��ستكمال جميع �لوثائق �لنظامية للرت�سيح لتوظيف �ملو�سمي .مطابقة �ملر�سحني للحتياج �لوظيفي .
خطاب من م�سئول �لتوظيف �ملو�سمي 

�ىل مدير �سئون �لتوظيف .

�لتعيني وفق �للو�ئح .

للوظائف �لقيادية :
• تكوين جلنة للقيام باملقابلت �ل�سخ�سية ) بقر�ر رئي�س جمل�س �الإد�رة ( .	
• عمل �ملقابلت �ل�سخ�سية .	
•  رفع خطاب ل�سعادة رئي�س جمل�س �الإد�رةبنتائج �ملقابلت �ل�سخ�سية .	

�النتهاء من تعيني روؤ�ساء ونو�ب .

�إكتمال �جر�ء�ت �لتعني .

	•�عتماد مبا�سر للتعني بالنظام وقت مر�جعة �مللف .) بعد �دخال بيانات تعيينه من رئي�س �ملكتب 
 و�عتماد �سعادة ع�سو جمل�س �الإد�رة وو�سول �مللف لل�سئون �الإد�رية ملطابقة م�سوغات �لتعيني (
. �لكو�در  من  �ملكاتب  عجز  ل�سد  �لنظام  يف  �لب�سرية  �لكو�در  من  �الحتياج  "	•��ستقطاب 

". �ملطلوبة  باملعلومات  �لتعيني  �عتماد   �دخال  مبجرد  للبطاقة  مبا�سرة  	•طباعة 

• خلل دقيقة و�حدة من و�سولها 	
. �ملوظفني  �سوؤون  �إد�رة  �إىل 

• �الحتياج 	 ح�سب  طباعة 
. �لب�سرية  �لكو�در  من 
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م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف

�الن�سباط �الد�ري للموظفني .
- تكوين جلنة لتعريف �لب�سمة جلميع من�سوبي �ملوؤ�س�سة �ملو�سميني من �ملكاتب و�لقطعات 

�لذين مل ي�سجلو� ب�سمتهم بال�سئون �الإد�رية .
- متابعة �حل�سور و�الن�سر�ف عن طريق �لنظام .

تنفيذ �الجر�ء .

�سرف �ملكافاأت يف �لوقت �ملحدد 
- ��ستلم تقييم �الد�ء �خلا�س  باملوظف .

- حتديث بيانات �لتحويل �لبنكي .
- تقرير �حل�سور و�الن�سر�ف .

من خلل �لنظام .

تعزيز �سورة �ملوؤ�س�سة كبيئة عمل جذ�بة

1- تقييم و�سع �ملكافئات �ملو�سمية .
2- حتديد �الحتياج �لفعلي لنوعية وخدمات �لتدريب . 

3- مر�جعة وحتليل  معدل �لدور�ن �لوظفي ومعدل �لغياب �ثناء فرتة �حلج .
4- قيا�س ر�سا �ملوظف .

• تنفيذ �لتقييم	
• حتديد �الحتياجات	
• �ملر�جعة و�لتحليل	
• تنفيذ �الر�سفة	

�كتمال �لكو�در �لب�سرية .
1. تعمل جميع �جلهات نطاق �ال�سر�ف من �النتهاء من جميع تعيينات �لقياديني من �لعملني 

قبل 28 / 10
  2. ت�ستكمل �ل�سوؤون �الد�رية بقية �لتعيينات قبل 01 / 11

وعدم  �لوظيفي  �لكادر  �كتمال 
�لنق�س .
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1
�ملوقع  �إعد�د  ر�سائل(   �سحف،  )�إنرتنت،  �لقيادية  للوظائف  �ملو�سمي  �لتوظيف  طلبات  ��ستقبال  عن  �الإعلن 
و�لتي ميكن مطابقتها  �لو�ردة يف قر�ر معايل وزير �حلج  و�ل�سروط  �ملعايري  �لطلبات وفق  �الإلكرتوين ال�ستقبال 

�آليا .
15 يوم1436-06-15

2
وبناء على �ملادة �ل�سابعة �لفقرة رقم )2( من �للئحة )�أن يقدم طلب �خلدمة يف �ملو�سم وتعبئة �لنموذج �خلا�س 
بذلك عرب �ملوقع �الإلكرتوين �خلا�س باملوؤ�س�سات كًل فيما يخ�سه خلل زمن تنفيذه �ملحددة لتقدمي �لطلبات( 

و��ستقبال �ملتقدمني وتدقيق وثائقهم و )تعريف �لب�سمة للمتقدمني على وظيفة نائب وع�سو فقط( .
45 يوم1436-07-01

3

وبناء على �ملادة �ل�سابعة �لفقرة رقم )2( من �للئحة على �ملتقدم ��ستكمال جميع �أرو�قه يف مدة ال تزيد عن 
ع�سرة �أيام بعد نهاية مدة �لتقدمي .

�مل�ساهمني  �سجلت  يف  �ملعتمد  بح�سب  وت�سحيحها  �النتماء  �سفة  من  و�لتاأكد  �ملتقدمني  بيانات  تدقيق  •	
باملوؤ�س�سة .

55 يوم1436-07-01

�أي طريقة 4 �أو  �أو ر�سائل �جلو�ل  �الإلكرتوين  �إبلغه عرب �لربيد  يتم  �إ�سعار من مت رف�س طلباتهم بقر�ر م�سبب   
47 يوم01-07-1436نظامية تر�ها �ملوؤ�س�سة، بناء على �ملادة �لثامنة �لفقرة رقم )5( .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة ال�س�ؤون االإدارية
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5

	•ت�سكيل �للجان )جلنة در��سة �لطلبات / جلنة �سكرتارية �ملقابلت �ل�سخ�سية / جلان �ملقابلت �ل�سخ�سية( 
قر�ر  يف  �ملحددة  للم�سوغات  ��ستيفائها  من  و�لتاأكد  �ملتقدمني  لكافة  �ملوؤ�س�سة  لدى  �ملتاحة  �لوثائق  تدقيق  •	

معايل وزير �حلج .
بيان  ون�سر  �لهاتفي  و�الت�سال  �جلو�ل  ر�سائل  عرب  مكتملة  غري  وثائق  لديهم  توجد  �لذين  �ملتقدمني  	•�إ�سعار 
باأ�سمائهم على موقع �النرتنت و�لتاأكيد عليهم ب�سرورة مر�جعة �ملوؤ�س�سة ال�ستيفاء �لوثائق �للزمة )�سيحدد يف 

�لر�سالة �ملوجهة لكل متقدم �لوثائق �ملطلوب ��ستكمالها( .
تزيد  ال  مدة  يف  �أرو�قه  جميع  ��ستكمال  �ملتقدم  على  �للئحة  من   )2( رقم  �لفقرة  �لثامنة  �ملادة  على  	•وبناء 

عن �سبعة �أيام من تاريخ �إبلغه ر�سميا بالنو�ق�س . 
و�مل�ستند�ت  �ملعلومات  بتوفري  مقدمه  قيام  عدم  حال  يف  �لطلب  در��سة  عن  �لتوقف  للموؤ�س�سة  يحق  كما  •	
�لثامنة  �ملادة  على  بناء  �ملتوفرة،  بالو�سائل  ر�سميًا  و�إبلغه  لذلك  �ملحددة  �لزمنية  �لفرتة  خلل  منه  �ملطلوبة 

�لفقرة رقم )5( .
�خلا�س  �ل�سرط  حتقق  مدى  عن  للإفادة  �ملتقدمني  باأ�سماء  ببيان  وتزويدهم  �لتدريب  قطاع  خماطبة  •	

بالتدريب �سمن �للئحة لكل متقدم .
للإفادة عن  �ملتقدمني  باأ�سماء  ببيان  وتزويدهم  �ملو�سمية  �الإد�رية  و�ملتابعة  �لقانونية  �ل�سوؤون  قطاع  	•خماطبة 

مدى حتقق �ل�سرط �خلا�س باالأحكام �لق�سائية �ل�سابقة �سمن �للئحة لكل متقدم .
	•�إ�سعار من مت رف�س طلباتهم بقر�ر م�سبب يتم �إبلغه عرب �لربيد �الإلكرتوين �أو ر�سائل �جلو�ل �أو �أي طريقة 

نظامية تر�ها �ملوؤ�س�سة، بناء على �ملادة �لثامنة �لفقرة رقم )5( ."

بدون موؤ�سر1436-08-04

6
�إعد�د تقرير مف�سل عن حاالت �لطلب �مل�ستقبلة و�الإجر�ء�ت �لتي متت عليها و�ملقبول منها و�ملرفو�س و�أ�سباب 
�لرف�س و�الإ�سعار�ت �لتي متت بهذ� �ل�ساأن ورفعه �إىل �سعادة رئي�س جمل�س �الإد�رة ون�سخة منه �إىل جلنة �سكرتارية 

�ملقابلت �ل�سخ�سية .
1 �سهر1436-08-05
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7

�لبت  �الإد�رة  جمل�س  وعلى  �الإد�رة  ملجل�س  تبليغه  من  فقط  �يام  ثلثة  خلل  باالعرت��س  �لطلب  ملقدم  	•يحق 
بالنتيجة  �ملعرت�س  �إبلغ  �سرورة  مع  �لنظامي  للعرت��س  ��ستلمه  تاريخ  من  �أيام  ع�سرة  خلل  �العرت��س  يف 

�سو�ء بالرف�س �أو �ملو�فقة، وذلك بناء على �ملادة �لثامنة �لفقرة رقم )5( .
للروؤ�ساء و�لنو�ب و�لتن�سيق معهم هاتفيا حول �ملو�عيد  	•�إعد�د �جلد�ول �لزمنية ملو�عيد �ملقابلت �ل�سخ�سية 

�لتي ميكن �حل�سور فيها .
. متقدم  لكل  �ل�سخ�سية  �ملقابلة  مبو�عيد  وتذكريية  مبدئية  جو�ل  بر�سائل  	•�لتاأكيد 

	•طباعة مناذج �أ�سئلة �ملقابلة �ل�سخ�سية وجتهيزها وترتيبها بح�سب �ملو�عيد وت�سليمها لروؤ�ساء جلان �ملقابلت 
�ل�سخ�سية .

�لوظيف  بح�سب  كل  ،ج(  ب  )�أ،  �لنماذج  على  توقيعاتهم  و�أخذ  �ل�سخ�سية  للمقابلة  �حلا�سرين  ��ستقبال  •	
�ملتقدم عليها .

. �ل�سخ�سية  �ملقابلة  جلان  على  دخولهم  	•ترتيب 
. �ملقابلة  خلل  مطلوبة  م�ستند�ت  باأي  �ل�سخ�سية  �ملقابلة  جلان  	•تزويد 

". بنتائجها  بيان  و�إعد�د  �ل�سخ�سية  �ملقابلت  حما�سر  	•�إعد�د 

33 يوم1436-08-05

رفعها 8 ثم  ومن  و�أع�سائها  �للجان  روؤ�ساء  من  و�عتمادها  �ل�سخ�سية  �ملقابلت  لكافة  �خلتامي  �لتقرير  �إعد�د   
1 �سهر12-08-1436ل�سعادة رئي�س جمل�س �الإد�رة للتوجيه بعر�سها على �ملجل�س .

25 يوم17-08-1436تنفيذ �ملقابلت �ل�سخ�سية .9

بدون موؤ�سر13-09-1436�العتماد �ملبدئي للرت�سيحات10

بدون موؤ�سر16-09-1436�إ�سعار �ملتقدمني بالنتائج .11

12
يف  �لبت  �الإد�رة  جمل�س  وعلى  �الإد�رة  ملجل�س  تبليغه  من  فقط  �يام  ثلثة  خلل  باالعرت��س  �لطلب  ملقدم  يحق 
�العرت��س خلل ع�سرة �أيام من تاريخ ��ستلمه للعرت��س �لنظامي مع �سرورة �إبلغ �ملعرت�س بالنتيجة �سو�ء 

بالرف�س �أو �ملو�فقة، وذلك بناء على �ملادة �لثامنة �لفقرة رقم )5( .
3 يوم1436-09-16

بدون موؤ�سر19-09-1436�عتماد �لرت�سيحات ب�سكل نهائي بعد �لنظر و�لف�سل يف كافة �العرت��سات �لو�ردة .13
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بدون موؤ�سر20-09-1436�لرفع �إىل فرع وز�رة �حلج للعتماد .14

15
يتم تقدمي جميع �ل�سكاوي �ملتعلقة بتطبيق هذه �للئحة �ىل روؤ�ساء جمال�س �د�رة �ملوؤ�س�سات كل فيما يخ�سه ، 
وعلى �ملوؤ�س�سة �لف�سل يف �ل�سكاوي �ملقدمة خلل ع�سرون يوما كحد �ق�سى فان مل يتم �لف�سل فيها جاز للمتقدم 

�لتقدم للوز�رة بذلك .
بدون موؤ�سرغري حمدد

15 يوم15-06-1436�الإعلن عن ��ستقبال طلبات �لتوظيف �ملو�سمي للوظائف �لقيادية )�إنرتنت، �سحف، ر�سائل( .16

15 يوم01-07-1436�إعد�د �ملوقع �الإلكرتوين ال�ستقبال �لطلبات وفق �ملعايري و�ل�سروط بلئحة �لتوظيف �ملو�سمي باملوؤ�س�سة .17

105 يوم01-07-1436��ستلم ملفات �ملتقدمني للوظائف �ملو�سمية وتدقيقها وتعريف �لب�سمة لهم .18

ح�سر �ملتقدمني لطلب �لتوظيف �ملو�سمي من غري �ل�سعوديني و�لرفع باأ�سمائهم لفرع وز�رة �حلج لرفعها �إىل وز�رة 19
2 �سهر01-07-1436�لد�خلية للح�سول على �ملو�فقة �لنظامية على تعيينهم يف مو�سم �حلج على وظائف �لرتجمة .

20
و�مليز�نيات  و�أعد�دها  �ليوميات  ومبالغ  وفئاتها  �لوظائف  )رموز  للتوظيف  �الأ�سا�سية  بالبيانات  �لنظام  تغذية 
�لتوظيف  بلئحة  �ملعتمدة  و�ملالية  �الإد�رية  �ملحدد�ت  وفق  �لتعيينات  �سلمة  ي�سمن  مبا  موقع(  لكل  �ملعتمدة 

�ملو�سمي و�خلطة �لت�سغيلية و�مليز�نية �لعامة للموؤ�س�سة .
45 يوم1436-07-01

1 �سهر20-10-1436�إتاحة بيانات �ملتقدمني للعمل �ملو�سمي لروؤ�ساء �ملو�قع �ملو�سمية ليبا�سرو� عمليات �لرت�سيح و�لتعيني مبوجبها .21

متابعة روؤ�ساء �ملو�قع �ملو�سمية الإمتام �لرت�سيحات و�لتعيني للموظفني �ملو�سميني لديهم عرب �لنظام �الآيل للتوظيف 22
1 �سهر20-10-1436�ملو�سمي .

وعرب 23 �ملو�سمي  �لتوظيف  بلئحة  �ملعتمدة  لل�سو�بط  وفقا  �ملو�سمية  �ملو�قع  بني  و�ملناقلت  �لرتقية  تنفيذ طلبات 
3 �سهر20-10-1436�لنظام �الآيل للموؤ�س�سة .

24
 �عتماد تعريف �لب�سمة للمتقدمني بطلب �لتوظيف �ملو�سمي كعن�سر �أ�سا�سي من م�سوغات قبول طلب �لتوظيف 
�ملو�سمي و�إي�ساح ذلك جليا للجميع يف كافة قنو�ت �الإعلن �لتي �سيتم من خللها �الإ�سعار ببدء ��ستقبال طلبات 

�لتوظيف �ملو�سمي )موقع �ملوؤ�س�سة على �النرتنت، �ل�سحف �ملحلية ، ر�سائل �جلو�ل( .
75 يوم1436-07-01
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25

�لب�سمة خلل  تعريف  �إجر�ء  الإمتام  �سخ�سيا  �ملوؤ�س�سة  مر�جعة  �ملو�سمي  �لتوظيف  بطلب  �ملتقدم  على  ي�سرتط 
�أ�سبوعني بحد �أق�سى من تاريخ تقدمي طلبه و�إال يعترب �لطلب الغيا وعليه �إعادة �لتقدمي الحقا يف حال عدم متكنه 
من �ثبات �لب�سمة خلل زمن تنفيذهامل�سار �ليها ، علما باأنه �سيتم �إ�سعاره �آليا بهذ� �الإجر�ء عرب ر�سالة جو�ل 

مبجرد تقدميه للطلب .

75 يوم1436-07-01

�إنهاء تعريف �لب�سمة جلميع 26 �آخر موعد ال�ستقبال طلبات �لتوظيف �ملو�سمي حتى يتم  حتديد 1435/10/15هـ 
75 يوم01-07-1436�ملتقدمني للعمل �ملو�سمي قبل بد�ية �أعمال مو�سم �حلج بوقت كاف .

يفتح �لطلب لل�سعوديني و�الأجانب لل�ستفادة خلل هذه �لفرتة من تعريف �لب�سمة للجميع ب�سرف �لنظر عن 27
75 يوم01-07-1436�لتوظيف �لفعلي من عدمه .

28
 يكلف عدد )3( موظفني من �ل�سوؤون �الإد�رية با�ستقبال �ملتقدمني بطلبات �لتوظيف �ملو�سمي مبقر �ملوؤ�س�سة خلل 
�أوقات �لعمل �لر�سمية وعلى مد�ر فرتة ��ستقبال �لطلبات وتعريف �لب�سمة لهم بعد �لتاأكد من مطابقة �لهويات 

�ل�سخ�سية �الأ�سلية مع بيانات �لطلب �ملقدم عرب �النرتنت و�لتاأكد من هوية �ملتقدم .
75 يوم1436-07-01

بعد �إمتام تعريف �لب�سمة و�إثبات ذلك �آليا من قبل �ل�سوؤون �الإد�رية باملوؤ�س�سة ت�سل ر�سالة جو�ل للمتقدم تفيد 29
75 يوم01-07-1436باكتمال طلب �لتوظيف .

74 يوم16-10-1436ي�ستمر هذ� �الإجر�ء خلل فرتة مو�سم �حلج للتعامل مع حاالت �لتوظيف �لطارئة على ر�أ�س �لعمل .30

31

تكون م�سوؤولية مكتب �ملتابعة �الإد�رية �ملو�سمي متابعة تقرير �لب�سمة ب�سكل يومي لفرت�ت �لعمل �لثلثة و�لتاأكد 
من تو�جد �ملوظفني �ملثبت ب�سمتهم فعليا و�سخ�سيا مبوقع �لعمل وفق عينات ع�سو�ئية متكررة و�لتعامل ر�سميا 
مع �أي حاالت تكت�سف لوجود موظفني بدون ب�سمة �أو وجود موظفني خمتلفني عن �ملوظفني �ملثبتة ب�سمتهم يف 

موقع �لعمل .

94 يوم1436-10-16

منع رئي�س �ملكتب �آليا من تر�سيح �أي موظف مو�سمي مل تعرف له ب�سمة م�سبقا و�خذ �قر�ر�ت ر�سميه عند ت�سليم 32
74 يوم16-10-1436خطاب �لتعيني مفادها �لتز�مه مب�سمونه .
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33

�إر�سال ر�سالة جو�ل مبجرد تر�سيح رئي�س �ملكتب للموظف �ملو�سمي تو�سح تفا�سيل عقد �لعمل �ملو�سمي �خلا�س به 
)�ملوقع ، �لوظيفة ، مبلغ �ملكافاأة �ليومية ( مع �الإي�ساح له باأن �إجمايل �ملكافاأة �سيكون بناء على عدد �أيام �لعمل 
�لفعلية و�لتي �سيتم �حت�سابها من تاريخ �ملبا�سرة �لفعلية مبوجب �لب�سمة )ولي�س تاريخ �لتعيني( وحتى تاريخ نهاية 

�لعمل للموظف .

74 يوم1436-10-16

6 �سهر01-07-1436 برجمة نظام �لب�سمة بحيث ال يعرتف ر�سميا باأي ب�سمة خارج نطاق �لتاريخ �لزمني لعقد �لتوظيف �ملو�سمي .34

 منع رئي�س �ملكتب �آليا من حتديد تاريخ بد�ية عقد ت�سبق تاريخ �إن�ساء �لعقد على �لنظام باأكرث من خم�سة �أيام 35
3 �سهر20-10-1436بحد �أق�سى .

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجقطاع �ل�سوؤون �الإد�ريةمرجعية الربنامج   
ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �ل�سوؤون �الإد�ريةاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

2حا�سب �آيل
1��سكرن
1بر�فو

1�سيار�ت
2طابعة بطاقات بل�ستيكية

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

2مدخل بيانات
1من�سق

3�سكرتري
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 التعريف بالقطاع
 تقوم �ل�سوؤون �ملالية يف مو�سم �حلج بتوزيع �لنرثيات ملكاتب �خلدمة �مليد�نية ومر�كز �ال�ستقبال وجميع �لقطاعات �لعاملة يف �ملو�سم �لتي ت�ستلزم طبيعة �لعمل �إىل تاأمني نرثيات 
خا�سة بها، باالإ�سافة �إىل توزيع كوبونات �لبنزين وت�سليم �ل�سيار�ت ح�سب �العد�د �ملقررة و�جلدولة �ملعتمدة ، كما تقوم ب�سرف �ملبالغ �خلا�سة بتاأمني �لنو�ق�س للدور �ل�سكنية. 

وبعد �نتهاء �أعمال �ملو�سم يتم توزيع �مل�ستحقات �ملالية للعاملني �ملو�سميني. كما تقوم �أثناء �ملو�سم مبتابعة جميع �الأمور �ملالية �ملتعلقة باأعمال �ملو�سم وتاأمني جميع ما يتم �إقر�ره يف 
�مليز�نية �لتقديرية �سمن �خلطة �لت�سغيلية. كما يقوم �لقطاع باجر�ء �لبحوث و�لدر��سات �لتي يتم طلبها من �ملوؤ�س�سة وفق �الآلية �لتي �ستعتمد الحقًا. 

النداء الال�سلكي  ) د12(
 �بن �لدليل . د . ريان بن �سامل حماد

ع�سو جمل�س �الإد�رة لل�سوؤون �ملالية و�لبحوث و�لدر��سات �مل�سرف على �لقطاع

r-hammad@Adilla.com.sa �لربيد �الآيل 0507711127 رقم �جلو�ل

8255048 فاك�س هاتف مبا�سر 8260088  حتويلة )888(

قطاع الشؤون المالية والبحوث والدراسات 
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الهيكل التنظيمي

ع�س� جمل�س االإدارة لل�س�ؤون املالية والبح�ث والدرا�سات

 وحدة ال�س�ؤون املالية

برامج العمل التابعة للقطاع

اجلهة امل�سئ�لة عن تنفيذهالربنامجم

 وحدة �ل�سوؤون �ملالية برنامج وحدة �ل�سوؤون �ملالية1

برامج العمل التابعة للقطاع
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 : برنامج وحدة الشؤون المالية 
ً
أوال

التعريف بالبرنامج
تقوم �لوحدة بالتن�سيق بني �إد�ر�ت �لقطاع وتنظيم �آليات ��ستلم وت�سليم �ملعاملت و�لتقارير ورفع تقرير يومي باملهام �ملنجزة ملكتب لع�سو جمل�س �الإد�رة .

أهداف البرنامج

م�ؤ�سر القيا�سو�سيلة التحقيقالهدف
�لوقت  يف  للنرثيات  �ملكاتب  ��ستلم 

�ملحدد .
�لعمل على ت�سليم �لنرثيات جلميع �ملكاتب و�ملر�كز و�لقطاعات فور ��ستلم �ملكاتب وبدء 

�لعمل �لفعلي ح�سب �ملعتمد .
�ال�سبوع �الول من �لعمل �لفعلي

�سرعة �سرف قيمة تاأمني �لنو�ق�س للدور 
�ل�سكنية �ملخالفة

�ساعة من �سبط �ملخالفة .و�سع �لية و��سحة ومي�سرة ت�ساعد على �سهولة تامني �لنو�ق�س يف �لدرو �ل�سكنية �ملخالفة .

�لوقت  يف  لل�سيار�ت  �ملكاتب  ��ستلم 
�ملحدد

مع بد�ية ��ستلم �ملكاتب و�لعمل �لفعلي للمو�سم يتم ت�سليم �ل�سيار�ت وفق �العد�د و�جلدولة 
�ملعتمدة يف �خلطة �لت�سغيلية .

�لت�سليم ح�سب �جلدولة .

�لعاملني  م�ستحقات  �سرف  �سرعة 
�ملو�سميني

على  �ملكافات  حتويل  يف  و�ل�سروع  �ملو�سمني  باملوظفني  �خلا�سة  �مل�سري�ت  مر�جعة  �سرعة 
�حل�سابات و�عد�د �ل�سيكات .

01 / 02 / 1437 هـ
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بدون موؤ�سربعد �عتماد �خلطة �لت�سغيلية��ستلم �خلطة �لت�سغيلية و�مليز�نية �لتقديرية بعد �عتمادها ليتم در��ستها و�ال�ستعد�د لتطبيقها.1

بدون موؤ�سر01/ 11 /1436 هـ�لبدء يف �سرف خم�س�سات �ملكاتب من �لنرثيات وكوبونات �لبنزين وفق �ملعتمد يف �خلطة �لت�سغيلية2

بدون موؤ�سر01 / 11 /1436 هـت�سليم �ل�سيار�ت ملكاتب �خلدمة و�لقطاعات ح�سب �جلدولة �ملعتمدة .3

5 يوم10 / 01 /1437 هـ��ستلم �مل�سري�ت ومر�جعتها 4

3 يوم20 / 01 /1437 هـ�عد�د �ل�سيكات للموظني �لذين لديهم ح�سابات بنكية .5

1 يوم01 / 02 /1437 هـ�يد�ع �ملكافاأت يف �حل�سابات .6

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة ال�س�ؤون املالية

ع�سو جمل�س �إد�رةي�سرف على الربنامجقطاع �ل�سوؤون �ملالية و�لبحوث و�لدر��ساتمرجعية الربنامج   
ع�سو جمل�س �إد�رةم�ست�ى امل�سئ�ل التنفيذيوحدة �ل�سوؤون �ملاليةاجلهة املنفذة

مقومات البرنامج

التجهيزات
العددالن�ع

1بر�فو
1حمطة ثابتة

1ال�سلكي يدوي
1�سيار�ت

الك�ادر الب�سرية
العددالن�ع

1م�سرف
2باحث

2�سكرتري
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