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الخطة التشغيلية لموسم حج 1436هـ

السلوك الوظيفي واخالقيات مهنة األدالء

السلوك الوظيفي وأخالقيات مهنة األدالء
ي�ست�شعر جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء دوره واجباته لتمثيل طائفة الأدالء يف خدمة �ضيوف الرحمن زوار م�سجد امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم عرب تر�سيخ �أ�سا�سيات
النجاح لتحقيق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ب�أن ي�شعر احلاج الكرمي من خالل خدماتها ب�أنه بني �أهله ودويه يف مدينة الر�سول امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم .و�أن تكون يف ذاكرته مدى احلياة.
ومن �أ�سا�سيات النجاح يف تقدمي اخلدمة هو االلتزام بال�سلوك الوظيفي والأخالقيات الالزمة لتمثيل امل�ؤ�س�سة يف تقدمي خدماتها ل�ضيوف الرحمن .فاملوظف املو�سمي الذي
ي�ستحق �أن ينال �شرف اخلدمة ترتبط فاعليته وكفاءته مبدى �إميانه واقتناعه بالقيم الأ�صيلة والأخالق احلميدة للمهنة ،والتزامه بالواجبات الوظيفية التي يجب �أن يتحلى بها يف
�سلوكه �أثناء تقدمي اخلدمة.
لهذا فقد و�ضعت جلنة �إعداد اخلطة الت�شغيلية جمموعة املبادئ والقيم واملعايري التي حتكم م�سرية العاملني املو�سميني وتنظيم �ش�ؤونهم باعتبارهم الأ�سا�س احلقيقي
والركيزة والبناء الذي تقوم عليه اخلدمة ,فقد يكون الإعداد والتجهيز والتخطيط يف غاية اجلودة؛ �إال �أن ذلك ي�ستلزم وجود م�ؤدي خدمات متميزين يف �سلوكهم و�أخالقيات عملهم
ي�ستنه�ضون قدراتهم وي�ستحثون طاقاتهم .وفيما يلي نورد بع�ض املعايري وال�سمات الواجب توفرها فيمن ميثل امل�ؤ�س�سة يف خدمة �ضيوف الرحمن:
نطاق وآلية التطبيق:
تطبق هذه املبادئ والقيم واملعايري على جميع موظفي امل�ؤ�س�سة ( �أدالء – غري �أبناء الطائفة ) ،ويجب على كل موظف مو�سمي وقبل مبا�شرته للعمل الإطالع على ما جاء يف
�أخالقيات املهنة مع التوقيع بااللتزام على ما جاء فيها .و�أي خمالفة لأحكامها ت�ستوجب اتخاذ الإجراءات الت�أديبية الالزمة وفق ًا لالئحة العقوبات واجلزاءات يف امل�ؤ�س�سة.
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مرتكزات السلوك الوظيفي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يرتكز ال�سلوك الوظيفي على عدد من الأ�س�س ،وال تعترب هذه الأ�س�س بديلة عن التعليمات والقوانني والإجراءات املنظمة للعمل يف امل�ؤ�س�سة ،وهي:
1الوالء للم�ؤ�س�سة واالن�ضباط والإنتاجية.
�2إتقان العمل وح�سن اخللق والأمانة.
3حتمل امل�س�ؤولية والتعاون مع املعنيني باخلدمة.
4االهتمام باملظهر العام والتحلي بال�سلوك والأخالق العامة.
5احرتام �ضيوف الرحمن والر�ؤ�ساء والزمالء.
6املحافظة على �أ�سرار العمل.
7االلتزام ب�أنظمة ولوائح وتعليمات العمل.
8املحافظة على ممتلكات و�أموال امل�ؤ�س�سة.
9املبادرة يف تقدمي املقرتحات واملالحظات والتعاون على حتقيق ر�سالة و�أهداف امل�ؤ�س�سة.
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أخالقيات مهنة األدالء:
�أخالقيات املهنة متثل مزيج من ال�سلوكيات والأخالق احل�سنة التي يكت�سبها وينميها م�ؤدي اخلدمة ،وميار�سها �أثناء �أدائه لعمله وخا�صة فيما يتعلق بالتعامل مع �ضيوف
الرحمن ،وهذه الأخالقيات تفر�ضها القيمة احلقيقة ملهنة الدليل يف املجتمع.
�صفات م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة):
أمعايير شخصية:�1 -1سليم احلوا�س والأطراف ,خالي ًا من الأمرا�ض املعدية واملزمنة وعيوب النطق.
2 -2متزن ًا متحكم ًا يف انفعاالته.
�3 -3صاحب مهارة يف احلوار والتفكري الإيجابي.
4 -4قوي املالحظة �سريع البديهة ح�سن الت�صرف.
5 -5يقدر االن�ضباط يف املواعيد.
6 -6يبدي مهارة يف الإقناع.
7 -7يبدي مهارة يف التحليل والنقد.
بمعايير مهنية:-1
-2
-3
-4
-5

10

1لديه اجتاهات �إيجابية نحو خدمة �ضيوف الرحمن.
2يبدي تقدير ًا ملهنة خدمة �ضيوف الرحمن.
3لديه معلومات مبدئية عن �شئون احلج واحلجاج.
4قوي املالحظة �سريع البديهة ح�سن الت�صرف.
5يبدي تفهم ًا للم�شكالت التي تواجه خدمة �ضيوف الرحمن.

جمعايير ثقافية:1 .1حافظ ًا لبع�ض �سور القر�آن الكرمي .
2 .2لديه معرفة ببع�ض جوانب ال�سنة النبوية ال�شريفة .
3 .3لديه معرفة بدور �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وال�سلف ال�صالح يف احل�ضارة الإ�سالمية .
4 .4يجيد القراءة والكتابة .
5 .5لديه القدرة على ا�ستخدام �أنظمة وتطبيقات احلا�سب الآيل.
6 .6لديه ثقافة منا�سبة عن احلج عموم ًا.
7 .7لديه ثقافة عامة يف �أحوال العامل الإ�سالمي .
8 .8يعرف �أ�سماء بع�ض الهيئات ودوائر خدمة �ضيوف الرحمن .
دمعايير أخالقية:1 .1ح�سن ال�سرية.
2 .2حليم ًا مو�ضوعي ًا يف �أحكامه .
3 .3قادر ًا على التعامل مع �آراء الآخرين .
4 .4يتقبل النقد ب�صدر رحب .
همعايير اجتماعية:1 .1يدرك �أهم خ�صائ�ص جمتمعات �ضيوف الرحمن .
2 .2قادر ًا على تكوين وبناء عالقات اجتماعية مع العاملني يف اجلهات املعنية بخدمة �ضيوف الرحمن .
3 .3حمب ًا للعمل اجلماعي بروح الفريق الواحد.

11

واجبات م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) وم�س�ؤولياته:
مراعاة الواجبات الوظيفية املرتتبة على املهام وامل�سئوليات اخلا�صة بكل وظيفة على حدة ،ف�إنه من واجب كل موظف �أن يلتزم باملواد الأخالقية التالية :
1 .1املحافظة على الآداب :يجب على م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) �أن يرتفع عن كل ما يخل ب�شرف املهنة ،و �أن يكون م�س�ؤ ًال عن ت�صرفاته� ،إذ
تل ُّب�سه ب�صفة العمل املو�سمي تفر�ض عليه االلتزام مبا ال ي�سيء ل�سمعة هذه الوظيفة �أو ي�شوهها.
2 .2االلتزام ب�أداء العمل :يجب على م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) �أن يخ�ص�ص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته من خالل:
•القيام مبهام الوظيفة وواجباتها و�أي عمل يكلف به.
•تطبيق القوانني والأنظمة والتعليمات املتعلقة بعمله وعدم خمالفتها مبا يف ذلك �أنظمة الأمن وال�سالمة واملحافظة على ترتيب ونظافة مواقع العمل.
•امل�ساهمة يف تطوير �أ�ساليب العمل املوكل �إليه وتقدمي �أي اقرتاحات لرفع م�ستواه.
•املحافظة على ال�سرية املطلقة فيما يتعلق بالعمل يف امل�ؤ�س�سة وذلك طيلة خدمته يف امل�ؤ�س�سة وبعد انتهائها.
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3 .3ح�سن التعامل :يجب على م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) �أن يراعي �آداب اللباقة يف ت�صرفاته مع �ضيوف الرحمن ،ور�ؤ�سائه ،وزمالئه ،ومر�ؤو�سيه،
واحرتام حقوقهم ،والتعاون معهم مبهنية عالية دون حماباة �أو متييز مبن�أى عن �أية اعتبارات ذات �صلة بالقرابة �أو ال�صداقة ودون �أي متييز على �أ�سا�س اللون
�أو العرق �أو املن�ش�أ �أو الإعاقة.
4 .4تنفيذ تعليمات الر�ؤ�ساء :يجب على يجب على م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) تنفيذ �أوامر ر�ؤ�سائه وتعليماتهم وتوجيهاتهم ومراعاة الت�سل�سل
الإداري يف االت�صاالت الوظيفية من خالل:
•الت�صرف ب�أدب وكيا�سة واحرتم مع ر�ؤ�سائه ومر�ؤو�سيه و�أي طرف خارجي.
•عدم خداع �أو ت�ضليل ر�ؤ�سائه واالمتناع عن �إخفاء �أي معلومات متعلقة بعمله بهدف الت�أثري على القرارات املتخذة.
•تبليغ ر�ؤ�سائه عن �أي جتاوز �أو �إهمال �أو تالعب �أو �إجراء ي�ضر مب�صلحة العمل �أو خمالفة يف تطبيق اخلطط املو�ضوعة.
•نقل املعرفة اخلربات التي اكت�سبها �إىل مر�ؤو�سيه وت�شجيعهم على تبادل املعلومات ونقل املعرفة فيما بينهم.
يحظر على م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) ما يلي:
1 .1ا�ستغالل وظيفته و�صالحيته ملنفعة ذاتية.
2 .2قبول الهدايا �أو املنح �أو اخلدمات اخلا�صة من �أي طرف له م�صلحة مع امل�ؤ�س�سة.
3 .3نقل �أي معلومات عن العمل يف امل�ؤ�س�سة �إىل الغري مبا يف ذلك و�سائل الإعالم وغريها.
4 .4يحظر على كل موظف مزاولة �أي عمل غري وظيفته يف امل�ؤ�س�سة �سواء كان ذلك مقابل �أجر �أو بدون �أجر و�سواء كان ذلك يف �أوقات العمل �أو خارجها.
5 .5قراءة ال�صحف واملجالت �أو النوم خالل �ساعات العمل.
6 .6ا�ستعمال الأدوات والأجهزة اخلا�صة بالعمل لغري الغر�ض املخ�ص�ص لها.
7 .7الت�أخري �أو التغيب عن العمل بدون �إذن م�سبق من املدير املبا�شر.
8 .8اال�شرتاك يف مناق�شات دينية �أو �سيا�سية غري مرتبطة بالعمل خالل �ساعات العمل.
9 .9توجيه �أي نوع من الإهانة �أو التهديد �أو ال�سخرية بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة للزمالء يف العمل �أو احلجاج.
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يف جمال التعامل مع الأطراف اخلارجية ،على م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) ما يلي:
1 .1احرتام حقوق وم�صالح الآخرين دون ا�ستثناء ،والتعامل معهم بلباقة وكيا�سة وحيادية ومو�ضوعية.
2 .2ال�سعي �إىل اكت�ساب ثقة الأطراف اخلارجية من خالل النزاهة والتجاوب وال�سلوك ال�سليم يف جميع الأعمال مبا يتوافق مع القوانني والأنظمة املعمول بها يف
امل�ؤ�س�سة.
3 .3اجناز املعامالت املطلوبة بال�سرعة والدقة املطلوبة �ضمن حدود االخت�صا�ص ،والإجابة على ا�ستف�سارات و�شكاوى احلجاج بدقة ومو�ضوعية و�سرعة.
4 .4التعامل مع الوثائق واملعلومات ال�شخ�صية املتعلقة بالأفراد والأطراف اخلارجية ب�سرية تامة وعدم ا�ستغاللها لأغرا�ض �شخ�صية.
5 .5االمتناع عن �أي عمل ي�ؤثر �سلب ًا على ثقة احلجاج بامل�ؤ�س�سة.
6 .6الت�صريح عن �أي عرو�ض غري قانونية �أو غري ر�سمية تعر�ض على املوظف من �أي طرف خارجي ،واالمتناع عن القيام ب�أي معاملة تف�ضيلية لأي �شخ�ص من خالل
الوا�سطة �أو املح�سوبية.
7 .7عدم قبول �أو طلب �أي هدايا �أو �ضيافة �أو �أية فوائد �أخرى من �أي نوع قد يكون لها ت�أثري مبا�شر �أو غري مبا�شر على مو�ضوعيته يف تنفيذ مهامه الوظيفية� ،أو قد
ت�ضطره لاللتزام ب�شيء ما لقاء قبولها.
جتنب ت�ضارب امل�صالح:
يتعني على م�ؤدي اخلدمة (�أدالء – غري �أبناء الطائفة) ما يلي:
1 .1االمتناع عن القيام ب�أي ن�شاط من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ن�شوء ت�ضارب حقيقي �أو ظاهري �أو حمتمل بني م�صاحله ال�شخ�صية من جهة وبني مهامه وم�س�ؤولياته
الوظيفية من جهة �أخرى.
2 .2االمتناع عن القيام ب�أي ن�شاط ال يتنا�سب مع �أدائه املو�ضوعي واملتجرد ملهامه �أو ميكن �أن ي�ؤدي �إىل معاملة تف�ضيلية لأي �أ�شخا�ص يف تعامالتهم مع امل�ؤ�س�سة.
�3 .3إعالم الرئي�س املبا�شر ب�شكل فوري يف حال وجود ت�ضارب بني امل�صلحة ال�شخ�صية وامل�صلحة العامة� ،أو تعر�ض املوظف ل�ضغوط تتعار�ض مع مهامه الر�سمية مع
�إي�ضاح طبيعة العالقة وكيفية الت�ضارب.
4 .4عدم ا�ستخدام وظيفته ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر للح�صول على مكا�سب مالية �أو �أي منفعة خا�صة به.
5 .5عدم ا�ستغالل �أو توظيف املعلومات التي يح�صل عليها �أثناء عمله بامل�ؤ�س�سة وبعد انتهاء خدمته كو�سيلة لتحقيق منافع �شخ�صية لنف�سه �أو لغريه ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر ،وعدم �إف�شاء تلك املعلومات لإعطاء امتياز غري عادل لأية �أطراف �أخرى.
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6 .6الإف�صاح عن وجود عالقة �شخ�صية مع �أي جهة خارجية قبل امل�شاركة يف اتخاذ قرار �أو تو�صية تخ�ص هذه اجلهة.
7 .7عدم االحتفاظ ب�شكل �شخ�صي ب�أية وثيقة ر�سمية خا�صة بامل�ؤ�س�سة �أو �صورة منها �أو ال�سماح لأ�شخا�ص من خارج امل�ؤ�س�سة بالإطالع عليها.
املحافظة على �أموال امل�ؤ�س�سة وممتلكاتها :
1 .1يجب على املوظف املحافظة على �أموال امل�ؤ�س�سة وممتلكاتها وبذل اجلهد للت�أكد من ا�ستعمالها بالطريقة املثلى وعدم ا�ستعمالها بغري وجه حق.
2 .2يجب عدم ا�ستخدام ممتلكات امل�ؤ�س�سة للح�صول على مكا�سب خا�صة �أو للرتويج عن �سلع �أو خدمات للمنفعة ال�شخ�صية �أو منفعة طرف ثالث.
3 .3يجب على املوظف عدم ا�ستخدام ا�سم �أو �شعار �أو �أختام �أو مطبوعات امل�ؤ�س�سة يف غري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها 0
ال�سرية املهنية و�أمن وحماية املعلومات:
1 .1على جميع موظفي امل�ؤ�س�سة اتخاذ كافة الإجراءات واالحتياطات املنا�سبة الالزمة حلماية املعلومات �ضد �أية اخرتاقات �أو �أ�شخا�ص غري خمولني مبعرفتها.
2 .2يتعني على جميع املوظفني احلفاظ على كلمات ال�سر و�أ�سماء امل�ستخدمني اخلا�صة ب�أجهزة احلا�سب يف امل�ؤ�س�سة وعدم �إعطائها لغري املخولني بذلك.
3 .3يجب الت�أكد من �شخ�صية اجلهة التي تطلب �أية معلومات تخ�ص امل�ؤ�س�سة.
4 .4عند انتهاء خدمة املوظف وقبل ت�سليمه �إخالء الطرف ،ف�إنه يتوجب عليه �إعادة كل ما يف عهدته وما هو خا�ص بامل�ؤ�س�سة .
املظهر العام:
يجب على جميع املوظفني ( �أدالء – غري �أبناء الطائفة ) التنبه �إىل �أنهم ميثلون امل�ؤ�س�سة �أمام الغري و�أن مظهرهم وت�صرفاتهم خالل �ساعات العمل ت�ؤثر �إىل حد كبري على نظرة
الغري للم�ؤ�س�سة لذا يتعني على جميع املوظفني ( �أدالء – غري �أبناء الطائفة ) احلفاظ على املظهر ال�شخ�صي والعام للم�ؤ�س�سة بطريقة مقبولة ومبا يتوافق مع الأعراف ال�سائدة يف
املجتمع.
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ويت�سع مفهوم املظهر العام لي�شمل:
1 .1امل�ؤ�س�سة ككل.
2 .2املظهر العام للموظف ذاته.
3 .3مكان العمل الذي ميار�س فيه املوظف مهام و م�سئوليات عمله اليومي :فمن �ضمن العنا�صر املحفزة للعمل �أن يكون مكان العمل مرتبا و نظيفا و ال توجد �أوراق
مبعرثة على �أ�سطح املكاتب وهكذا.
4 .4الأمناط ال�سلوكية التي ينتهجها املوظف يف تعامالته �سواء مع الزمالء �أو احلجاج.
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الهيكل التنظيمي التشغيلي لموسم حج 1436هـ
مجلس اإلدارة

نائب الرئي�س

ع�ضو جمل�س الإدارة
للخدمات الإن�سانية
امل�شرف على مكتب
�أفريقيا غري العربية

ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�شرف على مركز
ا�ستقبال املطار

ع�ضو جمل�س الإدارة
لل�ش�ؤون الهند�سية
والت�شغيل وال�صيانة

ع�ضو جمل�س الإدارة
للمجل�س الإ�شرايف ملكاتب
اخلدمة امليدانية امل�شرف
على مركز امليقات

ع�ضو جمل�س الإدارة
للمجل�س الإ�شرايف ملكاتب
اخلدمة امليدانية املن�سق مع
النقابة العامة لل�سيارات

ع�ضو جمل�س الإدارة
للعالقات العامة
والإعالم وعالقات
امل�ساهمني

ع�ضو جمل�س الإدارة
ملركزي ا�ستقبال
الهجرة والرب ومغادرة
الفرادى

ع�ضو جمل�س الإدارة
لتقنية املعلومات
والتدريب واجلودة

وحدة القطاع

وحدة القطاع

وحدة القطاع

وحدة القطاع

وحدة املجل�س
الإ�شرايف 1

وحدة املجل�س
الإ�شرايف 2

وحدة القطاع

وحدة القطاع

وحدة القطاع

جلنة املتابعة
واملراقبة الذاتية

مركز الإر�شاد
ال�شمايل

مركز ا�ستقبال وتفويج
ومغادرة احلجاج باملطار

�إدارة الت�شغيل
وال�صيانة

مكتب �أندنو�سيا

مكتب بنقالدي�ش

�إدارة العالقات العامة
والإعالم

مركز ا�ستقبال
الهجرة بكيلو 9

وحدة الدعم الفني

مكتب الإ�سكان وعالقات
مكاتب �ش�ؤون احلجاج

مركز الإر�شاد
اجلنوبي

مركز حفظ جوازات
املطار

التجهيزات
وامل�ستودعات

مكتب جنوب �شرق
�آ�سيا

مكتب باك�ستان

مكتب التن�سيق

مركز ا�ستقبال الرب
وتوديع احلجاج الفرادى

وحدة التدريب

مكتب الإ�سكان امليداين
وال�شركات ال�سياحية

مكتب �أفريقيا غري
العربية

مكتب م�سلمي امريكا و�أ�سرتاليا
والرحالت الداخلية

مكتب م�صر

مكتب التفويج االيل
بالهجرة والرب

وحدة اجلودة
والتطوير

مكتب الطوارئ
وال�سالمة

مكتب الرعاية
ال�صحية

مكتب م�سلمي �أوروبا

مكتب ال�سودان

وحدة الإح�صاء
والتقارير

مكتب الهند

مكتب نيجرييا

وحدة ت�أمني
النواق�ص

مكتب تركيا

مكتب �أفغان�ستان

وحدة ال�ش�ؤون
القانونية والتحقيق

مكتب املغرب العربي

مكتب �إيران

مكتب بالد ال�شام
واليمن

وحدة توجيه
احلافالت رقم 2

وحدة توجيه
احلافالت رقم 1

وحدة امليقات

ع�ضو جمل�س الإدارة
لل�ش�ؤون الإدارية

ع�ضو جمل�س الإدارة
لل�ش�ؤون املالية والبحوث
والدرا�سات

وحدة ال�ش�ؤون الإدارية وحدة ال�ش�ؤون املالية

17

القطاعات واللجان
التعريف بالقطاعات

تُعترب القطاعات هي اجلهة التي ت�شرف على الأعمال امليدانية امل�ساندة ملكاتب اخلدمات امليدانية لتقدمي خدمات ذات م�ستوى رفيع لزوار م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم  ،وتخت�ص �أي�ض ًا باملتابعة احلثيثة ملعاجلة �أية معوقات ميدانية ت�ؤثر على تقدمي اخلدمة بال�صورة املطلوبة ح�سب اخت�صا�ص القطاع  ,والقطاعات منبثقة عن جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة وير�أ�س كل قطاع �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة وي�ضم يف ع�ضويته ر�ؤ�ساء املكاتب امل�ساندة التابعة للقطاع .
القطاع

املكاتب واملراكز والوحدات التابعة له

قطاع نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على قطاعي املتابعة والإ�سكان

وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان  -مكتب نائب الرئي�س  -وحدة املتابعة الإدارية  -جلنة املتابعة
واملراقبة  -مكتب عالقات مكاتب �ش�ؤون احلجاج � -إ�سكان احلجاج الفرادى  -اال�سكان
واملجموعات والفنادق وتوثيق العقود  -وحدة العمليات الال�سلكية والبالغات  -وحدة املراقبة
الآلية  -وحدة املتابعه امليدانيه  -وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق  -وحدة ت�أمني النواق�ص
 التقارير والتن�سيق الإداري  -وحدة الإح�صاء والتقارير  -مكتب الطوارئ وال�سالمة  -مكتباال�سكان امليداين وال�شركات ال�سياحية

قطاع اخلدمات الإن�سانية امل�شرف على مكتب �أفريقيا غري العربية املن�سق مع جمعية الك�شافة مكتب الرعاية ال�صحية  -مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري العربية  -مراكز ار�شاد احلجاج
التائهني ( ال�شمايل واجلنوبي )  -وحدة قطاع اخلدمات الإن�سانية و�أفريقيا غري العربية
ال�سعودية
�أمانة املجل�س امل�شرف على مركز �إ�ستقبال املطار املن�سق مع مكتب �إر�شاد احلافالت ومكتب وحدة امانة املجل�س وا�ستقبال املطار  -مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة باملطار  -مركز
حفظ جوازات املطار
الوكالء املوحد
قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

18

وحدة قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة � -إدارة الت�شغيل وال�صيانة � -إدارة
التجهيزات وامل�ستودعات

القطاع

املكاتب واملراكز والوحدات التابعة له

قطاع املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية امل�شرف على مركز مغادرة امليقات

وحدة املجل�س التنفيذي  - 1مكتب خدمة حجاج �أندون�سيا  -مكتب خدمة حجاج جنوب �شرق
�آ�سيا  -مكتب م�سلمي �أمريكا و�أ�سرتاليا وبريطانيا وكندا والرحالت الداخلية  -مكتب خدمة
حجاج م�سلمي �أوروبا  -مكتب خدمة حجاج دول املغرب العربي  -مكتب خدمة حجاج بالد
ال�شام و العراق واليمن و املقيمني بدول اخلليج  -مكتب خدمة حجاج تركيا  -مكتب خدمة
حجاج الهند  -مركز توجيه احلافالت  - 1وحدة امليقات

قطاع جمل�س الإدارة للعالقات العامة والإعالم وعالقات امل�ساهمني امل�شرف على �إدارة خدمات وحدة قطاع العالقات العامة � -إدارة العالقات العامة والإعالم � -إدارة خدمات احلجاج
والعالقات احلكومية � -ش�ؤون امل�ساهمني  -مكتب التن�سيق مع م�ؤ�س�سات �أرباب الطوائف
احلجاج والعالقات احلكومية
قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

قطاع املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

قطاع تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة
قطاع ال�ش�ؤون الإدارية
قطاع ال�ش�ؤون املالية والبحوث والدرا�سات

وحدة قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى  -مكتب التفويج االيل بالهجرة والرب -
مركز ا�ستقبال الهجرة بكيلو  - 9مركز ا�ستقبال الرب وتوديع احلجاج الفرادى
وحدة املجل�س التنفيذي  - 2مكتب خدمة حجاج نيجرييا  -مكتب خدمة حجاج ايران  -مكتب
خدمة حجاج باك�ستان  -مكتب خدمة حجاج م�صر  -مكتب خدمة حجاج ال�سودان  -مكتب
خدمة حجاج افغان�ستان ودول و�سط ا�سيا  -مكتب خدمة حجاج بنجالدي�ش  -مركز توجيه
احلافالت 2
وحدة قطاع تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل � -إدارة الدعم الفني  -وحدة التدريب والتطوير
 وحدة اجلودةوحدة ال�ش�ؤون الإدارية  -مركز االت�صاالت الإدارية � -إدارة �ش�ؤون املوظفني
وحدة احل�سابات  -ال�صندوق  -وحدة ال�ش�ؤون املالية
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نائب رئيس مجلس اإلدارة المشرف على قطاعي المتابعة واإلسكان
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قطاع نائب رئيس مجلس اإلدارة المشرف على قطاعي المتابعة واإلسكان

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال
هاتف مبا�شر

النداء الال�سلكي ( د ) 2
الدليل  .ع�صام بن عبد العزيز دمياطي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على قطاعي املتابعة والإ�سكان
e-domiati@adilla.com.sa
0500824500
الربيد الآيل
 8260088حتويلة ()260-200

فاك�س

8262021

التعريف بالقطاع

يعنى القطاع بالإ�شراف على خدمة �إ�سكان احلجاج يف املدينة املنورة واجلهات املرتبطة بها ( جمموعات �سكنية  ،فنادق ودور �سكنية  ،متعهدي التنزيل والتحميل ) من خالل
ت�سجيل بيانات الفنادق والدور ال�سكنية يف قاعدة البيانات وتوثيق عقود الإ�سكان النظامية ومتابعة عمليات التفويج على امل�ساكن للت�أكد من تنفيذ التعاقدات املربمة وزيارة
الدور ال�سكنية والفنادق ومعاجلة حاالت الق�صور �إ�ضافة �إىل تقومي �أداء مكاتب �ش�ؤون احلجاج وال�شركات ال�سياحية والتن�سيق معهم مبا يحقق الأهداف الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة
واال�شراف على عمليات املغادرة واملتابعة الإدارية وامليدانية يف خمتلف املواقع التابعة للم�ؤ�س�سة والتحقيق يف الق�ضاية واملخالفات الإدارية وامليدانية وا�صدار االح�صائية العامة
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الهيكل التنظيمي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على قطاعي
املتابعة والإ�سكان
وحدة قطاع الإ�سكان واملتابعة

قطاع الإ�سكان

جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

مكتب الإ�سكان وعالقات مكاتب
�ش�ؤون احلجاج

وحدة املتابعة امليدانية

الإ�سكان امليداين وال�شركات
ال�سياحية

وحدة املتابعة الإدارية

الطوارئ وال�سالمة

وحدة العمليات الال�سلكية
والبالغات

�إ�سكان احلجاج الفرادى

وحدة املراقبة االلية

التقارير والتن�سيق الإداري
وحدة ت�أمني النواق�ص
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وحدة ال�ش�ؤون القانونية
والتحقيق

وحدة الإح�صاء والتقارير

برامج العمل التابعة للقطاع
م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج عمل مكتب اال�سكان وعالقات مكاتب �ش�ؤون احلجاج

مكتب اال�سكان وعالقات مكاتب �ش�ؤون احلجاج

2

برنامج عمل اال�سكان امليداين وال�شركات ال�سياحية

مكتب اال�سكان امليداين وال�شركات ال�سياحية

3

برنامج الطوارئ وال�سالمة

مكتب الطوارئ وال�سالمة

4

برنامج ا�سكان احلجاج الفرادى

�إ�سكان احلجاج الفرادى

5

برنامج التقارير والتن�سيق االداري

التقارير والتن�سيق الإداري

6

برنامج وحدة ت�أمني النواق�ص

وحدة ت�أمني النواق�ص

7

برنامج وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق

وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق

8

برنامج وحدة الإح�صاء والتقارير

وحدة الإح�صاء والتقارير

9

برنامج وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان

وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان

10

برنامج جلنة املتابعة واملراقبة

جلنة املتابعة واملراقبة

11

برنامج وحدة املتابعة الإدارية

وحدة املتابعة الإدارية

12

برنامج وحدة العمليات الال�سلكية والبالغات

وحدة العمليات الال�سلكية والبالغات

13

برنامج وحدة املراقبة الآلية

وحدة املراقبة الآلية

14

برنامج وحدة املتابعه امليدانيه

وحدة املتابعه امليدانيه
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ً
أوال :برنامج عمل االسكان والمجموعات والفنادق وتوثيق العقود
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج بكل امور ا�سكان احلاج وت�سجيل املجموعات ال�سكنية والدور التابعة لهم والدور ال�سكنية لالفراد والفنادق وت�سجيل عقود اال�سكان وتوثيقها وا�ستيفاء مبلغ الت�أمني
املخ�ص�ص عن كل عقد .
أهداف البرنامج

الهدف
وجود قاعدة بيانات للم�ساكن امل�صرحة .

�إعتماد وتوثيق عقود الإ�سكان النظامية يف
البوابة املوحدة .

التوا�صل الفعال مع املجموعات ال�سكنية .

توفر ال�ضمان البنكي .
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و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

• �إن�شاء قاعدة بيانات مل�ساكن احلجاج امل�صرحة ملو�سم حج  1436هـ
ح�صر كافة الدور ال�سكنية والفنادق
•ت�سجيل جميع الدور ال�سكنية والفنادق بقاعدة البيانات يف نظام احلا�سب الآيل ( امل�سار
بقاعدة البيانات .
االلكرتوين ) وفق �ضوابط �إ�سكان احلجاج والتعليمات املنظمة من وزارة احلج .
•ان�شاء العقد من قبل ممثل احلجاج .
•املوافقه على التعاقد من قبل متعهد ال�سكن .
تقرير متابعة يومي .
•توثيق امل�ؤ�س�سة على عقد ال�سكن .
•اعتماد فرع وزارة احلج باملدينة املنورة .
• حتديد املفو�ضني من قبل املجموعات ال�سكنية على مدار � 24ساعة .
�شا�شة ملراقبة ت�سجيل البيانات .
•احل�صول على و�سائل الإت�صال املختلفة للمفو�ضني وامل�سئولني يف كل جمموعة �سكنية .
•ربط املجموعات ال�سكنية بال�شبكة الال�سلكية للم�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء .
•�إيداع ال�شيكات امل�صدقة (  ) % 15من قيمة كل عقد �سكن .
توفر قيمة ال�ضمان البنكي جلميع عقود
•حت�صيل ال�ضمان البنكي  % 15من قيمة عقود ال�سكن لل�صرف منه يف معاجلة نق�ص
الإ�سكان التي متت م�صادقتها .
اخلدمات يف ال�سكن .

الهدف
توفري قاعدة بيانات بامل�ساكن ال�شاغرة .
تقييم �أداء املجموعات ال�سكنية .

و�سيلة التحقيق

•ادخال ال�شواغر املتاحه لدى الفنادق واملجموعات ال�سكنية يف النظام الآيل .
•البحث من قبل قطاع اال�سكان للح�صول على ال�شواغر املتاحه لديهم .
•�إعداد تقرير �إح�صائي بتعاقدات املجموعات ال�سكنية .
•ر�صد ومتابعة �أداء املجموعات ال�سكنية ميداني ًا .
•ر�صد ومتابعة �أداء املجموعات ال�سكنية يف مراكز الإ�ستقبال .

م�ؤ�شر القيا�س
توفر امل�ساكن ال�شاغرة عند احلاجة
�إليها بن�سبة . % 95
توفر تقرير �شامل عن �أداء املجموعات
ال�سكنية .

المهام اإلجرائية

-1املهام الإجرائية لآلية عمل توثيق العقود
و�صف الإجراء

م

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

من ن�صف �شهر جماد الآخرة

� 4شهور

بداية من �شهر �شعبان

� 2شهر

عند ابرام العقد

� 1ساعة

عند �إدخال عقد �إ�سكان بالنظام
الآيل

� 3ساعة

قبل و�صول احلجاج بـ � 3أيام

� 1ساعة
� 1ساعة

1

ت�سجيل بيانات الفنادق والعمائر ال�سكنية .

2

التن�سيق مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج واملجموعات ال�سكنية للح�صول على العقد املبدئي .

3

�إ�ستالم �شيكات الت�أمني  % 15من قبل املجموعات ال�سكنية واالفراد والفنادق لت�سجيلها يف احل�ساب .

4

اعتماد متعهد ال�سكن �آليا عرب البوابة املوحدة

5

�إدخال بيانات التفويج امل�سبق لكل عقد عن طريق مكاتب �ش�ؤون احلجاج وال�شركة ال�سياحية يف البوابة املوحدة .

6

�إ�صدار يوزر للمجموعة ال�سكنية .

بعد الت�أهيل

7

�إ�صدار يوزر ملكاتب �ش�ؤون احلجاج واملنظمني .

بعد الت�أهيل

� 1ساعة

8

ت�سجيل ال�شيكات يف احلا�سب بعد الت�أكد منها و�إعطائه �سند ب�إ�ستالم ال�شيكات .

بعد ابرام العقد

� 1ساعة

9

ادخال عقد من قبل ممثل احلجاج عرب البوابة املوحدة

من بداية �شهر رم�ضان

 5دقائق

25

م
10

التدقيق الآيل على بيانات العقد امل�سجلة العتماده .

11

ت�سليم �أ�صل ال�شيكات اىل ال�ش�ؤون املالية بامل�ؤ�س�سة االهلية للأدالء

12
13
14
15

26

و�صف الإجراء

لإعادة الت�أمني يتم طباعة ك�شف ل�صاحب الت�أمني فيه بيانات ال�شيكات املودعة للمقارنة بنموذج طلب �إعادة
الت�أمني املقدم من �صاحب الت�أمني .
طباعة ك�شف به عدد الدور ال�سكنية والفنادق التي تخ�ص �صاحب الت�أمني للت�أكد من اكتمال خطابات فك ال�ضمان
املقدمة من فرع وزارة احلج .
طباعة ك�شف بالعقود التي مت �إح�ضار �شهادات ح�سن خدمة بعد الت�أكد من �أنه �أح�ضر جميع �شهادات ح�سن
اخلدمة التابعة لها .
يتم ادخال ارقام خطابات �صرف ال�ضمان وتاريخه الي ًا ل�صرف امل�ستحقات .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

بعد �إدخال العقود واعتمادها من
قبل متعهد ال�سكن .

 5دقيقة

بعد الت�سجيل بالنظام

� 24ساعة

بعد نهاية احلج

� 1ساعة

بعد احل�صول على خطاب من
فرع وزارة احلج
بعد احل�صول على خطاب من
فرع وزارة احلج
بداية �شهر �صفر

� 2ساعة
� 2ساعة
� 24ساعة

مقومات البرنامج

التجهيزات
�آلة ت�صوير
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

الكوادر الب�شرية
العدد
2
3
1
2
2

نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
اال�سكان واملجموعات والفنادق وتوثيق
العقود

رئي�س
رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد

النوع

العدد
1
3
6
10
10
3
6

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

27

ً
ثانيا :برنامج عمل عالقات مكاتب شؤون الحجاج
التعريف بالبرنامج

يعنى هذا الربنامج بكل ما يتعلق بامور مكاتب �ش�ؤون احلجاج الر�سمية وحجاجهم و�إبرام التعاقدات ال�سكنية بني �أ�صحاب الدور ومكاتب �ش�ؤون احلجاج بعد التحقق من ت�صريحها
و�صالحيتها و�سالمتها وكذلك ت�سجيل البيانات اال�سا�سية ملكاتب �ش�ؤون احلجاج ومفو�ضيهم والتوا�صل معهم خالل فرتة تواجد حجاجهم مل�ساعدتهم يف تذليل كافة العقبات مبا
يخدم حجاجهم وفق امل�ستوى امل�أمول .
أهداف البرنامج

الهدف

التزام مكاتب �ش�ؤون احلجاج بتنفيذ ما جاء
باملح�ضر الأ�سا�سي لرتتيب �ش�ؤون حجاجهم
من خالل � 36إجتماع تن�سيقي .
توفر كافة اخلدمات الالزمة للحجاج اثناء
اقامتهم باملدينة املنورة
توفر املعلومات الأ�سا�سية للحجاج القادمني
�إىل املدينة املنورة عرب مطار الأمري حممد
بن عبدالعزيز ومطار امللك عبدالعزيز
بجدة .
28

و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

�إعداد جدول ملكاتب �ش�ؤون احلجاج للإجتماع بهم قبل و�صول حجاجهم للوقوف على الإ�ستعدادات تنفيذ مكاتب �ش�ؤون احلجاج جلميع
وامل�ستجدات مب�شاركة جميع اجلهات ذات العالقة بامل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء ( قطاع الإ�سكان  -بنود املح�ضر والأنظمة والتعليمات
املبلغة لهم .
مراكز الإ�ستقبال  -مكاتب اخلدمة  -وحدات التفويج على امل�ساكن ) .
•التن�سيق مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج مل�ساعدتهم يف تقدمي كافة اخلدمات الالزمة للحجاج
�أثناء �إقامتهم باملدينة املنورة
ح�صول احلجاج على �أف�ضل اخلدمات
•التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج ملعرفة ما يطلبون من خدمات ت�ساعدهم على �أداء واجبهم
�أثناء �إقامتهم باملدينة املنورة .
ب�أف�ضل �صورة
•العمل على تذليل كافة ال�صعوبات التي تواجههم لأداء واجباتهم .
•�إدخال املعلومات من قبل مكاتب �ش�ؤون احلجاج وال�شركات ال�سياحية يف البوابة املوحدة
توفر بيانات التفويج للحجاج القادمني
•تزويد مكاتب �ش�ؤون احلجاج وال�شركات ال�سياحية بدليل ار�شادي عن كيفية �إدخال املعلومات
يف البوابة املوحدة .
عرب البوابة املوحدة

الهدف
توفر جميع املعلومات وامل�ستجدات ملكاتب
�ش�ؤون احلجاج .
تواجد مندوبي مكاتب �ش�ؤون احلجاج عند
احلاجة لهم .

و�سيلة التحقيق

•�سرعة �إبالغ مكاتب �ش�ؤون احلجاج يف حالة وجود م�ستجدات لتزويدهم باملعلومات والتقارير
عن احلدث .
•التوا�صل امل�ستمر مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج قبل و�صولهم و�أثناء �إقامتهم باملدينة املنورة .

م�ؤ�شر القيا�س
معرفة مكاتب �ش�ؤون احلجاج بكافة
امل�ستجدات واملعلومات ال�ضرورية .

التوا�صل ال�سريع مع م�سئويل مكاتب
•�إيجاد قناة �إت�صال فاعلة مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج ال�ستدعائهم يف حالة وجود �أي م�شكالت
�ش�ؤون احلجاج وطلب ح�ضورهم عند
�أو عوائق �أو خمالفات ت�ستدعي تواجدهم وم�شاركتهم يف حلها .
احلاجة .

المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية لآلية عمل عالقات مكاتب �ش�ؤون احلجاج
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م
1

احل�صول على بيانات مكاتب �ش�ؤون احلجاج من ممثلي مكتب �ش�ؤون احلجاج وت�سجيلها الي ًا .

بداية من �شهر �شعبان

� 1شهر

2

ادخال جميع بيانات امل�ستفيدين والعقود املبدئية مع املجموعات من قبل مكاتب �ش�ؤون احلجاج يف النظام .
الوقوف على ترتيب اجتماع تن�سيقي مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج ا�ستعداد ًا لقدوم احلجاج للوقوف على �آخر
امل�ستجدات وذلك قبل قدوم احلجاج مب�شاركة اجلهات التالية  ( :قطاع اال�سكان ومكاتب �ش�ؤون احلجاج _
مكتب اخلدمة امليداين _ وحدات التفويج _ مراكز اال�ستقبال ) .

بداية من �شهر �شعبان

� 3شهر

قبل مو�سم احلج ب ـ � 10أيام

 30يوم

4

القيام بزيارات دورية ملقار مكاتب �ش�ؤون احلجاج الر�سمية .

اثناء مو�سم احلج

 90يوم

5

ر�صد ومتابعة �أداء مكاتب �ش�ؤون احلجاج يف مراكز اال�ستقبال ومكاتب اخلدمة امليدانية ومواقع القدوم واملغادرة
ميداني ًا .

اثناء مو�سم احلج

 90يوم

6

التعاون مع االجهزة الرقابية ذات ال�صلة .

اثناء مو�سم احلج

 90يوم

7

�إعداد تقرير �شامل عن �سلبيات و�إيجابيات مكاتب �ش�ؤون احلجاج .

نهاية مو�سم احلج

 7يوم

3

و�صف الإجراء
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مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

30

نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
مكتب عالقات مكاتب �ش�ؤون احلجاج

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

ً
ثالثا :برنامج عمل االسكان الميداني والشركات السياحية
التعريف بالبرنامج

يعنى هذا الربنامج مبتابعة عمليات تفويج احلجاج ميداني ًا والت�أكد من جاهزية الدور ال�سكنية قبل و�صول احلجاج �إليها ومن ثم الت�أكد من مطابقة عملية التفويج ببيانات اال�ستقبال
وكروت احلجاج و�ضبط حاالت �إختالف التفويج وت�صحيحها بالنظام وم�ساعدة احلجاج الذين لي�س لديهم �سكن يف البحث عن ال�سكن املنا�سب و�إيجاد ال�سكن البديل عند وجود
طارئ ي�ستدعي �إخالء الدور �أو عند عدم �إمكانية تفويج احلجاج بنا ًء على العقود امل�صدقة  ،كما انه يعنى اي�ض ًا مبتابعة �أداء ال�شركات ال�سياحية والتوا�صل مع اجلهات املعنية يف حالة
وجود خالف بني �أ�صحاب الدور ال�سكنية وال�شركات ال�سياحية والوقوف على حاالت اخلالف بني م�سئويل ال�شركات ال�سياحية واحلجاج فيما يخ�ص تنفيذ بنود العقود املربمة بينهم
و�إعداد املحا�ضر على ال�شركات ال�سياحية املخالفة وتوثيقها .
أهداف البرنامج

الهدف
مطابقة عمليات �إ�سكان احلجاج طبق ًا
لبيانات اال�ستقبال .
توفر ال�سكن املنا�سب للحجاج القادمني
ولي�س لديهم �سكن .

�ضبط اداء متعهدي التحميل والتنزيل .

و�سيلة التحقيق

•متابعة بيانات اال�ستقبال املدخلة بالنظام عن طريق مراكز اال�ستقبال .
•القيام بجوالت ميدانية للت�أكد من تفويج احلجاج ح�سب بيانات اال�ستقبال وكروت اال�ستقبال.
•متابعة ت�سديد البالغات الواردة الي ًا .

م�ؤ�شر القيا�س
متابعة  %80من عمليات التفويج .

�إ�سكان احلجاج مب�ساكن م�صرحة
مريحة تنا�سب احتياجاتهم يف مدة
م�ساعدة احلجاج الكرام يف اختيار �سكن منا�سب وح�سب رغبتهم من خالل �شا�شة تامني ال�شواغر
زمنية ال تتجاوز �ساعتني من و�صولهم
مركز اال�ستقبال بن�سبة . % 90
•القيام بجوالت ميدانية على مواقع التفويج للتاكد من توفر العمالة واملعدات الالزمة فور
�سرعة انزال امتعة احلجاج الكرام اىل
و�صول احلجاج
وحداتهم ال�سكنية املعدة لهم .
•ر�صد حاالت الق�صور لدى متعهدي التحميل والتنزيل ومعاجلة حاالت الق�صور خالل مدة ال
تتجاوز  30دقيقة من خالل ت�أمني العمالة البديلة .
31

الهدف
�سالمة بيانات التفويج املدخلة بالنظام .

جاهزية الدور ال�سكنية قبل و�صول احلجاج .
�سالمة اداء املنظمني .
الزام املنظمني للقيام بواجباتهم وتنفيذ
العقود وتنفيذ االنظمة والتعليمات ور�صد
ال�شركات املخالفة .
توثيق خمالفات ال�شركات .

32

و�سيلة التحقيق

•متابعة عمليات التفويج منذ و�صول احلجاج حتى انتهائها و�صعود احلجاج اىل الغرف
ب�أمتعهتم و�ضبط حاالت التفويج املخالفة لبيانات اال�ستقبال والعمل على معاجلتها
وت�صحيحها ورفع املخالفات لفرع الوزارة
•�إدخال بيانات �إختالف التفويج بالنظام عند نهاية كل فرتة .
•الوقوف على الدور ال�سكنية املفوج عليها احلجاج قبل و�صولهم للت�أكد من توفر جميع
العنا�صر الالزمة لعملية التفويج ( جاهزية الوحدات ال�سكنية ال�ستقبال احلجاج  -توفر
مواقف للحافالت املقلة للحجاج  -وجود عمالة التحميل والتنزيل ) .
•حتديد الواجبات واملهام املناطه بال�شركات ال�سياحية .
• الت�أكد من قيام ال�شركات ال�سياحية بواجباتها وفق التعليمات ال�صادرة من وزراة احلج .
•متابعة عمليات تفويج حجاج ال�شركات للت�أكد من �سالمتها ونظاميتها .
•متابعة �أداء ال�شركات ال�سياحية ميداني ًا للتحقق من التزامهم بواجباتهم وتنقيذ جميع بنود
العقود املربمة مع احلجاج ومع ا�صحاب الدور ال�سكنية .
 -1املتابعة الدورية لأداء ال�شركات ال�سياحية ور�صد وتوثيق خمالفاتها للأنظمة والتعليمات.
 - 2الوقوف على �شكاوي احلجاج �ضد املنظمني للعمل على حلها ومعاجلتها يف حينه .
 - 3تقومي �أداء ال�شركات ال�سياحية .

م�ؤ�شر القيا�س
توفر قاعدة بيانات عن �إ�سكان احلجاج
�صحيحة ومطابقة للواقع .
تنفيذ عملية التفويج على امل�ساكن بي�سر
و�سهولة دون ت�أخري بن�سبة . % 80
تقومي �أداء ال�شركات والتوا�صل الفوري
مع املنظمني ملعاجلة �أي ق�صور .
ر�صد دقيق لأداء ال�شركات ال�سياحية
يوثق ما قد يقع منها من خمالفات .
�إعداد تقرير نهائي موثق و�صحيح عن
�أداء ال�شركات ال�سياحية .

المهام اإلجرائية

 -1املهام الإجرائية لآلية عمل متابعة تفويج احلجاج على الدور ال�سكنية
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

قبل بداية مو�سم احلج

 1يوم
� 1ساعة

1

توزيع مناطق �سكن احلجاج الكرام اىل ثمانية مناطق توزع عليها الفرق امليدانية ح�سب تلك املناطق .

2

جتهيز مناذج العمل واالجهزة الال�سلكية وال�سيارات للفرق امليدانية قبل بداية كل فرتة .

من بداية كل فرتة

3

ا�ستالم الفرق امليدانية العهد من وحدة العمليات والتوجه على الفور ملناطقها ملتابعة ومبا�شرة احلاالت امليدانية .

من بداية كل فرتة

 30دقيقة

4

متابعة وحدة العمليات بيانات التفويج املدخلة يف النظام من قبل مراكز ا�ستقبال الهجرة والرب واملطار .

حلظي

 10دقيقة

5

ت�سليم البالغات للفرق امليدانية ح�سب املناطق ومتابعة الفرق من قبل رئي�س الفرتة والت�أكد من مبا�شرة احلاالت
وت�سديد البالغات الي ًا .

عند ظهور عملية ا�ستقبال يف
النظام الآيل

 30دقيقة

6

يف حالة البالغات الواردة من اجلهات الرقابية يتم ا�ستالمها وت�سديدها من قبل رئي�س الفرتة .

وقت ت�سجيل البالغ

 30دقيقة

7

يجب تواجد الفرق امليدانية عند الدور ال�سكنية قبل و�صول احلجاج والت�أكد من توفر عنا�صر التفويج ( عمال
التنزيل والتحميل وم�سئول توزيع الغرف ومفاتيح الغرف ).

بداية كل عملية تفويج

 15دقيقة

8

مبا�شرة حاالت التفويج حتى انتهائها والت�أكد من �سالمتها ومطابقتها للبيانات عند و�صولها .

وقت و�صول احلجاج اىل الوحدات
ال�سكنية

� 2ساعة

وقت ت�سجيل البالغ

 30دقيقة

عند وجود حالة

 30دقيقة

بعد نهاية كل فرتة

 30دقيقة

نهاية كل فرتة

� 1ساعة

9
10

امل�شاركة مع اجلهات الرقابية يف حالة وجود اختالف بني احلجاج وا�صحاب الدور ال�سكنية فيما يخ�ص العقود
املربمة  ،وتعبئة ا�ستمارات التفويج وحما�ضر �إثبات احلالة .
يف حالة و�صول حجاج بدون �سكن �أو غري قادرين على دفع �أجور ال�سكن يتم التن�سيق بني التفويج الآيل وقطاع
اال�سكان لت�أمني �سكن بديل

11

ت�سلم اال�ستمارات واملحا�ضر لرئي�س الفرتة لتدقيقها .

12

جتميع اال�ستمارات واملحا�ضر بعد تدقيقها وتعطى لل�ش�ؤون االدارية الدخالها بالنظام .
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 -2املهام الإجرائية لآلية عمل �ضبط �إختالف تفويج احلجاج عن بيانات اال�ستقبال
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

عند وقوف الفرق امليدانية على حاالت التفويج يتم مطابقة احلالة مع البيانات الفعلية ح�سب بيان اال�ستقبال
وكروت احلجاج .

بداية كل عملية تفويج

 30دقيقة

2

يف حالة عدم مطابقة يتم مبا�شرة احلالة وحتديد املت�سبب يف ذلك االختالف و�إبالغ م�شرف الفرتة باحلالة .

عند وجود حالة اختالف تفويج

 30دقيقة

3

توا�صل م�شرف الفرتة مع م�شرف متابعة احلج لطلب فرقة من قبلهم .

عند وجود حالة اختالف تفويج

 10دقيقة

4

توا�صل الفرقة مع فرقة متابعة احلج والوقوف على احلالة و�أخذ التوجيه حيالها .

عند وجود حالة اختالف تفويج

 5دقيقة

5

�إعداد حم�ضر �إثبات احلالة وتوثيقه من قبل فرقة متابعة احلج امل�شاركة يف احلالة .

عند وجود حالة اختالف تفويج

 10دقيقة

6

تعبئة ا�ستمارة اختالف التفويج والتي حتتوي على بيانات الدار املفوج عليها وال�سكن اجلديد .

عند وجود حالة اختالف تفويج

 30دقيقة

7

بعد انتهاء كل فرتة ت�سلم اال�ستمارات واملحا�ضر مل�شرف الفرتة لتدقيقها .

نهاية كل فرتة

 30دقيقة

8

ت�سليم جميع اال�ستمارات واملحا�ضر لل�ش�ؤون االدارية ( وحدة التقارير ) .

نهاية كل فرتة

 30دقيقة

9

�إدخال اال�ستمارات يف النظام الآيل والعمل على ت�صحيح بيانات التفويج بنا ًء على الواقع .

بداية كل فرتة

� 8ساعة

 -3املهام الإجرائية لآلية عمل �ضبط خمالفات ال�شركات ال�سياحية ميداني ًا
م

34

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

1

يف حال وجود حالة تخ�ص ال�شركات ال�سياحية يتم مبا�شرتها .

عند وجود حالة

 15دقيقة

2

يتم ابالغ م�شرف الفرتة للتوا�صل مع م�شرف �ضوابط اال�سكان بالوزراة للم�شاركة يف احلالة .

عند وجود حالة

 10دقيقة

3

توا�صل الفرقة مع فرقة �ضوابط اال�سكان والوقوف على احلالة و�أخذ التوجيه حيالها .

عند وجود حالة

 10دقيقة

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

4

�إعداد حم�ضر �إثبات حالة وتوثيقه من قبل فرقة �ضوابط الإ�سكان امل�شاركة يف احلالة .

عند وجود حالة

 10دقيقة

5

تعبئة ا�ستمارة خمالفة �شركة �سياحية والتي حتتوي على بيانات املنظم كاملة واملخالفة امل�سجلة عليه .

عند وجود حالة

 15دقيقة

6

ت�سلم اال�ستمارات واملحا�ضر مل�شرف الفرتة لتدقيقها .

بعد نهاية كل فرتة

 30دقيقة

7

ت�سلم املحا�ضر واال�ستمارات بعد تدقيقها لوحدة ال�ش�ؤون االدارية .

بداية دوام كل فرتة

 15دقيقة

8

�إدخال اال�ستمارات واملحا�ضر يف نظام متابعة ال�شركات الآيل .

بداية دوام كل فرتة

� 8ساعة

9

يف حالة وجود بع�ض احلاالت التي ت�ستدعي متابعة مع املنظم �أو احلجاج يتم املتابعة من قبل فرقة من وحدة
ال�شركات ال�سياحية .

عند وجود حالة

 30دقيقة

 -3املهام الإجرائية لآلية عمل �ضبط خمالفات ال�شركات ال�سياحية باملكاتب
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

1

يتم متابعة املحا�ضر املدخلة يف النظام �آلي ًا من قبل وحدة متابعة ال�شركات ال�سياحية .

عند وجود حالة

� 1ساعة

2

يتم �ضبط خمالفات ال�شركات من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية .

عند وجود حالة

 20دقيقة

3

مراجعة �شا�شة ت�سجيل املحا�ضر املدخلة من قبل مكاتب اخلدمة .

يومي ًا

� 8ساعة

4

الت�أكد من توفر جميع امل�سوغات و�إرفاقها باملحا�ضر .

عند وجود حالة

 20دقيقة

5

الت�أكد من دقة املخالفة التي يتم ر�صدها والتحقق منها ومن توفر امل�ستندات الثبوتية لها .

اثناء احلالة

 20دقيقة

6

يف حالة وجود بع�ض احلاالت التي ت�ستدعي متابعة مع املنظم �أو احلجاج تتم املتابعة من قبل فرقة من وحدة
ال�شركات ال�سياحية .

عند وجود حالة

� 8ساعة
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 -4املهام الإجرائية لآلية عمل �ضبط خمالفات ال�شركات ال�سياحية مبراكز اال�ستقبال
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

يتم �ضبط خمالفات ال�شركات ال�سياحية مبراكز اال�ستقبال من قبل مندوبي مكتب ال�شركات ال�سياحية املتواجدين
مبراكز اال�ستقبال .

يومي ًا

 15دقيقة

2

متابعة عقود اال�سكان لل�شركات ال�سياحية بالنظام ملعرفة ال�شركات املتوقع و�صولها .

يومي ًا

 15دقيقة

3

الت�أكد من التزام ال�شركات ال�سياحية بتنفيذ االنظمة والتعليمات اخلا�صة بال�شركات ال�سياحية وبنود العقود .
يف حالة وجود �شركات �سياحية خمالفة يتم �إعداد حما�ضر �إثبات احلالة �آلي ًا وتوثيقه والتحقق من ارفاق كامل
امل�ستندات الثبوتية لها .
يف حالة قدوم حجاج ال�شركات �سياحية قبل �أو بعد موعد العقد يتم التن�سيق مع مكتب اال�سكان لت�أمني �سكن بديل
ومنا�سب لهم وح�سب قدرتهم املالية �أو ت�أمني �سكن خريي يف حالة عدم قدرتهم على دفع تكاليف ال�سكن .

يومي ًا

 15دقيقة

عند وجود حالة

 30دقيقة

عند وجود حالة

 30دقيقة

4
5

مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
مودم �إنرتنت
�آلة ت�صوير
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
36

النوع

الكوادر الب�شرية
العدد
6
18
3
1
2
1
10
2
22

رئي�س
نائب
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد

النوع

العدد
1
3
9
12
31
3
12

التجهيزات
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
20

نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
مكتب اال�سكان امليداين وال�شركات
ال�سياحية

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

37

ً
رابعا :برنامج الطوارئ والسالمة
التعريف بالبرنامج

يعنى هذا الربنامج مبتابعة الدور ال�سكنية والت�أكد من جاهزيتها لل�سكن وتوفر املتطلبات والتجهيزات اال�سا�سية للحجاج الكرام وجميع و�سائل ال�سالمة قبل و�صول احلجاج الكرام
واثناء �إقامتهم .

أهداف البرنامج

الهدف
التحقق من توفر جميع التجهيزات
اال�سا�سية يف امل�ساكن املعدة ال�سكان
احلجاج
معاجلة كافة النواق�ص امل�سجلة �أثناء القيام
بالزيارات يف حالة عدم التزام �صاحب الدار
ت�أمينها و�ضمان توفرها .
احلر�ص على �سالمة احلجاج الكرام يف
حالة احلوادث او الطوارئ ال �سمح اهلل
( حريق  -ت�سمم  -كوارث طبيعية  -اخالء
مبني )
38

و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

 -1القيام بزيارة املباين ال�سكنية املعدة ال�سكان احلجاج وتفقدها قبل و�صول احلجاج الكرام مبا
ال يقل عن � 24ساعة للتاكد من جاهزيتها وتوفر كافة التجهيزات واخلدمات العامة .
-2القيام بزيارة املباين ال�سكنية املعدة ال�سكان احلجاج وتفقدها بعد و�صول احلجاج بـ() 24
�ساعة .

تقرير يومي

 -1ر�صد املالحظات والنواق�ص يف التجهيزات اال�سا�سية
 -2يف حالة عدم و�صول احلجاج ابالغ �صاحب ال�سكن او امل�سئول بالنواق�ص املطلوب تامينها
 -3يف حالة وجود احلجاج يتم احالة املح�ضر اىل وحدة تامني النواق�ص للتامني الفوري

تقرير يومي

� -1سرعة اال�ستجابة والتواجد يف موقع احلدث
 -2التوا�صل ال�سريع مع جهات االخت�صا�ص وابالغة باحلالة
 -3ح�صر عدد احلجاج وجن�سياتها والتن�سيق مع ممثلهم وابالغهم باالجر�أءات املطلوب اتخاذها
 -4متابعة اخالء املبني مع اجلهات املخت�صة وتوفري ال�سكن البديل
 -5ابالغ مكتب الرعاية ال�صحية بامل�ؤ�س�سة يف حالة ت�سمم ومتابعة احلاالت بامل�ست�شفيات
� -6سرعة اعادة االو�ضاع لطبيعتها بعد انتهاء احلالة

تقرير مف�صل عن احلالة

المهام اإلجرائية

 -1املهام االجرائية لزيارة الدور ال�سكنية قبل و�صول احلجاج .
م

و�صف الإجراء

1

مراجعة نظام العقود ملعرفة الدور ال�سكنية التي مت ت�صديق العقود عليها يف امل�سار الإلكرتوين

2

�إ�صدار �أوامر العمل وا�ستمارات الزيارة الآلية للمباين ال�سكنية قبل موعد العقد ب ـ � 48 - 24ساعة .

3
4
5
6

تكليف الفرق امليدانية بالتوجه للمباين ال�سكنية املدرجة ب�أوامر العمل للتاكد من جاهزيتها لل�سكن وتوفر
التجهيزات واخلدمات العامة بها .
يف حالة وجود نواق�ص يف التجهيزات �أو اخلدمات العامة يتم تدوينها يف �إ�ستمارة الزيارة وحترير �إ�شعار �إبالغ
خمالفة لت�أمني النواق�ص قبل و�صول احلجاج مب�شاركة مندوب وزارة احلج .
القيام بالزيارة الثانية بعد �إنتهاء املهلة املحددة يف الزيارة االوىل بوا�سطة فرق م�شرتكة مع مركز طوارئ احلج
للت�أكد من ت�أمني النواق�ص  ،ويف حالة عدم ت�أمينها يتم �إعداد حم�ضر �إثبات حالة وت�أمني النواق�ص وتوثيق احلالة
بال�صور .
يف حالة عدم تامني النواق�ص يتم تامينها فور ًا مب�شاركة مندوب الوزارة .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

 1436-10-25هـ

� 24ساعة

قبل موعد بداية العقد

� 1ساعة

قبل بداية كل عقد بـ � 48ساعة

� 2ساعة

وقت �إجراء الزيارة

� 24ساعة

عند وجود حالة ووقت �إجراء
الزيارة

� 3ساعة

عند وجود حالة

� 3ساعة

 -2املهام االجرائية لزيارة الدور ال�سكنية بعد و�صول احلجاج واثناء اقامتهم .
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

1

مراجعة النظام الآيل ملراكز اال�ستقبال ملعرفة املباين ال�سكنية املفوج عليها احلجاج فعلي ًا .

قبل �سكن احلجاج بـ � 48ساعة

� 2ساعة

2

�إ�صدار �أوامر العمل وا�ستمارات الزيارات الآلية للمباين ال�سكنية التي مت التفويج عليها .

بعد �سكن احلجاج ب ـ � 48ساعة

� 1ساعة

3

تكليف الفرق امليدانية بالتوجه للمباين ال�سكنية املدرجة ب�أوامر العمل للإطمئنان على راحة احلجاج والت�أكد من
توفري التجهيزات واخلدمات العامة بها .

بداية كل فرتة

� 2ساعة

39

م
4
5

و�صف الإجراء
يف حالة وجود �شكاوي �أو نواق�ص يف التجهيزات �أو اخلدمات العامة يتم تدوينها يف �إ�ستمارة وحترير �إ�شعار �إبالغ
خمالفة وحتديد املهلة الزمنية لت�أمني النواق�ص قبل مغادرة احلجاج مب�شاركة فرع وزارة احلج .
القيام بالزيارة الثانية بعد �إنتهاء املهلة املحددة يف الزيارة الأوىل للت�أكد من ت�أمني النواق�ص من قبل �صاحب
املبنى �أو الفندق مب�شاركة وزارة احلج .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

وقت حترير املخالفة

� 8ساعة

عند نهاية املهلة املحددة

� 3ساعة

-3املهام االجرائية يف حاالت احلريق ال �سمح اهلل .
م
1
2
3

40

و�صف الإجراء
ا�ستالم البالغات الواردة اىل املكتب وتوجية الفرق امليدانية ح�سب احلاجة .
التوا�صل مع مكتب اخلدمات التابع له احلجاج للتواجد يف موقع احلالة والتوا�صل مع مركز طوارئ احلج وعمليات
الدفاع املدين و�صاحب الدار �أو املجموعة ال�سكنية ومكتب الرعاية ال�صحية .
يف حالة احلاجة لتبديل ال�سكن ونقل احلجاج يتم التوا�صل مع مكتب اال�سكان امليداين ملبا�شرة عملية ت�أمني
ال�سكن البديل و�إنهاء �إجراءات نقل احلجاج لل�سكن البديل ويتم ذلك ب�إجراء االت�صاالت االزمة مع النقابة العامة
لل�سيارات للم�ساعدة يف �إح�ضار احلافالت بالتن�سيق مع مكتب اال�سكان ومكاتب �ش�ؤون احلجاج .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

يومي ًا

 30دقيقة

عند وجود حالة

 20دقيقة

عند وجود حالة

� 2ساعة

 -4املهام االجرائية يف حااالت حوادث ال�سري ال �سمح اهلل .
م
1
2
3

و�صف الإجراء
يف حالة وجود حادث �سري ال �سمح اهلل تتم مبا�شرة احلالة واالطمئنان على احلجاج الكرام والتوا�صل مع عمليات
احلج وعمليات املرور .
التواجد مبوقع احلالة والقيام بعملية التن�سيق مع اجلهات الرقابية حتى انتهاء احلالة والطم�أنينة على �سالمة
وراحة احلجاج الكرام .
يف حالة وجود حاالت ت�ستدعي نقلها للم�ست�شفيات يتم التوا�صل مع الهالل االحمر و�إبالغ مكتب الرعاية ال�صحية
ملتابعة احلالة .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

عند وجود حالة

 5دقائق

عند وجود حالة

 20دقيقة

عند وجود حالة

 5دقائق

 -4املهام االجرائية يف حاالت �إخالء الدور ال�سكنية لأي �سبب من اال�سباب .
م
1
2
3

و�صف الإجراء
�إ�ستالم البالغ من اجلهة الرقابية املبلغة .
التوا�صل مع مكتب اخلدمة التابع له احلجاج للتواجد يف موقع احلالة والتوا�صل مع مكتب اال�سكان امليداين ملبا�شرة
عملية ت�أمني ال�سكن البديل و�إنهاء �إجراءات نقل احلجاج لل�سكن البديل .
التواجد مبوقع احلالة والقيام بعملية التن�سيق مع اجلهات الرقابية حتى �إنتهاء احلالة والطم�أنينة على �سالمة
احلجاج الكرام .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

عند وجود حالة

 10دقيقة

عند وجود حالة

� 2ساعة

عند وجود حالة

 30دقيقة

 -5املهام االجرائية لتامني النواق�ص من التجهيزات اال�سا�سية يف املباين ال�سكنية .
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

بعد عودة الفرق امليدانية من امليدان تقوم وحدة املراقبة والتن�سيق االداري مبكتب الطوارئ ب�إدخال حما�ضر ت�أمني
النواق�ص وال�صور بالنظام مع تو�ضيح تلك النواق�ص نهاية كل فرتة .

قبل نهاية كل فرتة ب ـ �ساعة

� 1ساعة
41

م
2
3
4
5

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

يومي ًا

 30دقيقة

يومي ًا

 5دقائق

يومي ًا

� 1ساعة

يومي ًا

� 1ساعة

�إعتماد ع�ضو جمل�س االدارة امل�شرف على مكتب الطوارئ وال�سالمة تلك املحا�ضر �آلي ًا يف �شا�شة التقارير
املخ�ص�صة لذلك وتحُ دث دوري ًا لدى ال�ش�ؤون املالية .
قيام وحدة ت�أمني النواق�ص بالت�أكد �آلي ًا من وجود الت�أمني الكايف للدار املخالفة ومن ثم �إتخاذ الإجراءات الالزمة
ملعاجلة الق�صور يف التجهيزات واخلدمات العامة بعد الت�أكد من توفر ت�أمني كايف لتغطية الق�صور .
يف حالة عدم توفر ت�أمني كايف للدار املخالفة يتم خماطبة فرع الوزارة بهذا اخل�صو�ص لإتخاذ الإجراءات
النظامية .
بعد االنتهاء من معاجلة الق�صور يتم �إحالة �أمر العمل �آلي ًا ملكتب الطوارئ وال�سالمة لتوجية فرقة ميدانية
والتوا�صل مع فرقة طوارئ احلج لتثبيت ت�أمني النواق�ص و�إعداد حم�ضر بذلك وتوثيقة ومن ثم رفعة لل�ش�ؤون
املالية لإجراء عملية املحا�سبة .

مقومات البرنامج

التجهيزات
النوع

حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
مودم �إنرتنت
كامريا فوتوغرافية
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
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الكوادر الب�شرية
العدد
3
8
2
1
3
1
2
1
6
1

رئي�س
رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد

النوع

العدد
1
3
6
6
15
3
14

التجهيزات
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
12
12
نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
مكتب الطوارئ وال�سالمة

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

43

ً
خامسا :برنامج اسكان الحجاج الفرادى
التعريف بالبرنامج

يعنى الربنامج بتوفري ال�سكن املنا�سب للحجاج الفرادى القادمني للمدينة املنورة وبخا�صة من يقدمون بعد احلج من مكة املكرمة ومتكينهم من اختيار ال�سكن املنا�سب المكانياتهم
و�إجراء احلجوزات وعلى �أن تكون بيانات العقود دقيقة وتامني ال�سكن املنا�سب لهم يف حالة قدومهم للمدينة املنورة دون حجز م�سبق .

أهداف البرنامج

الهدف
توفري ال�سكن للحجاج الفرادى القادمني اىل
املدينة املنورة .

�سهولة اختيار ال�سكن املنا�سب للحجاج
الفرادى قبل قدومهم من مكة املكرمة .

44

و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

•توفري معلومات ال�شواغر مبوقع امل�ؤ�س�سة االهلية للأدالء على االنرتنت للحجاج الفرادى
القادمني للمدينة املنورة .
عدم بقاء احلجاج الفرادى مبراكز
•متكني احلجاج الفرادى من اختيار ال�سكن املنا�سب لهم قبل قدومهم من مكة املكرمة بتزويد
اال�ستقبال ملدة زمنية تتجاوز �ساعتني .
جمموعات اال�سكان والفنادق ح�سابات الكرتونية الدخال موا�صفات ال�سكن واخلدمات
املتوفرة لديها وم�ستوى اال�سعار مبوقع امل�ؤ�س�سة االهلية للأدالء .
•بتواجد مندوبي املجموعات ال�سكنية التي لديها الرغبة يف �إ�سكان احلجاج الفرادى يف املواقع
�سهولة تفويج احلجاج مبراكز
املخ�ص�صة لهم من قبل فرع الوزارة مبراكز اال�ستقبال .
اال�ستقبال .
•م�ساعدة احلجاج الفرادى يف احل�صول على �سكن حلظة و�صولهم ملراكز اال�ستقبال .

المهام اإلجرائية

 -1املهام الإجرائية لآلية عمل �إ�سكان احلجاج الفرادى وتفويجهم من مكة املكرمة اىل املدينة املنورة
م
1
2
3
4
5
6
7

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء
توفري بيانات ال�شواغر يف املباين ال�سكنية والفنادق بح�سب مدخالت العقود النظامية .

يومي ًا

� 8ساعة

قيام جمموعات اال�سكان والفنادق ب�إدخال موا�صفات املباين ال�سكنية والفنادق املتوفرة بها �إمكانية �إ�سكان
واخلدمات املتوفرة واال�سعار و�إ�سم امل�سئول وو�سيلة االت�صال به .
عند مراجعة احلجاج الفرادى ملجموعات اخلدمة مبكة املكرمة يتم �إطالعهم على بيانات املباين ال�سكنية
والفنادق املتوفر بها �إمكانية �إ�سكان عرب موقع امل�ؤ�س�سة .
تقوم جمموعة اخلدمة امليدانية مبكة املكرمة ب�إن�شاء طلب حجز �آيل مبدئي موجه لل�سكن املختار والتوا�صل مع
م�سئول ال�سكن .
اعتماد م�سئول ال�سكن لطلب احلجز املبدئي �آلي ًا ليتم احت�سابه من الطاقة اال�ستيعابية للمبنى يف قاعدة بيانات
عقود اال�سكان .
حتويل طلبات احلجز املعتمدة �آلي ًا اىل قاعدة بيانات اال�ستقبال الآيل ليتم تفويج احلجاج الفرادى مبوجبها يف
مراكز اال�ستقبال .

يومي ًا

� 24ساعة

بداية مو�سم احلج

 35دقيقة

عند طلب احلاج

 30دقيقة

عند احلجز امل�ؤكد

 25دقيقة

عند احلجز امل�ؤكد

 25دقيقة

بعد الت�أكد من انهاء كافة
متطلبات احلجز امل�ؤكد

 25دقيقة

تقوم جمموعة اخلدمة امليدانية مبكة املكرمة بطباعة �سند احلجز وت�سليمه للحاج الكرمي .

 -2املهام االجرائية لآلية عمل �إ�سكان احلجاج الفرادى وتفويجهم من مراكز اال�ستقبال
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

تواجد مندوبي جمموعات اال�سكان والفنادق يف املواقع املخ�ص�صة لهم من قبل فرع وزارة احلج مبراكز اال�ستقبال

بداية كل فرتة �أثناء �أيام الذروة

 10دقائق

2

تزويد املجموعات ال�سكنية والفنادق ب�صالحية الدخول على النظام الآيل لإ�سكان احلجاج الفرادى مبوقع
امل�ؤ�س�سة .

بعد ت�أهلها

� 8ساعة
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م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

3

توجيه احلجاج الفرادى الذين لي�س لديهم حجز م�سبق اىل مندوبي املجموعات والفنادق لعمل حجز واحل�صول
على �سند �آيل .

عند وجود حالة

 10دقائق

4

تفويج احلجاج الفرادى اىل �سكنهم بنا ًء على �سند احلجز .

عند وجود حالة

 5دقائق

-3اخلطة البديلة لتوفري ال�شواغر
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

يقوم موظفي اال�سكان بح�صر ال�شواغر املتاحه لدى املجموعات ال�سكنية والفنادق من خالل التوا�صل اليومي �آلي َا .
احل�صول على ال�شواغر من قبل املجموعات ال�سكنية والفنادق خطي ًا ( من خالل منوذج موحد ) مع توثيقه للرجوع
اليه عند احلاجة .

يومي ًا

� 8ساعة

يومي ًا

� 8ساعة

3

�إدخال موظف اال�سكان املتاح من ال�شواغر بالنظام الآيل .

يومي ًا

 30دقيقة

4

متكني وحدات التفويج يف مراكز اال�ستقبال الدخول على ال�شا�شات املخ�ص�صة لل�شواغر واال�ستفادة منها يف تفويج
احلجاج الغري متعاقدين على �سكن .

يومي ًا

 25دقيقة

2

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
�إ�سكان احلجاج الفرادى

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

ً
سادسا :برنامج التقارير والتنسيق اإلداري
التعريف بالبرنامج

هي الوحدة التي تعنى باالعمال االدارية والرفع لع�ضو جمل�س االدارة امل�سئول عن املخالفات االدارية  ،كما تقوم بتذليل العقبات التي تعرت�ض �سري العمل االداري مبكاتب القطاع .

أهداف البرنامج

الهدف

و�سيلة التحقيق

انتظام العمل الإداري بالقطاع .

• عمل ت�صاميم العمل الالزمة .
• و�ضع �آلية موحدة لنماذج العمل .

�ضبط التوا�صل بني مكاتب القطاع .

• تعيني �ضباط �إت�صال بكل فرتة .
•توحيد �آلية عمل ال�ش�ؤون الإدارية .

توفر املعلومة وعدم ت�أخرها .
التوثيق االداري ملكاتب القطاع .

•حفظ �أوراق العمل الهامة و�أر�شفتها .
•ترتيب امللفات وعنونتها ل�سهولة الو�صول للمعلومة �سريع ًا
•�أر�شفة جميع امللفات .
•حفظ التقارير اليومية واخلتامية .
•حفظ الأوراق الثبوتية واملرفقات اخلا�صة بها .

م�ؤ�شر القيا�س
الإرتقاء بالعمل الإداري ليتواكب مع
متطلبات بيئة العمل احلالية وامل�ستقبلية
حتقيق التوا�صل املن�شود بني مكاتب
القطاع وتو�صيل مقرتحاتهم اىل
املخت�صني .
�سالمة البيانات وحفظها وتوفرها .
توثيق �أعمال القطاع وحفظ املعلومات
للرجوع لها ملوا�سم احلج القادمة .
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المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية لآلية عمل وحدة التقارير والتن�سيق االداري
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

اعداد مناذج العمل ودعم مكاتب القطاع بكل التجهيزات املكتبية بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بامل�ؤ�س�سة .

قبل بداية مو�سم احلج

 7يوم

2

القيام بعمل زيارات دورية ملكاتب القطاع ملتابعة �سري العمل االداري على اكمل وجه و�إعطاء الدعم الالزم .

يومي ًا

� 1ساعة

متابعة التقارير اليومية املعدة من قبل وحدة ال�ش�ؤون االدارية مبكاتب القطاع وحتليلها ومن ثم الرفع اىل �سعادة
ع�ضو جمل�س االدارة امل�سئول عن القطاع .
التن�سيق مع ر�ؤ�ساء مكاتب القطاع يف ما يخ�ص املخالفات االدارية والبالغات الغري م�سددة ميداني ًا والرفع ل�سعادة
ع�ضو جمل�س االدارة امل�سئول .

يومي ًا

� 2ساعة

يومي ًا

� 1ساعة

قبل نهاية مو�سم احلج

 5يوم
 7يوم
 5يوم

3
4
5

متابعة �إنهاء كافة االمور املتعلقة بت�سليم مكاتب القطاع و�إخالء طرف ر�ؤ�ساء املكاتب .

6

توثيق اعمال القطاع و�إعداد تقرير ختامي جلميع مكاتب القطاع .

نهاية مو�سم احلج

7

ار�شفة جميع املحا�ضر و�إختالف التفويج واالوراق الهامة للرجوع لها عند احلاجة .

نهاية مو�سم احلج

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية
م�شرف
من�سق
مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
التقارير والتن�سيق الإداري

النوع

العدد
1
1

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

ً
سابعا :برنامج وحدة تأمين النواقص
التعريف بالبرنامج

يعنى هذا الربنامج على ت�أمني وتوفري النواق�ص يف التجهيزات واخلدمات العامة عند وجود مالحظة �أو نواق�ص يف الدور ال�سكنية �أثناء زيارات امل�ساكن من قبل مكتب الطوارىء
وال�سالمة وذلك من قيمة ت�أمني ال�سكن ( . )% 15
أهداف البرنامج

الهدف
�ضمان توفري النواق�ص بالتجهيزات
اال�سا�سية من قيمة تامني ال�سكن ( ) % 15

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

•متابعة حما�ضر ت�أمني النواق�ص بالنظام الآيل .
•التعميد الفوري للمتعهد بتامني النواق�ص املطلوبة ح�سب املحا�ضر املعدة
•التاكد من ا�ستالم النواق�ص يف املباين ال�سكنية .

تقرير يومي

المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية لألية عمل معاجلة الق�صور يف التجهيزات واخلدمات العامة
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

�إدخال وحدة التن�سيق االداري مبكتب الطوارىء وال�سالمة حما�ضر ت�أمني النواق�ص بالنظام الآيل نهاية كل فرتة .
اعتماد ع�ضو جمل�س االدارة امل�شرف على مكتب الطوارىء وال�سالمة تلك املحا�ضر الي ًا ليتم ظهور املحا�ضر
ب�شا�شة تقارير خم�ص�صة لذلك حتدث دوري ًا لدى وحدة ت�أمني النواق�ص .
قيام وحدة ت�أمني النواق�ص بالت�أكيد الي ًا من وجود الت�أمني الكايف للدار املخالفة ومن ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة
ملعاجلة الق�صور يف التجهيزات واخلدمات العامة .

نهاية كل فرتة

� 1ساعة

يومي ًا

 30دقيقة

يومي ًا

 5دقائق

2
3
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م
4
5
6

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

عند وجود حالة

 10دقيقة

بعد �إنهاء احلالة

 60دقيقة

يومي ًا

 60دقيقة

يف حالة عدم توفر ت�أمني كايف للدور املخالفة يتم خماطبة فرع الوزارة بهذا اخل�صو�ص التخاذ االجراءات
النظامية .
بعد االنتهاء من معاجلة الق�صور يتم �إحالة �أمر العمل اىل مكتب الطوارىء وال�سالمة لتوجيه فرقة ميدانية
والتوا�صل مع فرقة طوارىء احلج لتثبيت ت�أمني النواق�ص و�إعداد حم�ضر بذلك وتوثيقه ال�ستكمال الإجراءات
املحا�سبية .
�إعداد تقرير يومي من قبل وحدة ت�أمني النواق�ص بجميع احلاالت التي مت انهائها بهذا اخل�صو�ص ورفعه لع�ضو
جمل�س االدارة امل�سئول .

مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
برافو
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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الكوادر الب�شرية
العدد
1
1
1
1
3
1
2

نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة ت�أمني النواق�ص

رئي�س فرتة
م�شرف
من�سق
�سكرتري
مر�شد
م�ساند

النوع

العدد
1
1
1
3
1
2

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س فرتة

ً
ثامنا :برنامج وحدة الشؤون القانونية والتحقيق
التعريف بالبرنامج

يعني الربنامج مبتابعة املخالفات امل�سجلة بالنظام وتدقيقها ومراجعتها وجمع املعلومات املرتبطة بها للتحقيق فيها مع العاملني املو�سمني والرفع بالنتائج والتو�صيات
أهداف البرنامج

الهدف
تطبيق الئحة املخالفات واجلزاءات .
تقدمي التو�صيات الالزمة يف الق�ضايا
املحالة .

و�سيلة التحقيق

•متابعة املخالفات امل�سجلة يف النظام .
•التدقيق ومراجعة املخالفات الواردة من جلنة املتابعة واملراقبة .
• اعتماد تنفيذ اجلزاءات واملخالفات .
•الدرا�سة القانونية مللفات الق�ضايا املحالة .
•جمع املعلومات املرتبطة بالق�ضية .
•التحقيق مع اجلهات املعنية بالق�ضية .

م�ؤ�شر القيا�س
اتخاذ الإجراءات الإدارية حيال
املخالفات خالل � 24ساعة .
انهاء الق�ضية خالل � 72ساعة من وقت
ا�ستالمها .
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المهام اإلجرائية

برنامج وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق
م

1

2
3
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و�صف الإجراء
ا�ستالم ملفات الق�ضايا واملخالفات االدارية من جلنة املتابعة واملراقبة واجلهات املعنية :
•الدرا�سة القانونية مللفات الق�ضايا املحالة .
•جمع املعلومات املرتبطة بالق�ضية .
•التحقيق مع اجلهات املعنية بالق�ضية .
•تقدمي التو�صيات حيال الق�ضية .
•متابعة املخالفات امل�سجلة يف النظام .
•التدقيق ومراجعة املخالفات الواردة من جلنة املتابعة واملراقبة .
• اعتماد تنفيذ اجلزاءات واملخالفات .
عر�ض املعامالت على �سعادة نائب رئي�س جمل�س االدارة للتوجيه :
•ت�سجيل املخالفات الإدارية على املوظفني املو�سميني عرب النظام االيل .
• ت�سليم الق�ضايا للمحققني لإكمال الالزم .
رفع تقرير يومي عن ما مت اجنازه من مهام ومعامالت �إىل �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة.

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

11/1

� 24ساعة

يومي ًا ال�ساعة  8م�سا ًء

� 1ساعة

يومي ًا ال�ساعة  7م�سا ًء

� 1ساعة

مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

الكوادر الب�شرية
العدد
1
1

نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق

حمقق
م�ساند
من�سق

النوع

العدد
2
2
2

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ً
تاسعا :برنامج وحدة اإلحصاء والتقارير
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج بتوثيق �أداء امل�ؤ�س�سة بجميع قطاعاتها و�إ�صدار التقارير الإح�صائية اليومية والدورية والنهائية .

أهداف البرنامج

الهدف
توثيق االداء اليومي للم�ؤ�س�سة رقمي ًا.

اي�صال التقارير االح�صائية للجهات ذات
العالقة .
توثيق االداء العام للم�ؤ�س�سة .
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و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

عدد احلجاج (القادمني  ،املغادرين ،
املر�ضى  ،املتوفني  ،التائهني  ،ت�صنيف
الأعداد ح�سب اجلن�سيات وجمموعة
جمع البيانات الالزمة لإعداد الإح�صائية وحتليلها ون�شرها عرب موقع امل�ؤ�س�سة االلكرتوين .
من املقارنات مع موا�سم احلج الثالث
ال�سابقة).
و�ضوح التقارير و�شمولها على جميع
• ن�شر التقارير والإح�صائيات عرب موقع امل�ؤ�س�سة على االنرتنت .
امل�ؤ�شرات مع �سهولة قراءتها وت�سري
• توزيع التقارير واالح�صائيات على اجلهات ذات العالقة .
دالالتها .
حتديد �أيام ذروة العمل والن�سب املئوية
حتليل البيانات وامل�ؤ�شرات وتبويبها لإعداد التقارير والإح�صائيات املطلوبة واعداد التقارير
واملقارنات مع موا�سم احلج الثالث
واالح�صائيات الدورية والنهائية للم�ؤ�س�سة
ال�سابقة .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة الإح�صاء والتقارير
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم بيانات االداء اليومي من مراكز اال�ستقبال وقطاعي مكاتب اخلدمة امليدانية واملكاتب امل�ساندة ح�سب
النوذج املعتمد .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

تبويب البيانات (ت�صنيفها  ،حتليلها) .

يومي ًا منذ بداية املو�سم

� 3ساعات

3

�إ�صدار وتوزيع التقارير الإح�صائية على اجلهات ذات العالقة .

يومي ًا منذ بداية املو�سم

ال�ساعة  8م�ساء

4

ن�شر التقارير االح�صائية اليومية عرب موقع امل�ؤ�س�سة على االنرتنت .

بداية املو�سم

� 1ساعة

5

�إعداد التقارير اخلتامية والإجمالية لكل مو�سم على حده و�إجمايل املو�سميني لرفعها ملكتب �سعادة نائب رئي�س
جمل�س الإدارة .

نهاية كل مو�سم

 5يوم

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
النوع

حا�سب �آيل
حا�سب �آيل حممول
طابعة عادية
ا�سكرن
�شريحة ات�صال انرتنت
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س

العدد
2
1
1
1
1
1
1
1

م�شرف
من�سق
م�سئول وحدة
رئي�س فرتة

النوع

العدد
2
3
1
1
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التجهيزات
برافو
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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العدد
3
1
نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة الإح�صاء والتقارير

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

م�س�ؤول وحدة

ً
عاشرا :برنامج وحدة قطاع المتابعة واإلسكان
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .

أهداف البرنامج

الهدف
انتظام عمل القطاع والوحدات .

توثيق اداء القطاع والوحدات .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

•القيام ب�أعمال ال�سكرتارية .
•ا�ستالم وت�سليم املعامالت من القطاع والوحدات .
• متابعة املعامالت لدى القطاع والوحدات .
•جتميع التقارير من القطاع والوحدات التابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�ضح �سري العمل
تزويد القطاع والوحدات التابعة للقطاع
يف جميع املواقع .
بالتقارير يومي ًا .
• �إ�صدار تقرير موحد بعمل كل قطاع ووحدة واملهام املوجزة واملوكلة �إليهم .

عدم تعليق املهام �أو املعامالت �أو
ت�أخرها يف الإجناز .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير من القطاعات والوحدات (خمالفات – ق�ضايا – تقارير  )...-والرفع ملكتب
نائب رئي�س جمل�س الإدارة على مدار (� )24ساعة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

�إعداد تقارير يومية باملهام املنجزة وم�ؤ�شرات الأداء .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة
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مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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العدد
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
قطاع نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف
على قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان

م�شرف
�سكرتري

النوع

العدد
2
3

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الحادي عشر :برنامج لجنة المتابعة والمراقبة الذاتية
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج مبتابعة ومراقبة �أداء جميع مواقع اخلدمات املو�سمية والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ب�أعمال احلج .

أهداف البرنامج

الهدف
�سالمة االداء العام للم�ؤ�س�سة .
�ضبط التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة
ب�أعمال احلج .
اال�ست�شعار املبكر للأخطاء ونقاط ال�ضعف .
احلد من انت�شار ظاهرة التدخني يف اغلب
مواقع امل�ؤ�س�سة
اال�ستجابة الفورية من امل�ؤ�س�سة يف معاجلة
املالحظات التي يتم ر�صدها .
قيا�س االداء يف اخلدمات املقدمة للحجاج
مبواقع اخلدمة .

و�سيلة التحقيق

 -1تنفيذ برامج عمل الوحدات التابعة للجنة املتابعة واملراقبة .
 -2متابعة ومراقبة الأداء العام يف خمتلف املواقع اخلدمية .
 -1التن�سيق بني اجلهات التابعة للم�ؤ�س�سة واجلهات ذات العالقة ب�أعمال احلج .
-2نظام �آيل لت�سجيل وت�سديد البالغات .
 -3ا�ستخدام و�سائل االت�صال املختلفة .
•متابعة �إدارية على جميع مواقع اخلدمات .
•متابعة ميدانية على مواقع اخلدمات .
• مراقبة العمليات عرب النظام الآيل .
املتابعة امل�ستمرة من خالل اجلوالت اليومية .

م�ؤ�شر القيا�س
التقارير اليومية عن �أعمال امل�ؤ�س�سة .
تقارير يومية تو�ضح عدد البالغات
الواردة وامل�سددة .
تقارير يومية كل � 8ساعات .
احلد من انت�شار ظاهرة التدخني .

 .1متابعة البالغات واحلاالت الواردة وت�سديدها من اجلهات املعنية .
 .2حتديد زمن حمدد للتعامل مع احلاالت والبالغات الواردة وت�صعيد احلاالت مل�ستويات اعلى �سرعة اال�ستجابة وت�سديد املالحظة .
ح�سب كل حالة .
املراقبة امل�ستمرة الداء اخلدمات
 .1مراجعة ودرا�سة املعوقات واملالحظات امل�سجلة .
مبواقع اخلدمة .
 .2و�ضع احللول الالزمة لتح�سني االداء من خالل اخلطة الت�شغيلية .
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المهام اإلجرائية

برنامج جلنة املتابعة واملراقبة
و�صف الإجراء

م
1

متابعة الوحدات للقيام ب�أعمالها كل فيما يخ�صه والإ�شراف على �سري العمل بال�شكل املطلوب .

2

درا�سة وحتليل التقارير الواردة من الوحدات للت�أكد من عمل مكاتب اخلدمة امليدانية واملراكز والقطاعات
والتزامهم بالأنظمة والتعليمات ح�سب اخلطة الت�شغيلية .

3

احالة نتائج حتليل التقارير و�إىل مكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة .

4
5

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

منذ وقت و�صول التقارير

على مدار ال�ساعة

بداية املو�سم

� 1ساعة

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

متابعة جداول التوديع ال�صادرة من مكاتب اخلدمة امليدانية و عقود اال�سكان لتقييم ن�سبة العمل لكل مكتب ا�ضافة
اىل التواجد امل�ستمر داخل املكاتب و تقدمي الدعم و امل�ساندة ملنع ظهور حاالت التكد�س .
تكثيف اجلوالت امليدانية على مواقع التوديع و الت�أكد من جاهزية املواقع و احلافالت و اكت�شاف مناطق اخللل و
ايجاد احللول الفورية ملعاجلتها و التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة .

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
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النوع

العدد
3
2
2
1
1
1
2
1

رئي�س
نائب
�سكرتري

النوع

العدد
1
3
3

التجهيزات
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
2
2
نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
جلنة املتابعة واملراقبة

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س اللجنة
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الثاني عشر :برنامج وحدة المتابعة اإلدارية
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج مبتابعة الأداء الإداري يف جميع مواقع اخلدمة والت�أكد من �سالمة �سلوكيات العاملني .

أهداف البرنامج

الهدف

تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى
من�سوبي امل�ؤ�س�سة
االن�ضباط االداري للعاملني والتزامهم
بالأنظمة والتعليمات .
برنامج التحقيق
اكتمال التجهيزات االدارية والتقنية يف
جميع مواقع اخلدمة .
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و�سيلة التحقيق

•عقد ور�ش عمل.
• �إ�صدار دليل الواجبات واحلقوق
•جوالت على مكاتب اخلدمة امليدانية واملراكز والقطاعات .
• ر�صد املخالفات الإدارية و�إعداد املحا�ضر الالزمة .
 -1عمل جوالت ميادنية جلميع مواقع اخلدمة .
 -2الت�أكد من توفر كافة التجهيزات .
 -3رفع تقارير عن التجهيزات .
•ر�صد دقيق للعمليات و�سري العمل وفق اخلطط املعتمدة .
• نظام �آيل لت�سجيل و�إدخال البيانات .

م�ؤ�شر القيا�س

•م�شاركة وح�ضور العاملني
•تعميم الدليل على جميع العاملني
حتليل نتائج تقومي االداء ب�شكل يومي .
�إ�صدار النتائج والتو�صيات .
نتائج تقومي التميز يف الأداء بنهاية
�أعمال مو�سم احلج .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة املتابعة الإدارية
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

توزيع الفرق على مكاتب اخلدمة امليدانية والقطاعات واملراكز ح�سب التوزيع اجلغرايف للقيام بجولتني لكل موقع
يف الوردية الواحدة ورفع نتائج الزيارات لرئي�س جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية .

بداية كل وردية منذ بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

الوقوف على مواقع اخلدمة امليدانية والت�أكد من االن�ضباط االداري والتزام العاملني بالأنظمة والتعليمات .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

3

ر�صد املخالفات بعمل حم�ضر �إثبات حالة فوري .

يف حال حدوثها

 15دقيقة

يف حال حدوثها

على مدار ال�ساعة

4

• �إحالة املخالفات والق�ضايا لوحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق .
• �إحالة ا�ستمارات اجلوالت لوحدة ال�سكرتارية لر�صدها يف تقارير الأداء .
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مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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العدد
1
1
1
1
1
1
7
1
7
7

نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة املتابعة الإدارية

رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري

النوع

العدد
3
6
6
6
3

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س اللجنة

الثالث عشر :برنامج وحدة العمليات الالسلكية والبالغات
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج ب�ضبط عمليات االت�صال الال�سلكي وا�ستالم كافة البالغات وحتويلها ومتابعتها وت�سديدها .

أهداف البرنامج

الهدف
�إدارة و�ضبط النداءات يف ال�شبكة الال�سلكية
.

ادارة و�ضبط البالغات الواردة عرب الرقم
املوحد .

ادارة ز�ضبط البالغات الآلية .

و�سيلة التحقيق

•ا�ستقبال البالغات الواردة من اجلهات الداخلية واخلارجية والتن�سيق بني النداءات
الال�سلكية مع اجلهات املعنية .
•املتابعة لت�سديد البالغات والت�أكد من �إنهاء احلاالت ح�سب كل احلالة .
• منع تداخالت م�ستخدمي ال�شبكة الال�سلكية .
 -1الرد على جميع االت�صاالت واال�ستف�سارات الواردة وت�سجيل البالغات .
 -2املتابعة وت�سديد البالغات مع اجلهالت ذات العالقة .
 -3ت�سجيل وت�سديد البالغات الواردة �ألي ًا يف النظام الآيل .
 -4توجيه البالغات واحلاالت للجهات املعنية .
 -1الرد على جميع االت�صاالت واال�ستف�سارات الواردة وت�سجيل البالغات .
 -2املتابعة وت�سديد البالغات مع اجلهالت ذات العالقة .
 -3ت�سجيل وت�سديد البالغات الواردة �ألي ًا يف النظام الآيل .
 -4توجيه البالغات واحلاالت للجهات املعنية .

م�ؤ�شر القيا�س
عدم وجود تداخالت يف النداءات
الال�سلكية وانتظام العمل .
تقرير يومي باالت�صاالت الواردة
وت�سديد احلاالت مع اجلهات ذات
العالقة .
تقرير يومي بعدد البالغات الواردة
وت�سديدها �ألي ًا .

65

و�سيلة التحقيق
•متابعة االت�صال باجلهات املعنية مبواجهة امل�شكالت واملعوقات .
• االت�صال باملبلغ باملالحظة او امل�شكلة و�إفادته مب�ضمون ما مت اتخاذه نحوها .
• معاودة االت�صال للت�أكد من �إنهاء امل�شكلة .

الهدف
�ضمان ت�سديد البالغات

م�ؤ�شر القيا�س
تقرير باملعوقات واملالحظات الواردة
واملعاجلات التي متت .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة العمليات الال�سلكية والبالغات
م

66

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

1

ا�ستقبال البالغات والتن�سيق بني النداءات الال�سلكية بني اجلهات املعنية .

من وقت ورود البالغ

على مدار ال�ساعة

2

ا�ستالم االت�صاالت عرب الرقم املجاين للم�ؤ�س�سة .

عند تلقي االت�صال

على مدار ال�ساعة

3

ت�سجيل البالغات الواردة �ألي ًا يف النظام الآيل .

عند تلقي البالغ

على مدار ال�ساعة

4

املتابعة وت�سديد البالغات كل ربع �ساعة وبح�سب كل احلالة .

عند حدوثه

 15دقيقة

5

يف نهاية كل فرتة يتم اعداد تقرير لرئي�س جلنة املتابعة واملراقبة .

نهاية كل فرتة عمل

على مدار ال�ساعة

6

بعد �إطالع رئي�س جلنة املتابعة واملراقبة على التقارير يقوم بدرا�ستها وحتليل نتائجها ومن ثم احالتها اىل رئي�س
جلنة املتابعة واملراقبة .

يومي ًا من وقت �إعداد التقرير

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
1
1
1
1
1
1
2
3
1
نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة العمليات الال�سلكية والبالغات

م�شرف
م�ساند
من�سق

النوع

العدد
2
3
4

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س اللجنة
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الرابع عشر :برنامج وحدة المراقبة اآللية
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج مبراقبة ومتابعة الأداء العام و�سالمة تنفيذ �آليات العمل واكت�شاف امل�شكلة قبل حدوثها .

أهداف البرنامج

الهدف
توثيق املحادثات الال�سلكية .
جودة الأداء العام .
�إن�ضباط �آليات العمل .

68

و�سيلة التحقيق
نظام �آيل لت�سجيل املحادثات عرب ال�شبكة الال�سلكية .

م�ؤ�شر القيا�س
�أر�شفة وحفظ املحادثات بن�سبة % 100

متابعة كامريات املراقبة يف املكاتب امليدانية واملراكز والقطاعات واللجان للت�أكد من ح�سن االداء

تقدمي تقرير كل � 4ساعات .

 -1مراقبة املحددات الزمنية للعمليات �ألي ًا .
 -2ت�سجيل وت�سديد البالغات �ألي ًا .
 -3اكت�شاف االخطاء ونقاط ال�ضعف قبل حدوث امل�شكلة .

تقرير احلاالت كل � 8ساعات .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة املراقبة الآلية
و�صف الإجراء

م

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

يومي ًا منذ بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

يوميا من وقت تنفيذ الإجراء

على مدار ال�ساعة

يومي ًا منذ بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

عند ورودها

� 1ساعة
 15دقيقة
� 1ساعة

1

متابعة كامريات املراقبة املوزعة يف املكاتب امليدانية واملراكز والقطاعات واللجان .

2

مراقبة ان�سيابية حركة و�صول ومغادرة احلافالت من و�إىل الوحدات ال�سكنية للحجاج الكرام عرب النظام .

3

ت�سجيل املحادثات الال�سلكية جلميع مواقع العمل .

4

حتليل بيانات التقارير .

5

تقدمي تقرير باحلالة با�ستخدام النموذج املخ�ص�ص لذلك يف حال ر�صد خمالفات .

من وقت ر�صد املخالفة

6

ت�سليم التقارير ونتائج حتليلها لرئي�س جلنة املتابعة واملراقبة .

يومي ًا منذ بداية املو�سم

7

بعد �إطالع رئي�س جلنة املتابعة واملراقبة على التقارير يقوم بدرا�ستها ومن ثم �إحالتها �إىل :
• وحدة املتابعة االدارية يف حاالت املخالفات االدارية فقط .
• مكتب نائب رئي�س جمل�س االدارة .

يومي ًا من وقت �إعداد التقرير

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س

النوع

العدد
2
2
1
1
1
1

م�شرف
م�ساند
من�سق

النوع

العدد
1
4
4
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التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

70

العدد
2
1
1
قطاع نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف
على قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة املراقبة الآلية

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س اللجنة

الخامس عشر :برنامج وحدة المتابعه الميدانيه
التعريف بالبرنامج

وحدة تقوم باملتابعة امليدانية ملراكز ومكاتب اخلدمة امليدانية واملكاتب امل�ساندة ميداني ًا منع ًا لوقوع املخالفات و�ضمان �سالمة تطبيق اخلطة الت�شغيلية وحر�ص ًا على ان�سيابية العمل
دون معوقات وحفاظ ًا على �أداء املوظف لواجباته دون ق�صور وذلك بالتن�سيق مع اجلهات الداخلية واخلارجية .

أهداف البرنامج

الهدف

و�سيلة التحقيق

الت�أكد من �سالمة تطبيق اخلطة الت�شغيلية
ميداني ًا .

جوالت على مواقع املغادرة واللجان امل�ساندة ملراقبة االداء و�سري العمل .

العمل على تقليل الأخطاء �أو املخالفات
وعدم تكرارها م�ستقب ًال .

� . 1إ�شعار اجلهات الداخلية بامل�ؤ�س�سة بالأخطاء واملخالفات .
 . 2ر�صد املخالفات امليدانية اعداد املحا�ضر الالزمة .

حتقيق ان�سيابية العمل دون معوقات .
تلقي �شكاوى احلجاج عرب و�سائل االت�صال
املختلفة وت�سجيلها �ألي ًا .

التن�سيق مع اجلهات الداخلية واخلارجية ملعاجلة املعوقات .
 .1تطوير �آلية ا�ستقبال البالغات �ألي ًا .
 .2تغعيل الرد على الرقم املجاين لتلقي البالغات .

م�ؤ�شر القيا�س

تعبئة ا�ستمارة اجلوالت امليدانية
وت�سجيل املعوقات وتقدمي تقرير يومي
عن االداء العام ميداني ًا .
تقرير متابعة للت�أكد من معاجلة
الأخطاء واملخالفات .
�سرعة ت�سديد البالغات الواردة .
�سرعة انهاء ال�شكوى .
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المهام اإلجرائية

برنامج وحدة املتابعة امليدانية
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م
1

توزيع الفرق على املواقع امليدانية وفق ًا لبيانات التفويج واال�ستقبال واملغادرة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

متابعة العمليات امليدانية والت�أكد من �أداء اخلدمات وفق ًا للأنظمة والتعليمات ووفق ًا للخطة الت�شغيلية .

بداية املو�سم

 10دقيقة

3

ر�صد املخالفات يف عمليات املغادرة وحترير حم�ضر �إثبات حالة با�ستخدام النموذج املخ�ص�ص لذلك .

يف حال وجود خمالفة

 30دقيقة

4

التن�سيق مع اجلهات الداخلية واخلارجية ملعاجلة حاالت الق�صور .

يف حال وجود ق�صور

 30دقيقة

بداية املو�سم

 15دقيقة

يف حال وجودها

على مدار ال�ساعة

5
6

و�صف الإجراء

بعد ا�ستالم اال�ستمارات واملحا�ضر و�إدخالها من قبل ال�سكرتارية يتم عر�ضها على رئي�س الفرتة لالطالع ورفعها
لرئي�س جلنة املتابعة واملراقبة .
بعد �إطالع رئي�س جلنة املتابعة واملراقبة على اال�ستمارات واملحا�ضر يقوم بدرا�ستها ومن ثم �إر�سال تقرير يومي
عن اال�ستمارات واملخالفات واملحا�ضر واملعوقات لوحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق .

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
72

النوع

العدد
1
1
1
1
1
1

رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق

النوع

العدد
3
9
12
15

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
10
1
16
13
نائب رئي�س جمل�س الإدارة امل�شرف على
قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة املتابعه امليدانيه

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س اللجنة
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قطاع الخدمات اإلنسانية المشرف على مكتب أفريقيا غير العربية
المنسق مع جمعية الكشافة السعودية

74

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

النداء الال�سلكي ( د ) 3
الدليل  .خالد بن ح�سن حب�ش
امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال
هاتف مبا�شر

ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على مكتب افريقيا غري العربية املن�سق مع جمعية
الك�شافة ال�سعودية
k-habsh@Adilla.com.sa
0500472500
الربيد الآيل
 8243144حتويلة ()404-403

فاك�س

8244189

التعريف بالقطاع

يعني هذا القطاع بتقدمي اخلدمات االن�سانية ( متابعة الرعاية ال�صحية من خالل تواجد مندوبني مب�ست�شفى امللك فهد ،م�ست�شفى االن�صار ) وجوالت على باقي امل�ست�شفيات
احلكومية والأهلية  ،وتقدمي خدمة �إر�شاد احلجاج التائهني من خالل املركز ال�شمايل واجلنوبي والإر�شاد امليداين ) واال�شراف على �أعمال املكتب امليداين حلجاج �إفريقيا فري
العربية .

75

الهيكل التنظيمي
ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على مكتب
�أفريقيا غري العربية املن�سق مع جمعية الك�شافة ال�سعودية

مراكز �إر�شاد احلجاج التائهني
(ال�شمايل واجلنوبي)

مكتب الرعاية ال�صحية

مكتب خدمة حجاج �أفريقيا
غري العربية

وحدة قطاع اخلدمات الإن�سانية
و�أفريقيا غري العربية

للقطاع
التابعةللقطاع
العمل التابعة
برامج العمل
برامج

76

م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج مراكز �إر�شاد احلجاج التائهني (ال�شمايل واجلنوبي)

مراكز �إر�شاد احلجاج التائهني (ال�شمايل واجلنوبي)

2

برنامج مكتب الرعاية ال�صحية

مكتب الرعاية ال�صحية

3

برنامج مكتب خدمة حجاج �إفريقيا غري العربية

مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري العربية

4

برنامج وحدة قطاع اخلدمات الإن�سانية و�أفريقيا غري العربية

وحدة قطاع اخلدمات الإن�سانية و�أفريقيا غري العربية

ً
أوال  :وحدة قطاع الخدمات اإلنسانية
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .
أهداف البرنامج

الهدف
انتظام عمل القطاع والوحدات .
توثيق اداء القطاع والوحدات .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

•القيام ب�أعمال ال�سكرتارية .
•ا�ستالم وت�سليم املعامالت من الإدارات والوحدات .
• متابعة املعامالت لدى الإدارات والوحدات
•جتميع التقارير من الإدارات والوحدات التابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�ضح �سري
تزويد الإدارات والوحدات التابعة
العمل يف جميع املواقع .
للقطاع بالتقارير يومي ًا .
• �إ�صدار تقرير موحد بعمل كل �إدارة ووحدة واملهام املوجزة واملوكلة �إليهم .

عدم تعليق املهام �أو املعامالت �أو
ت�أخرها يف الإجناز .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع اخلدمات الإن�سانية
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير من الإدارات والوحدات والرفع لع�ضو جمل�س الإدارة على مدار (� )24ساعة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

�إعداد تقارير يومية باملهام املنجزة وم�ؤ�شرات الأداء .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة
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مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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العدد
1
1
1
1

قطاع اخلدمات الإن�سانية امل�شرف على
مكتب �أفريقيا غري العربية
املن�سق مع جمعية الك�شافة ال�سعودية
وحدة القطاع

م�شرف
�سكرتري

النوع

العدد
1
2

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة

َ
ثانيا :برنامج مراكز إرشاد الحجاج التائهين (الشمالي والجنوبي)
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج بتقدمي خدمة �إر�شاد احلجاج التائهني و�إي�صالهم ل�سكنهم من خالل املركز ال�شمايل ( �شارع امللك فهد ) واملركز اجلنوبي (جوار م�سجد بالل) ومن خالل الفرق
امليدانية .
أهداف البرنامج

الهدف
وجود �سجل للحجاج التائهني .

ر�صد ومعرفة احلجاج التائهني

طم�أنة احلاج الكرمي وتهدئتة
ت�سخري التقنية ل�سرعة الأ�ستدالل على �سكن
احلاج

و�سيلة التحقيق
اعداد �شا�شة لت�سجيل بيانات احلجاج التائهني �آلي ًا
•تلقي البالغ من اجلهات االمنية واال�شرفية
•جوالت للفرق امليدانية لتحري احلجاج التائهني
•التن�سيق مع مكاتب �شئون احلج
•التواجد على مدار ال�ساعة مبراكز فرع وزارة احلج
•التن�سيق والتعاون مع فرق ك�شافة املدينة املنورة
•ح�سن �إ�ستقباله يف املركز
•تهيئة مكان منا�سب لالنتظار
•تعني مر�شدين يجيدون لغة احلجاج
حتويل الإجراءات التقليدية الورقية �إىل تقنية ( مراكز بال ورق )
تفعيل الإر�شاد الآيل يف برنامج I adilla

م�ؤ�شر القيا�س

�سرعة الو�صول اىل معلومات احلجاج
التائهني

�سرعة الو�صول للحاج التائهه

فور ًا
�سرعة �إنهاء االجراءات ودقة التوثيق

79

الهدف
ح�سن �إ�ستقبال احلاج التائهة باملركز
والعمل على بث روح الطم�أنية له

�ألإ�ستجابة للبالغات وحتري الفرق امليدانية
عن احلجاج التائهني
�إي�صال احلاج �إىل �سكنه
معاجلة م�شكلة اللغة للتوا�صل مع احلجاج
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و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

•الت�أكيد على العاملني بخدمة احلاج برحابة �صدر
•تهيئة مكان منا�سب النتظارهم 0
ر�ضا احلاج
•ت�أمني مرتجمني ملعظم اللغات
•�سرعة �إي�صالهم ل�سكنهم والتن�سيق مع مكاتب �ش�ؤن احلجاج 0
•تلقي البالغات من اجلهات امل�شاركة 0
•التواجد على مدار ال�ساعة مبراكز فرع وزارة احلج 0
�سرعة الو�صول وا�ستالم احلاج التائهة
•�إ�ستالم احلاج التائهة من الدوريات �أو املواطن واملقيم 0
•جوالت ميدانية للتحري عن احلجاج التائهني
البحث عن عنوان ال�سكن من خالل العنوان املدون بالكرت �أو عن طريق برنامج الهاتف الذكي
خلو املركز من احلجاج املنتظرين
ت�سليمه �إىل احد �أقربائه �أو مكتب �شئون احلجاج التابع له
توفري مرتجمني بلغات خمتلفة .

امكانية التوا�صل مع احلجاج و�سرعة
م�ساعدتهم .

المهام اإلجرائية

املركز الرئي�سي لإر�شاد احلجاج التائهني
م

1

وقت تطبيق الإجراء

و�صف الإجراء
 -1تلقي البالغات من اجلهات امل�شاركة �أو �إ�ستالمه من مراكز فرع الوزارة �أو �إ�ستالمه من الدوريات �أو من املواطن
واملقيم .
 -2ت�سجيل البالغ اليا وطباعة �إ�ستمارة لتوجيه احلالة.
 -3التوجه ال�ستالم احلالة وت�سجيلها يف االي باد ومعرفة �سكن احلاج �إن وجد و�إي�صاله ل�سكنه وت�سديد احلالة الي ًا.
 -4يف حالة عدم معرفة �سكنه �إي�صاله للمركز للبحث عن �سكن �أو التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤن احلجاج ملعرفة ال�سكن.
� -5إ�صدار االح�صائية اليومية والتقرير اليومي �آلي ًا.

منذ ا�ستالم البالغ

زمن تنفيذه

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

العدد
6
12
2
2
2
2
14
4
8
6

رئي�س
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد

النوع

العدد
1
6
6
6
4
40
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التجهيزات
�سيارة فان

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

82

العدد
2
قطاع اخلدمات الإن�سانية امل�شرف على
مكتب �أفريقيا غري العربية املن�سق مع
جمعية الك�شافة ال�سعودية
مراكز �إر�شاد احلجاج التائهني (ال�شمايل
واجلنوبي)

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س ادارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املركز

ً
ثالثا :برنامج مكتب الرعاية الصحية
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج مبتابعة احلالة ال�صحية للحجاج املنومني يف م�ست�شفى ( امللك فهد  ،االن�صار  )،وجوالت على م�ست�شفيات �أحد  ،امليقات والأهلية و�إنهاء
كافة اجراءات الدخول واخلروج بعد �أن مين اهلل لهم بال�شفاء  ،وانهاء �إجراءات احلاج املتويف داخل امل�ست�شفيات �أو خارجها حتى �صدور �شهادة الوفاة .
أهداف البرنامج

الهدف

�ضمان ح�صول احلجاج على الرعاية ال�صحية
من امل�ؤ�س�سات ال�صحية
بث روح الطم�أنينة للحاج و�إح�سا�سه �أنه بني
�أهله
ت�سخري التقنية يف �أعمال املكتب
�إنهاء �إجراءات الدخول واخلروج والوفاة

و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

تعني مندوبني يف كل م�ست�شفى لت�سجيل بيانات احلجاج زيارة احلجاج يف غرفهم يوميا من خالل جوالت
للمندوبني ومعرفة ر�ضائهم عن اخلدمات التوا�صل مع الأطباء ملعرفة حاالتهم املر�ضية

عدم �شكواه وتذمره

زيارته يف الغرف والتحدث معه �إت�صاله باهله من خالل و�سائل االت�صال احلديثة

ر�ضا احلاج الكرمي

حتويل الإجراءات التقليدية الورقية �إىل تقنية
عمل ملف الكرتوين لكل حاج مري�ض

توفر املعلومات ال�صحية

ا�ستالم احلاج بعد �شفاه و�إي�صاله ل�سكنه �أو التن�سيق مع مكاتب �ش�ؤن احلجاج ال�ستالمه من امل�ست�شفى �سرعة �إنهاء �إجراءات الدخول واخلروج
والوفاة
ا�ستخراج ت�صاريح الدفن والوفاة للحاج املتويف

ت�سهيل عملية االخالء الطبي

التن�سيق مع ال�شو�ؤن ال�صحية لت�أمني اال�سعافات واملركبات الالزمة لنقل احلجاج املر�ضى �إىل مكة املكرمة
الداء فري�ضة احلج0

�إمتام العملية وعدم تعرثها

متابعة امل�ست�شفيات التي ال يوجد بها مناديب

القيام بجوالت دورية على امل�ست�شفيات التي ال يوجد بها مناديب ( �أحد  -امليقات  -امل�ست�شفيات االهلية
اخلا�صة ) للت�أكد من وجود حاالت حجاج مر�ضية �أو حاالت وفاه وفتح ملفات �صحية لهم .

جولة واحدة بكل فرتة .
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المهام اإلجرائية

-1مكتب الرعاية ال�صحية الأولية لت�سجيل احلاالت املر�ضية
و�صف الإجراء

م
1

جوالت على امل�ست�شفيات

2

ا�ستدعاء الهالل الأحمر لنقل احلالة �إىل امل�ست�شفى .

3

�إن�شاء ملف �إلكرتوين و �إدخال جميع البيانات يف النظام الآيل بوا�سطة مندوب مكتب امل�ست�شفيات

4

زيارة املر�ضي وتفقد احوالهم

5

حتديث بيانات امللف ال�صحي لكل حاج

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

يومي ًا

� 3ساعات

من �ساعة ا�ستالم البالغ

 10دقيقة

من �ساعة و�صول احلاج اىل
امل�ست�شفي
يومي ًا

� 24ساعة

بعد التنومي

� 1ساعة

 30دقيقة

-2مكتب الرعاية ال�صحية الأولية لت�سجيل حاالت الوفاة
م
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وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

1

حتديث حالة امللف ال�صحي للحاج بت�سجيل حالة الوفاة ب�شكل طبيعي

من �ساعة ا�ستالم البالغ

 30دقيقة

2

�إبالغ مكتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركة ال�سياحية باحلالة للح�صول على موافقة الدفن .

من �ساعة ا�ستالم البالغ

 30دقيقة

3

�إنهاء �إجراءات �إ�صدار �شهادة الوفاة من �إدارة الأحوال املدنية

من �ساعة ا�ستالم البالغ

 3يوم

4

متابعة حاالت املتوفني فور حدوثها والتحقق من �إنهاء اجراءات ت�صريح الدفن ومتابعة الدفن .

من �ساعة ا�ستالم البالغ

� 24ساعة

5

�إكمال �إجراءات �إ�ستخراج �شهادة الوفاة من االحوال املدنية وت�سليم ال�شهادة وجواز ال�سفر .

من �ساعة ا�ستالم ت�صريح الدفن

 3يوم

6

التحقق من �إ�ستكمال ما يخ�ص ممتلكات احلجاج الكر�ضى واملتوفني وفق التعليمات .

من �ساعة ا�ستالم البالغ

� 6ساعات

7

حتديث امللف ال�صحي للحاج بنظام احلج الدخال �شهادة الوفاه وت�صريح الدفن

من �ساعة ا�ستالم ت�صريح الدفن

� 3ساعات

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
8
6
6
4
2
1
6
1
5
5
قطاع اخلدمات الإن�سانية امل�شرف على
مكتب �أفريقيا غري العربية املن�سق مع
جمعية الك�شافة ال�سعودية
مكتب الرعاية ال�صحية

رئي�س
نائب
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد
مندوب
مندوبة

النوع

العدد
1
3
6
3
3
3
6
18
6

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب
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ً
رابعا :مكتب خدمة حجاج إفريقيا غير العربية
التعريف بالبرنامج

يعترب هذا الربنامج من �أهم الربامج وذلك لتوا�صلها املبا�شر مع احلجاج الكرام وزوار م�سجد امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم  ،من حيث يتم تقدمي كافة اخلدمات والإجراءات منذ
بد�أ يف �أ�ستقبالهم ومتابعتهم يف الوحدات ال�سكنية وت�سجيل جوازاتهم و�أر�شفتها وفرزها وجتهيزها �إىل يوم التوديع اخلا�ص بهم �أول ب�أول .
أهداف البرنامج

الهدف
ح�سن ا�ستقبال احلجاج الكرام

ح�سن تقدمي اخلدمات الالزمة من قدومهم
وحتى مغادرتهم .
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و�سيلة التحقيق
ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم املكتب بكل ب�شا�شة و �سرور وتقدمي ال�ضيافة لهم .
 -1متابعة نظام اال�سكان ملعرفة املواعيد املتوقعة لقدوم احلجاج �أو ًال ب�أول ليتم اال�ستعداد قبل
موعد الو�صول ومعرفة مواعيد املغادرة .
ً
 -2عمل التقارير الالزمة لعقود ال�شركات ال�سياحية ومكاتب �شئون احلج ( البعثات ) كال ح�سب
جن�سيته وقدومه عرب النظام الآيل.
 -3ا�ستالم اجلوازات من مركزي الهجرة و املطار وت�سجيل اجلوازات التي يتم ا�ستالمها من
مركز الهجرة و �أر�شفتها وحفظها حلني طلب اال�ستخراج
 -4تطبيق اجلوازات مع ر�ؤ�ساء املجموعات ومكاتب �ش�ؤون احلجاج.
 -5ا�صدار كوبونات النقل وا�صدار االعتماد
 -6اح�ضار احلافالت ملواقع املغادرة .
 -7انهاء كافة اجراءات املغادرة
 -8التطبيق على اجلوازات وعر�ضها على رئي�س املجموعة او البعثة قبل احالتها للمغادرة
 -9القيام بعمل االجراءات املبدئية لعملية ا�صدار ت�صاريح لفرع الوزارة
 -10مرافقة احلجاج للجهات ذات العالقة النهاء معاملتهم اذا لزم االمر

م�ؤ�شر القيا�س

ر�ضا احلجاج الكرام عن اخلدمات
التي يقدمها لهم املكتب .

التميز يف �أداء اخلدمة على الوجه
املطلوب بكل �سهولة وي�سر  ,واحلر�ص
على خدمة �ضيوف الرحمن على �أكمل
وجه وفق املحددات الزمنية املتفق
عليها يف اخلطة الت�شغيلية من قدوم
احلجاج الكرام وحتى مغادرتهم .

الهدف
تفقد احلجاج يف م�ساكنهم و التحقق من
توفر متطلبات اخلدمة و الراحة يف امل�سكن

�سالمة حفظ وتداول اجلوازات

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

�سالمة ونظافة الدور ال�سكنية وتوفر
 -1معرفة الدور ال�سكنية التي ي�سكن فيها احلجاج التابعني للمكتب حني و�صولهم املدينة .متطلباتهم فيها و الت�أكد من اختالف
 -2زيارة الدور ال�سكنية �أثناء �إقامة احلجاج فيها  ,للت�أكد من راحتهم و توفر متطلباتهم و الت�أكد التفويج مبوجب جوالت لزيارة الدور
ال�سكنية بن�سبة  % 30يومي ًا من الدور
من �صحة التفويج �أو اختالفه .
ال�سكنية .
املتابعة و التن�سيق مع مركزي �إ�ستقبال املطار و الهجرة لإنهاء احلقائب و ال�سرعة يف �إ�ستالم
ت�سجيل اجلوازات خالل ثالث �ساعات
اجلوازات من مركز �إ�ستقبال الهجرة ليتم ت�سجيلها يف النظام يف مكتب اخلدمة و�أر�شفتها
من ا�ستالم اجلوازات.
وحفظها ح�سب املتبع وتطبيق تداول اجلوازات االيل .

المهام اإلجرائية

مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري العربية
م

1

و�صف الإجراء
�أو ًال :ا�ستالم اجلوازات املنتهية من مركزي الهجرة واملطار .
•طلب بيانات احلجاج وت�سجيل اجلوازات يف املكتب .
•مطابقة العدد و اجلن�سية و الفرز ح�سب نظام الأر�شفة ومن ثم الأر�شفة و احلفظ الآيل .
•ا�ستخراج اجلوازات .
•ا�ستخراج داخلي للمغادرة ( فرادى ) يف حالة وجود جمموعات �صغرية .
•طلب اجلوازات من الأر�شيف .
•ا�ستخراج اجلوازات .
•�إ�صدار املغادرة املبدئية .
•ت�سليم ن�سخة من املغادرة للحاج .
•ا�ستخراج اجلوازات للمغادرة ( جمموعات ) .

وقت تطبيق الإجراء
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زمن تنفيذه

 8يوم

87

م

88

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

1

•طلب اجلوازات من الأر�شيف و فرزها مع مندوب احلجاج وحتديد املغادرة .
•اح�ضار ك�شف املغادرة املبدئي .
•ت�سليم الأر�شيف �آلي ًا و �إدخال املغادرة امليدانية.
•�أر�شفة اجلوازات �آلي ًا ب�أر�شيف النقل حلني موعد املغادرة .
•�إدخال كوبونات احلافالت اخلا�صة باحلجاج يف النظام الآيل للنقابة العامة لل�سيارات .
•توريد الكوبونات للنقابة العامة لل�سيارات .
كاف متهيد ًا لت�سليمها للمر�شدين.
• طلب اعتماد النقل وطباعة االعتماد بعد �إ�صداره وجتهيز احلقائب قبل املغادرة بوقت ٍ
•خماطبة ال�شركة الناقلة ملواعيد املغادرة وعدد احلافالت قبل املغادرة بخم�س �ساعات .
• �إر�سال مندوب املكاتب لل�شركة الناقلة لت�سليم ك�شف التوزيع و ا�ستالم احلافالت ومن ثم توجيهها اىل مواقع املغادرة .
•و�ضع مل�صق يحتوي على م�ؤ�س�سة الطوافة مبكة مو�سم ما قبل احلج و اخلطوط الناقلة وموعد الإقالع و ال�صالة ملو�سم
ما بعد احلج.
•متابعة �صعود احلجاج على احلافالت وحتميل الأمتعة اخلا�صة بهم .
•تطبيق اجلوازات على احلجاج ا�سم ًا و �صور ًة و �إنهاء �إجراءات املغادرة النهائية �آلي ًا .
•ت�سليم اجلوازات لل�سائق و توقيعه على �سند اال�ستالم مو�سم ما قبل احلج ومن ثم توجيهها اىل امليقات
•ت�سليم اجلوازات لل�سائق و توقيعه على �سند اال�ستالم للحجاج املغادرين عن طريق مطار جدة .
•ت�سلم اجلوازات للحجاج املغادرين عن طريق مطار املدينة مو�سم ما بعد احلج
•توجيه احلافالت ح�سب جهة املغادرة .
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2

ثاني ًا :ا�ستخراج اجلوازات خارجي ( جهات خارجية ) :
 -1ر�ؤ�ساء احلمالت – طلب م�سئول احلملة (جوازات حجاجه ) -الت�أكد من احلجاج التابعني له – �إ�صدار
مغادرة نهائية – ت�سليم اجلوازات �آلي ًا مل�سئول احلملة .
 -2اجلهات احلكومية املعنية – �إح�ضار طلب ر�سمي – ا�ستخراج اجلوازات �آلي ًا – ت�سليم اجلوازات للجهة
الطالبة �آليا ً .
 -3مكتب خدمة ميداين �آخر – طلب البعثة �أو ال�شركات ال�سياحية �أو احلملة – ح�ضور مندوب املكتب طالب
اجلوازات – ا�ستخراج اجلوازات �آلي ًا – ت�سليمها ملندوب املكتب �آلي ًا .
 -4مكتب الرعاية ال�صحية – و�صول بالغ من مكتب الرعاية ال�صحية – ا�ستخراج اجلوازات – ت�سليم اجلوازات
ملندوب الرعاية �آلي ًا .
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زمن تنفيذه

 8يوم

� 3ساعة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
ا�سكرن
قارئ �ضوئي
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
16
2
5
1
15
2
4
1
6
2
4
3
قطاع اخلدمات الإن�سانية امل�شرف على
مكتب �أفريقيا غري العربية املن�سق مع
جمعية الك�شافة ال�سعودية
مكتب خدمة حجاج �إفريقيا غري العربية

رئي�س
نائب
م�شرف
م�ساند
مدخل بيانات
من�سق
�سكرتري
مر�شد
مر�شد 2

النوع

العدد
1
3
6
3
12
3
3
20
30

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

89

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

90

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

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال
هاتف مبا�شر

النداء الال�سلكي ( د ) 4
الدليل  .فهد بن عبد احلميد �شحاته
ع�ضو جمل�س الإدارة �أمني املجل�س امل�شرف على مركز ا�ستقبال املطار املن�سق مع مكتب �إر�شاد
احلافالت ومكتب الوكالء املوحد
f-shihata@Adilla.com.sa
0508291111
الربيد الآيل
 8260088حتويلة ()666

فاك�س

8254191

التعريف بالقطاع

يعترب هذا القطاع املنفذ الأول ملنظومة اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء ابتدا ًء من ا�ستقبال احلجاج والرتحيب بهم يف مركز اال�ستقبال باملطار كما يقوم القطاع
بحفظ جوازات احلجاج القادمني عرب املطار وت�سليمها للمكاتب امليدانية  ،كما يعنى �أي�ض ًا ب�إنهاء �إجراءات العمل من خالل فريق العمل املدرب واملتمر�س يف �أداء اخلدمة ل�سنوات
عديدة يف هذا القطاع بالإ�ضافة �إىل �إنهاء �إجراءات تفويج احلجاج يف املنافذ .

91

الهيكل التنظيمي
ع�ضو جمل�س الإدارة �أمني املجل�س امل�شرف على مركز �إ�ستقبال املطار
املن�سق مع مكتب �إر�شاد احلافالت ومكتب الوكالء املوحد

مركز الإ�ستقبال والتفويج
واملغادرة باملطار

وحدة �أمانة املجل�س
و�إ�ستقبال املطار

مركز حفظ جوازات املطار

التابعةللقطاع
العملالتابعة
برامجالعمل
برامج
للقطاع

92

م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج مركز الإ�ستقبال والتفويج واملغادرة باملطار

مركز الإ�ستقبال والتفويج واملغادرة باملطار

2

برنامج مركز حفظ جوازات املطار

مركز حفظ جوازات املطار

3

برنامج وحدة �أمانة املجل�س و�إ�ستقبال املطار

وحدة �أمانة املجل�س و�إ�ستقبال املطار

ً
اوال :برنامج مركز اإلستقبال والتفويج والمغادرة بالمطار
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج با�ستقبال احلجاج القادمني جو ًا عرب مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة دولي ًا وداخلي ًا وتي�سري �إجراءات ا�ستقبالهم وتفويجهم �إىل
م�ساكنهم .
أهداف البرنامج

الهدف
ح�سن ا�ستقبال احلجاج الكرام و�ضمان
مرافقة مر�شدي االر�شاد للحجاج

�سرعة انهاء اجراءات احلجاج فور
و�صولهم .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
 -1الرتحيب باحلجاج فور و�صولهم والتن�سيق مع مكتب ار�شاد احلافالت با�صطحاب
احلجاج مع امتعتهم اىل امل�ساكن املخ�ص�صة لهم
قيا�س ر�ضا احلجاج الكرام عن
 -2التواجد امام �صاالت القدوم للرتحيب بقدوم احلجاج الكرام وانهاء اجراءات ا�ستقبالهم
اخلدمات املقدمة
من قبل مكتب الوكالء املوحد وت�صعيد احلجاج اىل احلافالت
•التوا�صل مع اجلهات املعنية للح�صول على جداول قدوم الرحالت الداخلية .
•اجلاهزية الكاملة ال�ستقبال احلجاج الكرام قبل و�صولهم بوقت كايف .
•تزويد مكتب الوكالء املوحد بعناوين امل�ساكن حلجاج كل رحلة قبل و�صولهم ال�ستكمال
التن�سيق مع النقابة العامة لل�سيارات و�إر�شاد احلافالت لنقل احلجاج �إىل الوحدات
ال�سكنية اخلا�صة بهم فور و�صولهم .
�ساعتني
•اال�ستعداد املبكر ال�ستقبال احلجاج القادمني على الرحالت الداخلية مع مكاتب �شئون
احلجاج وال�شركات ال�سياحية فيما يخ�ص جميع عمليات التفويج وفق عقود اال�سكان
للحجاج القادمني داخلي ًا عرب مطار االمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة
املنورة .
93

الهدف
�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات للحجاج
وم�ساعدة احلجاج القادمني خارج
التنظيم (ت�أ�شريات جماملة) والذين
لي�س لديهم �سكن .
�سرعة �إنهاء �إجراءات ا�ستقبال حجاج
الرتانزيت ومغادرتهم ملكة املكرمة .
ان يكون هناك بطاقة ا�ستداللية مع كل
حاج وتعترب مبثابة دلي ًال على ا�ستالم
امل�ؤ�س�سة جلواز �سفره وت�سجيله بقاعدة
البيانات .
�ضمان توفري بيانات امل�ساكن ال�شاغرة
خالل مو�سم احلج.
�ضمان ر�صد خمالفات اال�ستقبال
والتفويج .
�سالمة ا�ستقبال حجاج الرحالت
الداخلية .

94

و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

البحث عن �سكن منا�سب للحجاج القادمني بت�أ�شريات جماملة وفق املتاح واملتوفر  ،واملالئمة قيا�س ر�ضا احلجاج الكرام عن
اخلدمات املقدمة.
املالية للحجاج وم�ساعدتهم بنقلهم مع امتعتهم لل�سكن املخ�ص�ص لهم .
مغادرة احلجاج خالل مدة ال تتجاوز
طلب حافالت نقل احلجاج ومتابعة �إنهاء �إجراءات اجلوازات مبكتب الوكالء املوحد و�إنهاء
�ساعة واحدة من ا�ستالم جوازات
�إجراءات مغادرتهم وذلك من ا�ستالم جوازات �سفرهم من مكتب الوكالء املوحد.
�سفرهم من مكتب الوكالء املوحد
ت�سليم بطاقة مطبوعة لكل حاج يكون عليها جميع املعلومات اال�سا�سية التي تخ�صه .
وذلك ال�ستخدامها يف معاجلة حاالت الق�صور التي حتدث من قبل مكاتب �شئون احلج.

تو�ضيع الرقم الت�سل�سلي لبطاقة
البيانات اال�سا�سية والتف�صيلية
للحاج للحا�سب الآيل
يومي ًا كل � 24ساعة.

التحقق من �سالمة عمليات اال�ستقبال والتفويج ور�صد املخالفات وتوثيقها متهيد ًا لرفعها ر�صد جميع املخالفات على اجلهات
املخالفة وتوثيقها والرفع بها.
لفرع الوزارة .
ا�ستقبال احلجاج القادمني داخلي ًا والتوا�صل مع مندوب مكتب الوكالء ال�ستالم اجلوازات ا�ستالم جوازات حجاج الرحلة
الداخلية دون نق�ص.
منه وفق عدد احلجاج القادمني .

المهام اإلجرائية

 -1مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة مبطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

1

تواجد مندوبني على مدار ال�ساعة ملتابعة جميع الرحالت الداخلية.

بداية املو�سم

عند و�صول كل رحلة داخلية

2

عند و�صول حجاج يجب معرفة �سكنهم واحل�صول على �صورة العقد

عند و�صول احلجاج يف رحلة
داخلية

 10دقائق من و�صول احلجاج

3

التوا�صل مع ق�سم التفويج باملركز للك�شف على العقد و�سعة الدار يف النظام

من وقت ا�ستالم العقد

 10دقيقة

4

تبليغ اال�ستقبال مبطابقة املعلومات لإ�صدار بيان اال�ستقبال وبطائق احلجاج قبل خروجهم من ال�صالة

من وقت ظهور التفويج وو�صول
الرحلة

 15دقيقة

5

ت�سليم بطائق احلجاج وبيانات اال�ستقبال ملكتب �إر�شاد احلافالت

تعريف بطاقة اال�ستقبال

 5دقائق

6

ا�ستالم اجلوازات من مندوب مكتب الوكالء املوحد

عند و�صوله

 30دقيقة

7

حفظ اجلوازات يف املركز ومن ثم �إر�سالها مع مندوب �إىل مركز معلومات املطار .

بعد ا�ستالمها من املندوب

� 12ساعة

8

متابعة جدول الرحالت الدولية القادمة فور و�صوله والعمل على ت�سديد �سكن حجاج كل رحلة بحد �أق�صى قبل
(� )4ساعات من و�صولها .

خالل املو�سم الأول ب�أكمله

� 6ساعة قبل و�صول الرحلة

9

التوا�صل مع قطاع الإ�سكان ومكاتب �ش�ؤون احلجاج لتحديد �سكن احلجاج

من وقت وجود مالحظة يوم توفر
ال�سكن

بدون م�ؤ�شر

10

عند و�صول الرحلة يتم الت�أكد من وجود �سكن جلميع حجاج الرحلة

منذ وقت الو�صول

� 2ساعة

11

يف حالة و�صول �شركات �سياحية �أو حمالت يتم التوا�صل مع امل�سئول للح�صول على عقد ال�سكن

منذ دخول احلجاج لل�صالة

 20دقيقة

12

�إبالغ اال�ستقبال مبطابقة املعلومات لإ�صدار بيان اال�ستقبال وكروت احلجاج وتوزيعها عليهم فور خروجهم من
ال�صالة

من وقت تفويج الرحلة

� 2ساعة
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وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

13

ت�سليم بيانات اال�ستقبال ملكتب الوكالء املوحد .

بعد قراءة الكروت

 10دقائق

14

توجيه احلافالت �إىل �سكن احلجاج من قبل مكتب �إر�شاد احلافالت .

بعد توزيع الكروت

 30دقيقة

15

يف حالة وجود �شركات �سياحية خمالفة يتم التوا�صل مع قطاع الإ�سكان وال�شركات ال�سياحية لإعداد حما�ضر
�إثبات احلالة من قبلهم �آلي ًا وتوثيقه والتحقق من �إرفاق كامل امل�ستندات الثبوتية لها .

منذ وقت حدوث املخالفة

 30دقيقة

16

�إر�سال مراكز اال�ستقبال جميع املحا�ضر املعدة ومرفقاتها كل � 24ساعة �إىل قطاع الإ�سكان التخاذ الالزم حيالها

يف حال وجودها

� 24ساعة

17

يف حالة قدوم حجاج �شركات �سياحية قبل �أو بعد موعد العقد يتم التن�سيق مع مكتب الإ�سكان لت�أمني �سكن بديل
ومنا�سب لهم .

منذ حلظة حدوث امل�شكلة

� 2ساعة

 -2ق�سم تفويج احلجاج مبركز مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م
1

ت�سجيل جدول الطريان املبدئي ال�صادر يف �شهر �شوال من قبل �شركة طيبة لت�شغيل املطارات

من وقت ا�ستالم اجلدول من
�شركة طيبة

بدون م�ؤ�شر

2

يتم حتديث معلومات جميع الرحالت يف النظام حال �صدور جدول الطريان مبا�شرة يومي ًا.

من وقت و�صول اجلدول

 30دقيقة

3

يف حالة توفر بيانات التفويج يتم �إدخالها يف النظام لت�سديد التفويج يف جدول الرحالت.

من وقت �صدور اجلدول

� 2ساعة

4
5
6
96

و�صف الإجراء

يف حالة عدم و�صول بيانات الرحلة لوحدة التفويج وقبل �أربعة �ساعات من املوعد  ,يقوم النظام ب�إر�سال ر�سالة
على جوال رئي�س مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة مبطار الأمري حممد بن عبد العزيز لإبالغه عن احلالة ليتم
التن�سيق مع قطاع الإ�سكان للتوا�صل مع مكتب �ش�ؤون احلجاج �أو املجموعة ال�سكنية بهذا اخل�صو�ص.
يف حالة ا�ستمرار احلالة وعدم و�صول التفويج وقبل � 4ساعات من موعد و�صول الرحلة يقوم النظام ب�إر�سال ر�سالة
لع�ضو جمل�س الإدارة لال�ستقبال وملدير مركز املطار بفرع وزارة احلج ت�شعرهم باحلالة للتعامل معها.
يتم �إدخال بيانات التفويج الواردة يف النظام واعتماد املركز على هذه البيانات عند �إ�صدار بيانات اال�ستقبال
وبطائق احلجاج.

قبل و�صول الرحلة

� 6ساعات

قبل و�صول الرحلة

� 4ساعات

من وقت و�صول الرحلة

� 12ساعة

م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

7

عند و�صول الرحلة يتم تفويج احلجاج و�إ�صدار بطائق اال�ستقبال وبيانات التفويج من قبل مركز اال�ستقبال بنا ًء
على البيانات املدخلة.

مع بداء املو�سم

 30دقيقة

 -3تفويج احلجاج القادمني عرب مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

تزويد مكاتب �ش�ؤون احلج وال�شركات ال�سياحية امل�ستهدفة لهذا العام ب�صالحية الدخول على النظام الآيل للتفويج

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

قيام مكاتب �ش�ؤون احلج �أو ال�شركة ال�سياحية بتغذية النظام برقم رحلة الطريان وتاريخها ومنفذ الدخول
وربطها بعقود الإ�سكان النظامية.
ربط هذه املدخالت بالنظام الآيل ملراقبة اجلودة ملتابعة العقود التي مل يتم ربطها ببيانات الرحلة وحث مكاتب
�ش�ؤون احلجاج على تنفيذ ذلك.
متابعة مدخالت مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركة من قبل وحدة التفويج من خالل �شا�شات وتقارير مرتبطة
بالنظام الآيل ملراقبة اجلودة.

وقت �صدور جدول الرحالت
املبدئي

� 48ساعة قبل موعد الرحلة

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

من وقت و�صول جدول الرحالت
املبدئي

� 24ساعة قبل موعد الرحلة

من وقت و�صول الرحلة

 30دقيقة

2
3
4
5

تفويج احلجاج حال و�صولهم بنا ًء على البيانات املدخلة يف النظام الآيل.

 -4املغادرة مبركز مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

م
1

ا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى من مكاتب اخلدمة �آلي ًا قبل � 24ساعة .

من وقت مغادرة الرحلة

� 24ساعة

2

الت�أكد من وجود �صورة من التذكرة للحجز امل�ؤكد و�إي�صال املغادرة للحجاج الفرادى والعدد

عند ا�ستالم اجلوازات

� 3ساعة

3

ا�ستالم �إي�صال املغادرة من احلجاج الفرادى عند و�صولهم للمطار وا�ستخراج جوازاتهم

من وقت اقالع الرحلة

� 3ساعة

4

ت�سجيل بيانات الإر�سالية للجاج الفرادى �آلي ًا .

قبل مغادرة املندوب اىل جدة

� 1ساعة
97

م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

وقت الرحلة

� 1:30ساعة قبل املغادرة

عند الو�صول �إىل جده

� 1ساعة
� 4ساعة

5

مرافقة املندوب للحجاج الفرادى واجلوازات على الطائرة يف الرحالت الداخلية.

6

ت�سليم جوازات احلجاج الفرادى ملكتب الوكالء املوحد بجده �آلي ًا

7

متابعة مكاتب اخلدمة امليدانية ومراكز املغادرة لتوجية احلافالت ح�سب املوعد والتن�سيق مع املركز بت�صعيد
احلافالت وذلك بعد اكتمال �إجراءات املغادرة للمجموعات من قبلهم

قبل االقالع

8

التن�سيق مع فرع وزارة احلج باملطار ملعرفة موعد مغادرة املجموعات للرحالت الدولية

قبل االقالع

� 4ساعة

7

ا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى من املكاتب امليدانية  ,ومن ثم ت�سليمها للحاج وقت مغادرته

قبل االقالع

� 24ساعة

 -5حجاج العبور ( الرتانزيت ) مو�سم ما قبل احلج
م
1
2
3
4
5
6
98

و�صف الإجراء
يجب الت�أكد من �أن لديهم عقد �سكن يف املدينة املنورة وذلك ملو�سم ما بعد احلج و�أنهم �سوف يعودون �إىل املدينة
املنورة للزيارة يف مو�سم ما بعد احلج.
نظر ًا لعدم التمكن من �إدخال املعلومات يف قاعدة البيانات وذلك لقدومهم لزيارة املدينة املنورة يف مو�سم ما بعد
احلج  ،ولأن عملية �إدخالهم ت�ستغرق مدة زمنية طويلة مما ي�سبب ت�أخرهم  ,فيتم �إبقاء احلجاج يف �صالة االنتظار
يف املطار �إىل حني �إنهاء �إجراءاتهم وت�سلم اجلوازات بعد ا�ستالمها من مكتب الوكالء املوحد �إىل �سائق احلافلة .
يتم طلب احلافالت من النقابة العامة لل�سيارات و�صعود احلجاج �إليها
يتم و�ضع مل�صق (ترانزيت من مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل ) �إىل مكة املكرمة م�ؤ�س�سة مطويف
حجاج الدول  .....مع ت�سجيل رقم العقد يف مكة �إن وجد .
�إدخال بيانات الرحلة �ضمن برنامج خا�ص يقوم ب�إح�صاء �أعداد اجلوازات املدخلة  ،والرقم الآيل للحاج  ،وبيانات
ال�سائق املتعهد با�ستالمها.
يزود ال�سائق بعدد � 3صور من ك�شف البيانات توزع على النحو التايل � :ص /ال�سائق� ،ص  /للميقات � ،ص /لكيلو 9

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

7

يتم توجيه احلافالت �إىل امليقات بدون ك�شف مغادرة نهائي  ،ولكن ح�سب الك�شف املخ�ص�ص لذلك

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

8

بقاء احلجاج � 24ساعة باملدينة املنورة وتامني �سكن لهم وعمل عقد ا�سكان بذلك على ح�ساب ممثلى احلجاج
وعمل حم�ضر م�شرتك مع الوزارة بذلك ح�سب توجيهات معايل وزير احلج

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

� -6إدخال رحالت الطريان للحجاج الفرادى املغادرين عرب مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة
م
1
2

و�صف الإجراء
�إدخال جداول رحالت الطريان الداخلية والدولية يف املو�سم الأول والداخلية فقط يف املو�سم الثاين باعتبار �أن
الدولية يتم ا�ستالم بياناتها �آليا من �شركة طيبة عرب وزارة احلج  ،يحدد فيه ( التاريخ ووقت املغادرة و�شركة
الطريان ورقم الرحلة و�صالة املغادرة ) وحتديثه ب�شكل م�ستمر.
يقوم مركز ا�ستقبال املطار باملتابعة الدورية عرب النظام لك�شوف املغادرة املبدئية امل�سجلة على كل رحلة ويتوا�صل
مع املكاتب التي �أن�ش�أت ك�شوف مغادرة ومل تر�سل اجلوازات قبل موعد حترك احلافالت بوقت كاف.

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

من وقت �صدور جدول الرحالت

� 24ساعة

قبل مغادرة الرحلة

� 12ساعة

99

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
النوع

حا�سب �آيل
حا�سب �آيل حممول
�آيباد
طابعة عادية
ا�سكرن
قارئ �ضوئي
مودم �إنرتنت
كامريات مراقبة
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات
�سيارة جولف

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
100

العدد
15
3
5
6
1
10
6
7
2
3
1
12
3
8
1
1
�أمانة املجل�س امل�شرف على مركز �إ�ستقبال
املطار املن�سق مع مكتب �إر�شاد احلافالت
ومكتب الوكالء املوحد
مركز الإ�ستقبال والتفويج واملغادرة باملطار

رئي�س
نائب
م�شرف
م�ساند
مدخل بيانات
من�سق
�سكرتري
مر�شد
مر�شد 2
ع�ضو جوازات

النوع

العدد
1
3
6
3
12
9
3
25
20
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املركز

ً
ثانيا :برنامج مركز حفظ جوازات المطار
التعريف بالبرنامج

يعنى مركز حفظ جوازات املطار با�ستالم اجلوازات من مكتب الوكالء املوحد وتدقيقها و�أر�شفتها م�ؤقتا لديه (بدون التعامل مع بيانات اال�ستقبال وبيانات احلجاج) حلني ت�سليمها
�إىل مكاتب اخلدمة امليدانية والإجابة على اال�ستعالمات عن اجلوازات املتبقية لدى مكتب الوكالء .وم�ساندة املكاتب امليدانية يف ت�سجيل جوازات املطار يف حال احتياجها لذلك .
أهداف البرنامج

الهدف
�سالمة عمليات ت�سليم اجلوازات �إىل مكاتب
اخلدمات امليدانية

�سالمة االر�شفة امل�ؤقتة للجوازات
حتقيق التكامل الإداري والآيل مع مكتب
الوكالء املوحد

و�سيلة التحقيق
اعتماد اال�ستالم والت�سليم �آليا بني وحدات العمل الداخلية مبركز حفظ جوازات املطار بينه
وبني مكاتب اخلدمة امليدانية.
التن�سيق امل�ستمر مع مكاتب اخلدمة امليدانية وحثهم على �سرعة ا�ستالم اجلوازات �أوال ب�أول.
تنظيم عمليات الأر�شفة تدقيقها وار�شفة اجلوازات وحفظها م�ؤقت ًا ( بدون ت�سجيل )
وتوثيقها الي ًا
التن�سيقامل�ستمرمعامل�سئولنيمبكتبالوكالءاملوحدملعرفةاحلقائباجلديدةاجلاهزةللت�سليم.
اعتماد اال�ستالم والت�سليم �آليا بني مركز حفظ جوازات املطار ومكتب الوكالء املوحد
�سحب بيانات �أعداد اجلوازات املتبقية لدى مكتب الوكالء املوحد و�إتاحتها للمكاتب
(و�أ�سماء احلجاج �إذا مت الربط الآيل مع مكتب الوكالء املوحد)

م�ؤ�شر القيا�س
�سالمة عمليات تداول اجلوازات من
الفقدان �أو االختالط �سرعة �إجناز
عمليات الت�سليم للجوازات ملكاتب
اخلدمة امليدانية.
�سالمة اجلوازات من الفقدان �أو
االختالط
�سالمة عمليات تداول اجلوازات من
الفقدان �أو االختالط �سرعة �إجناز
عمليات اال�ستالم للجوازات من
مكتب الوكالء املوحد.

101

المهام اإلجرائية

برنامج مركز حفظ جوازات املطار
م
1
2
3
4
5
6
7
8

102

و�صف الإجراء
التن�سيق امل�ستمر مع مكتب الوكالء املوحد

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

خالل املو�سم االول

 40يوم

من �ساعة �إن�شاء منوذج الت�سليم
ا�ستالم جوازات �سفر احلجاج القادمني عرب منفذ املطار من مكتب الوكالء املوحد للحجاج مكتملي اجراءات
الآيل لنموذج (ج) من قبل مكتب
جوزاتهم .
الوكالء املوحد
ا�ستالم جوزات احلجاج التوابع للحقائب املنتهية اجراءات �سدادهم للر�سوم من مكتب الوكالء املوحد من داخل من �ساعة ا�ستالم احلقيبة من
مكتب الوكالء
املدينة املنورة مببني طابة
تدقيق �أعداد اجلوازات وجن�سياتها ومطابقتها مع بيان اال�ستقبال ومنوذج (ج) والتن�سيق مع مركز ا�ستقبال املطار من �ساعة ا�ستالم احلقيبة من
مكتب الوكالء
ومكتب الوكالء املوحد لإجراء �أي تعديالت
من �ساعة ا�ستالم احلقيبة من
�أر�شفة احلقائب واجلوازات م�ؤقت ًا باملركز بدون التعامل مع بيانات اال�ستقبال وبيانات احلجاج
وحدة التدقيق
من �ساعة ا�ستالم احلقيبة من
ت�سليم اجلوازات �إىل مندوبي مكاتب اخلدمة امليدانية
وحدة الأر�شيف
 -1م�ساندة مكاتب اخلدمة يف ت�سجيل اجلوازات وفق ما ي�صدر من توجيه .
عند �صدور التوجيه
 -2الت�سجيل ملدة � 48ساعة يف املكاتب املتعرثة .
�سحب بيانات �أعداد اجلوازات املتبقية لدى مكتب الوكالء املوحد (و�أ�سماء احلجاج يف حال اكتمال الربط الآيل
من وقت و�صول الرحلة
مع مكتب الوكالء املوحد) و�إتاحتها ملكاتب اخلدمة امليدانية ورقيا �أو �آليا بح�سب املتاح من مكتب الوكالء املوحد .

� 3ساعة
� 3ساعة
� 3ساعة
� 3ساعة
� 3ساعة
� 3ساعة
� 8ساعات

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
قارئ �ضوئي
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
25
6
1
23
1
3
1
4
1
2
3
�أمانة املجل�س امل�شرف على مركز �إ�ستقبال
املطار املن�سق مع مكتب �إر�شاد احلافالت
ومكتب الوكالء املوحد
مركز حفظ جوازات املطار

رئي�س
م�شرف
م�ساند
مدخل بيانات
من�سق
�سكرتري
ع�ضو جوازات

النوع

العدد
1
6
6
21
18
3
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املركز
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ً
ثالثا  :برنامج وحدة أمانة المجلس وإستقبال المطار
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .
أهداف البرنامج

الهدف
انتظام عمل القطاع والوحدات .

توثيق اداء القطاع والوحدات .
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و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

•القيام ب�أعمال ال�سكرتارية .
•ا�ستالم وت�سليم املعامالت من الإدارات والوحدات .
•متابعة املعامالت لدى الإدارات والوحدات .
•جتميع التقارير من الإدارات والوحدات التابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�ضح �سري
تزويد الإدارات والوحدات التابعة
العمل يف جميع املواقع .
للقطاع بالتقارير يومي ًا .
•�إ�صدار تقرير موحد بعمل كل �إدارة ووحدة واملهام املوجزة واملوكلة �إليهم .

عدم تعليق املهام �أو املعامالت �أو
ت�أخرها يف الإجناز .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة �إ�ستقبال املطار
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير من الإدارات والوحدات والرفع لع�ضو جمل�س الإدارة على مدار (� )24ساعة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

�إعداد تقارير يومية باملهام املنجزة وم�ؤ�شرات الأداء .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
2
1
1
1
�أمانة املجل�س امل�شرف على مركز �إ�ستقبال
املطار املن�سق مع مكتب �إر�شاد احلافالت
ومكتب الوكالء املوحد
وحدة �أمانة املجل�س و�إ�ستقبال املطار

م�شرف
�سكرتري

النوع

العدد
2
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة
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قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة
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قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة

امل�شرف على القطاع

النداء الال�سلكي ( د) 5
الدليل  .م  .يا�سر بن غالب دبور
ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

رقم اجلوال

0505307144

الربيد الآيل

y-dabour@Adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 8243144حتويلة ()501-500

فاك�س

8255048

التعريف بالقطاع

يعني هذا الربنامج الإ�شراف على �إدارة الت�شغيل وال�صيانة والتجهيزات وامل�ستودعات على �أن يقوموا ب�صيانة جميع املباين واملكاتب واملراكز التابعة للم�ؤ�س�سة والت�أكد من
جاهزيتها فني ًا للعمل بالإ�ضافة ملتابعة النظافة واحلرا�سات الأمنية يف جميع املواقع وتوفري وت�أمني كافة م�ستلزمات املكاتب واخلدمة امليدانية والدعم وامل�ساندة من جتهيزات
مكتبية وقرطا�سية وفنية و�آليات وو�سائل ات�صال املختلفة .
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الهيكل التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

�إدارة التجهيزات
وامل�ستودعات

وحدة قطاع ال�ش�ؤون
الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

�إدارة الت�شغيل وال�صيانة

التابعةللقطاع
العمل التابعة
برامج العمل
برامج
للقطاع

108

م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج �إدارة التجهيزات وامل�ستودعات

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات

2

برنامج �إدارة الت�شغيل وال�صيانة

�إدارة الت�شغيل وال�صيانة

3

برنامج وحدة قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

وحدة قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

ً
اوال :برنامج إدارة التجهيزات والمستودعات
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج بتوفري وت�أمني كافة م�ستلزمات املكاتب واخلدمة امليدانية والدعم وامل�ساندة من جتهيزات مكتبية وقرطا�سية وفنية و�آليات وو�سائل ات�صال املختلفة .
أهداف البرنامج

الهدف
توفري وت�أمني كافة م�ستلزمات مكاتب
اخلدمة والدعم من جتهيزات واليات
وو�سائل ات�صال خمتلفة.
جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية
وامل�ساندة واملراكز والقطاعات قبل بدء
املو�سم .
�سالمة العهد

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
�سرعة توفري وت�أمني كافة م�ستلزمات
مكاتب للخدمة امليدانية والدعم
ا�ستقبال طلبات ال�صيانة وت�سجيل �أوامر العمل بالنظام
وامل�ساندة من جتهيزات و�آليات
ومرئيات وو�سائل ات�صال( .على
مدار مو�سم احلج)
جاهزية مكاتب اخلدمة وامل�ساندة
تكليف املوظفني ب�أوامر العمل ح�سب �أولويات الطلبات ومتابعة �أوامر العمل لإنهاء ت�أمني
واملراكز والقطاعات للعمل قبل بداية
م�ستلزمات املكاتب من الأثاث وغريه قبل وبعد ا�ستالم وت�سليم املكاتب
املو�سم ن�سبة %100
ت�أمني كافة متطلبات مواقع العمل يف امل�ستودع قبل بد�أ مو�سم احلج و�ضبط عمليات اال�ستالم �سرعة تلبية وت�أمني نواق�ص االثاث
وغريها (قبل و�أثناء مو�سم احلج)
والت�سليم لكافة التجهيزات .

109

المهام اإلجرائية

التجهيزات وامل�ستودعات
م

110

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

1

مراجعة تقارير ر�ؤ�ساء املكاتب مع �أع�ضاء جمال�س االدارة املعنيني التخاذ مايلزم وقت مايتم اعتماده

من �شهر ربيع الأول

� 2شهر

2

جتهيز مكاتب اخلدمة امليدانية وامل�ساندة

 1436-06-01هـ

 140يوم

3

ت�سليم مكاتب اخلدمة امليدانية للر�ؤ�ساء او نوابهم مبجرد االنتهاء من اعتماد ا�سماء ر�ؤ�ساء املكاتب واملراكز
والقطاعات

1436/10/20هـ

 10يوم

4

متابعة حاالت النق�ص �أثناء �أداء اخلدمة يف مو�سم احلج و�سرعة ت�أمينها

يوميا يف حالة وجود نق�ص

على مدار ال�ساعة

5

القيام بجوالت م�ستمرة على املواقع ملالحظة وجود عوائق والقيام بعمليات التقييم الالزمة وفق االجراءات

من بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

6

ا�ستالم املكاتب والعهد امل�سلمة بعد نهاية املو�سم

1437-01-20هـ

 10يوم

7

اعداد التقارير الالزمة عن و�ضع املكاتب بعد انتهاء املو�سم

بعد ا�ستالم جميع املواقع
املو�سمية

� 3شهر

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
2
1
4
1
4
1
قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل
وال�صيانة
�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات

�سائق
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري

النوع

العدد
1
3
2
3
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

مدير ادارة التجهيزات وامل�ستودعات
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ً
ثانيا :برنامج إدارة التشغيل والصيانة
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج ب�صيانة جميع املباين واملكاتب واملراكز التابعة للم�ؤ�س�سة والت�أكد من جاهزيتها فني ًا للعمل بالإ�ضافة ملتابعة النظافة واحلرا�سات الأمنية يف جميع املواقع .

أهداف البرنامج

الهدف
�سالمة وجاهزية املواقع التابعة للم�ؤ�س�سة
فني ًا .
�ضمان نظافة مقار العمل بجميع مواقع
امل�ؤ�س�سة .

و�سيلة التحقيق
 -1الإ�شراف على متعهد النظافة والت�أكد من ت�أمني كافة م�ستلزمات النظافة يف جميع
مواقع امل�ؤ�س�سة والت�أكد من تغطية جميع املواقع باحلرا�سات الأمنية.
 -2عمل كافة اعمال ال�صيانة ملواقع اخلدمة لتكون جاهزة قبل ت�سليمها لر�ؤ�ساء املكاتب .
 -3اال�شراف واملتابعة حلرا�س االمن ح�سب مواقع اخلدمة املخ�ص�صة لهم ل�ضمان قيامهم
بعمهلم على الوجه املطلوب.
اال�شراف على متعهد النظافة ومتابعة قيام عمال النظافة بعملهم على الوجه املطلوب .

م�ؤ�شر القيا�س
التزام احلرا�سات باملوافع .

تطبيق املعايري الالزمة للنظافة .

المهام اإلجرائية

�إدارة الت�شغيل وال�صيانة
م
1
2
112

و�صف الإجراء
الك�شف على جميع مواقع اخلدمة امليدانية وعمل ال�صيانة الالزمة لها والت�أكد من جاهزيتها فني ًا للعمل بها قبل
بداية �أعمال مو�سم احلج
القيام باجلوالت امليدانية على مواقع امل�ؤ�س�سة للت�أكد من نظافتها وتواجد احلرا�سات الأمنية �أثناء �أعمال مو�سم
احلج

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

من �شهر رجب

� 3شهر

منذ بدء الأعمال املو�سمية

على مدار ال�ساعة

و�صف الإجراء

م
3

القيام باجلوالت امليدانية لعمل ال�صيانة الالزمة �أثناء �أعمال مو�سم احلج

4

�إعداد التقارير النهائية لو�ضع مواقع اخلدمات عند ا�ستالمها

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

منذ ا�ستالم الر�ؤ�ساء املكاتب

على مدار ال�ساعة

 1436-10-20منذ ا�ستالم جميع
املواقع املو�سمية

 7ايام

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
2
1
4
1
3
1
قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل
وال�صيانة
�إدارة الت�شغيل وال�صيانة

م�شرف
م�ساند
من�سق
من�سق 2
�سكرتري

النوع

العدد
2
2
3
3
2

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

مدير �إدارة الت�شغيل وال�صيانة

113

ً
ثالثا :برنامج وحدة قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .
أهداف البرنامج

الهدف
انتظام عمل القطاع والوحدات .
توثيق اداء القطاع والوحدات .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

•القيام ب�أعمال ال�سكرتارية .
•ا�ستالم وت�سليم املعامالت من الإدارات والوحدات .
• متابعة املعامالت لدى الإدارات والوحدات
•جتميع التقارير من الإدارات والوحدات التابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�ضح �سري
تزويد الإدارات والوحدات التابعة
العمل يف جميع املواقع .
للقطاع بالتقارير يومي ًا .
• �إ�صدار تقرير موحد بعمل كل �إدارة ووحدة واملهام املوجزة واملوكلة �إليهم .

عدم تعليق املهام �أو املعامالت �أو
ت�أخرها يف الإجناز .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

114

م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير من الإدارات والوحدات والرفع لع�ضو جمل�س الإدارة على مدار (� )24ساعة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

�إعداد تقارير يومية باملهام املنجزة وم�ؤ�شرات الأداء .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
1
1
1
1

قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل
وال�صيانة
وحدة قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل
وال�صيانة

م�شرف
�سكرتري

النوع

العدد
1
2

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة

115

قطاع المجلس اإلشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية المشرف على مركز مغادرة الميقات

116

قطاع المغادرة الميدانية المشرف على مركز مغادرة الميقات

امل�شرف على القطاع

النداء الال�سلكي ( د) 6
الدليل  .في�صل بن حممد �أمني �سندي
ع�ضو جمل�س الإدارة للمغادرة امليدانية امل�شرف على مركز مغادرة امليقات

رقم اجلوال

0500520030

الربيد الآيل

f-sindi@Adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 8243144حتويلة ()303-302

فاك�س

8255048

التعريف بالقطاع

هي اجلهة امل�شرفة على قطاع املغادرة ومكاتب اخلدمة امليدانية رقم  1و كذلك مركز توجيه احلافالت  1ووحدة امليقات و التي تلبي جميع احتياجاتها و تقوم بو�ضع اخلطط و
الربامج و اليات العمل و �شرحها على جميع العاملني التابعني للمجل�س كما تقوم مب�ساندة املكاتب و الوحدات التابعة له لتحقيق اجلودة باملحددات الزمنية و االرتقاء مب�ستوى
اخلدمات املقدمة للحاج الكرمي زائر م�سجد امل�صطفى حممد عليه ال�صالة و ال�سالم .

117

التنظيمي
الهيكلالتنظيمي
الهيكل

ع�ضو جمل�س �إدارة لقطاع املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية امل�شرف على مركز مغادرة امليقات

مكتب م�سلمي �أمريكا و�أ�سرتاليا وبريطانيا وكندا
والرحالت الداخلية

مكتب خدمة حجاج م�سلمي �أوروبا

مكتب خدمة حجاج تركيا

مكتب خدمة حجاج جنوب �شرق �آ�سيا

مكتب خدمة حجاج �أندون�سيا

وحدة امليقات

مكتب خدمة حجاج الهند

مكتب خدمة حجاج بالد ال�شام و العراق واليمن
و املقيمني بدول اخلليج

مكتب خدمة حجاج دول املغرب العربي

مركز توجيه احلافالت 1

مكتب املجل�س اال�شرايف ملكاتب
اخلدمة امليدانية رقم 1

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 1
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برامج العمل التابعة للقطاع
م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 1

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 1

2

برنامج مكتب املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية
رقم 1

مكتب املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية رقم 1

3

برنامج مركز توجيه احلافالت 1

مركز توجيه احلافالت 1

4

برنامج مكتب م�سلمي �أمريكا و�أ�سرتاليا وبريطانيا وكندا والرحالت
الداخلية

مكتب م�سلمي �أمريكا و�أ�سرتاليا وبريطانيا وكندا والرحالت الداخلية

5

برنامج مكتب خدمة حجاج م�سلمي �أوروبا

مكتب خدمة حجاج م�سلمي �أوروبا

6

برنامج مكتب خدمة حجاج تركيا

مكتب خدمة حجاج تركيا

7

برنامج مكتب خدمة حجاج جنوب �شرق �آ�سيا

مكتب خدمة حجاج جنوب �شرق �آ�سيا

8

برنامج مكتب خدمة حجاج �أندون�سيا

مكتب خدمة حجاج �أندون�سيا

9

برنامج وحدة امليقات

وحدة امليقات

10

برنامج مكتب خدمة حجاج الهند

مكتب خدمة حجاج الهند

11

برنامج مكتب خدمة حجاج بالد ال�شام و العراق واليمن و
املقيمني بدول اخلليج

مكتب خدمة حجاج بالد ال�شام و العراق واليمن و املقيمني بدول
اخلليج

12

برنامج مكتب خدمة حجاج دول املغرب العربي

مكتب خدمة حجاج دول املغرب العربي
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ً
أوال :وحدة الميقات
التعريف بالبرنامج

خدمة احلجاج الكرام يف م�سجد امليقات ذو حليفة من خالل توعية و�إر�شاد احلجاج زوار م�سجد امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم من خالل انتقالهم من احلافالت �إىل م�سجد
امليقات للبدء ب�أول �شعائر احلج وهو الإحرام .
أهداف البرنامج

الهدف
�إر�شاد احلجاج و توجيه دخولهم و
خروجهم من و �إىل م�سجد امليقات
تطبيق اجلودة وفق املحددات الزمنية.

توفري جميع و�سائل اال�ستدالل مل�ساعدة احلجاج الكرام و ال�سعي على راحتهم .

ا�ستقبال دخول وخروج احلافالت من و
�إىل م�سجد امليقات �ألي ًا.

 -1ر�صد وقت دخول احلافلة وخروجها بالنظام الآيل .
-2و�ضع رقم للموقف على احلافلة.
-3الت�أكد من توزيع كرت اال�ستدالل على احلجاج الكرام .

تخ�صي�ص فريق عمل للتن�سيق مع املكاتب
امليدانية م�سبق ًا لت�سهيل عملية تفويج
احلافالت من البلد �إىل امليقات ,وذلك
ملنع التكد�س .
تدريب الكادر الوظيفي على اعمال
امليقات
120

و�سيلة التحقيق
ت�سخري كل اجلهود و الإمكانيات من و�ضع اخلطط املتقنة و ا�ستخدام و�سائل التقنية لتقدمي
خدمة عالية اجلودة تر�ضي اهلل عز و جل و تلبي �إحتياجات احلجاج الكرام

م�ؤ�شر القيا�س
%100
�إنهاء �إجراءات احلجاج الكرام وفق
املحددات الزمنية % 95 .
�سهولة اال�ستدالل على موقف احلافلة
من خالل كرت اال�ستدالل%95 .

متابعة جدول التوديع امليداين وذلك لت�سهيل عملية تفويج احلافالت و تكون الي ًا عرب املغادرة
امليدانية.

%90

تدريب العاملني على كيفية اال�ستدالل على مواقع احلافالت بح�سب املناطق اجلغرافية
للم�سجد و تدريبهم على اال�سعافات االولية و املحافظة على املحددات الزمنية لوقوف
احلافالت مع املتابعة الدائمة ل�صحة احلجاج الكرام.

%100

الهدف
تعيني الكادر الن�سائي و يت�ضمن املرتجمني
التن�سيق مع مركز ك9

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
توزيع العن�صر الن�سائي داخل ال�ساحات الداخلية و �إر�شاد احلجاج اىل حافالتهم و �إعطائهم حت�سني اجلودة و اخلدمة املقدمة
للحجاج الكرام %100
االهتمام و الرعاية الالزمة و خا�صة كبار ال�سن .
التوا�صل مع مركز ك 9بخ�صو�ص احلافالت الغري منتهية �أجراءات التوديع النهائية اخلا�صة
%100
بها من حذف و �إ�ضافة و ما تيعلق باحلجاج املتخلفني عن حافالتهم يف امليقات و �ضمان
ت�صعيدهم مع جمموعاتهم

المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية لوحدة امليقات
و�صف الإجراء

م

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

من وقت و�صول احلافلة

 2دقيقة

مو�سم ما قبل احلج

على مدار ال�ساعة
على مدار ال�ساعة

1

ر�صد احلافالت و ت�سجيل موقع املوقف و ت�سجيل رقم احلافلة

2

التجول يف �ساحات امل�سجد و مواقف احلافالت لر�صد احلجاج التائهني

3

توجيه احلجاج و �إر�شادهم �إىل امل�سجد

من وقت نزولهم من الرحالت

4

حث احلجاج ب�سرعة الإحرام و املغادرة

اثناء توجيهم للحافالت

على مدار ال�ساعة

5

توجيه احلجاج �إىل احلافالت مبوجب كرت ا�ستدالل

اثناء توجيهم للحافالت

على مدار ال�ساعة

6

ترتيب خروج احلافالت و مغادرة احلجاج

وقت توجة احلافالت اىل البوابة

 10دقائق

حني مغادرة احلافلة

على مدار ال�ساعة

7

الت�أكد من خلو دورات املياه و امل�سجد من احلجاج و خلو املواقف من احلافالت
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مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
�آلة ت�صوير
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات
دباب

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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العدد
3
18
3
1
6
1
3
3
4
قطاع املغادرة امليدانية امل�شرف على مركز
مغادرة امليقات
وحدة امليقات

رئي�س
م�شرف
م�ساند
من�سق
مر�شد
مر�شد 2

النوع

العدد
1
3
3
3
13
10

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س الوحدة

ً
ثانيا  :وحدة قطاع المجلس اإلشرافي 1
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .
أهداف البرنامج

الهدف
انتظام عمل القطاع والوحدات .
توثيق اداء القطاع والوحدات .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

•القيام ب�أعمال ال�سكرتارية .
•ا�ستالم وت�سليم املعامالت من الإدارات والوحدات .
• متابعة املعامالت لدى الإدارات والوحدات
•جتميع التقارير من الإدارات والوحدات التابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�ضح �سري
تزويد الإدارات والوحدات التابعة
العمل يف جميع املواقع .
للقطاع بالتقارير يومي ًا .
• �إ�صدار تقرير موحد بعمل كل �إدارة ووحدة واملهام املوجزة واملوكلة �إليهم .

عدم تعليق املهام �أو املعامالت �أو
ت�أخرها يف الإجناز .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 1
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير من الإدارات والوحدات والرفع لع�ضو جمل�س الإدارة على مدار (� )24ساعة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

�إعداد تقارير يومية باملهام املنجزة وم�ؤ�شرات الأداء .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة
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مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

124

العدد
1
1
1
1

قطاع املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية امل�شرف على مركز مغادرة
امليقات
وحدة القطاع

م�شرف
م�ساند
�سكرتري

النوع

العدد
1
1
1

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة

ً
ثالثا :مكتب المجلس االشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية 1
التعريف بالبرنامج

هو اجلهة التي ت�شرف على الأعمال الإدارية و امليدانية ملكاتب اخلدمة امليدانية و القطاعات املدرجة حتت نطاق املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية  1لتقدمي خدمات ذات
م�ستوى رفيع لزوار م�سجد ر�سول اهلل �صل اهلل عليه و�سلم و معاجلة املعوقات  ،ا�ضافة اىل م�ساندتها ودعمها خالل اوقات الذروة و التن�سيق فيما بينهم .
أهداف البرنامج

الهدف

و�سيلة التحقيق

جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية و
الوحدات املدرجة حتت نطاق القطاع
املغادرة واملكاتب امليدانية

اال�شراف على اال�ستعدادات ملتابعة ت�سليم وجتهيز مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات
املدرجة والتوا�صل مع اجلهات ذات العالقة فيما يخ�ص ذلك واال�شراف على �سرعة تامني
النواق�ص ومتكني ابناء الطائفة من العمل يف امل�ؤ�س�سة بن�سبة ()%30

ح�سن اختيار فريق العمل املو�سمي

متابعة الرت�شيحات والتعينات والرتقيات ح�سب احلاجة لكل مكتب او وحدة من الوحدات
املدرجة

ن�شر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد

بث مفهوم العمل بروح الفريق الواحد والتعاون واهمية ك ًال منهما بني مكاتب اخلدمة
امليدانية والوحدات املدرجة وتقدمي الدعم وامل�ساندة فيما بينهم

جودة اخلدمة املقدمة للحجاج الكرام

التواجد امل�ستمر يف جميع مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات وذلك من خالل اال�شراف
ومتابعة ت�سري العمل والتاكد من حتقيق االهداف املرجوة وم�ساندتها يف انهاء اجراءات
احلجاج خالل ايام الذروة

م�ؤ�شر القيا�س

جاهزية جميع مكاتب اخلدمة امليدانية
واكتمال جميع التجهيزات املكتبية
واالدارية ورفع ن�سبة الكادر من ابناء
الطائفة % 98
وجود كادر كفء يف جميع مكاتب
اخلدمة امليدانية او الوحدات لتحقيق
االهداف والتميز يف اخلدمة %92
ايجاد تعاون ملحوظ بني مكاتب اخلدمة
امليدانية والوحدات يف جميع االجراءات
حتت مفهوم العمل بالفريق الواحد %90
انهاء ظاهرة تكد�س احلجاج الكرام
داخل مكاتب اخلدمة امليدانية وظاهرة
تكد�س احلقائب عن الت�سجيل % 90

125

الهدف
جودة االداء وفق املحددات الزمنية
احلد من حاالت التاخري و�صول جوازات
الفرادى ملراكز املغادرة
اال�ستمرار يف تطوير ودعم �سبل التوا�صل
والتن�سيق
متابعة النداءات والبالغات

تنمبة مهارات �أبناء الطائفة
�أر�شفة جوازات احلجاج �آلي ًا برقم
الدوالب والدرج بالأر�شيف
تداول اجلوازات داخل املكتب مع اجلهات
الأخرى ب�شكل �آيل

126

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
توحيد اجراءات العمل يف جميع مكاتب اخلدمة امليدانية ومتابعتها مكتبي ًا و ميداني ًا والتاكد
ا�ستكمال جميع اجراءات احلجاج
من قيامها بتنفيذ االجراءات ح�سب االنظمة والتعليمات واخلطط الت�شغيلية وفق حمددات
الكرام مكتبي َا بن�سبة % 98
زمنية
جتويد خدمة االداء وعدم ارباك
املرور الدوري على مكاتب اخلدمة امليدانية وا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى واي�صالها
مكاتب اخلدمة امليدانية وت�شتت
على مراكز املغادرة ( ا�ستقبال املطار � -صالة الفرادى )
جهودهم فيما يخ�ص ذلك % 88
توثيق حما�ضر وااللتزام بالتعليمات
التواجد يف جميع االجتماعات التن�سيقية فيما بني مكاتب باخلدمة امليدانية واجلهات ذات
وفق اخلطة الت�شغيلية لتقدمي �أف�ضل
العالقة امل�شاركة يف اخلدمة (مكاتب �ش�ؤون احلج  ،املجموعات ال�سكنية � ... ،إلخ) والت�أكد
اخلدمات لزوار م�سجد امل�صطفى
من االلتزام باخلطة الت�شغيلية .
�صلى اهلل علي و�سلم %95
�سرعة ت�سديد البالغات الواردة %95
متابعة البالغات الواردة وت�سديدها
حت�سني �أداء اخلدمة يف املكاتب
امليدانية وتطوير قدرات الكادر من
متابعة الكادر من �أبناء الطائفة يف جميع مكاتب اخلدمة امليدانية والقطاعات املدرجة حتت
�أبناء الطائفة املهنية والإبداعية
نطاق املجل�س وتنمية مهاراتهم و�سقلها وخ�صو�ص ًا يف �إدارة الأمزات .
وم�ساعدتهم يف حت�سني مهاراتهم
الكامنة %82
مراقبة �آلية للعمليات داخل مكتب اخلدمة من خالل مراقبة اجلودة .

�سرعة الو�صول �إىل االجوازات

 -1تدريب العاملني على �إجراءات و�آليات العمل قبل بداية �أعمال احلج .
 -2مراقبة �آلية للعمليات داخل مكتب اخلدمة من خالل مرباقبة اجلودة .

حفظ اجلوازات من �ضياعها .

المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية ملكتب املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية 1
م
1

2
3
4
5

6
7

و�صف الإجراء
التن�سيق و ت�سهيل عملية ت�سليم املكاتب املدرجة حتت نطاق قطاع املغادرة و املكاتب امليدانية من التجهيزات
التقنية و الإدارية قبل بدء �أعمال املو�سم بوقت كاف و التاكد من مدى جاهزيتها و متابعة الرت�شيحات و الرتقيات
واملناقالت �آليا و اعتمادها ح�سب حاجة املكاتب من اللغات و ذوي اخلربة و حتفيز الكادر الواعي للو�صول اىل
اخلدمة املطلوبة
الإجتماع مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية و بث مفهوم العمل بروح الفريق الواحد و ايجاد مبد�أ التعاون فيما
بينهم
متابعة جداول التوديع ال�صادرة من مكاتب اخلدمة امليدانية لتقييم ن�سبة العمل لكل مكتب ا�ضافة اىل التواجد
امل�ستمر داخل املكاتب و تقدمي الدعم و امل�ساندة ملنع ظهور حاالت التكد�س
التواجد امل�ستمر داخل مكاتب اخلدمة امليدانية و متابعة جميع االجراءات الداخلية و الت�أكد من توحيدها و تنفيذها
وفق اخلطة الت�شغيلية ومتابعة انهاء اجراءات احلجاج الكرام وفق املحددات الزمنية املو�ضوعة لكل اجراء
املرور الدوري على مكاتب اخلدمة امليدانية يف مو�سم ما بعد احلج و ا�ستالم جوازات الفرادى و اي�صالها اىل
مراكز املغادرة ( مركز ا�ستقبال املطار � ،صالة الفرادى ) للتخفيف من اعباء مكاتب اخلدمة امليدانية وعدم
ت�شتتهم عن اداء اخلدمة التي تقدم للحجاج الكرام .
التن�سيق مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية بالتوا�صل مع مكاتب �شئون احلج و املجموعات ال�سكنية اجلهات ذات
العالقة امل�شاركة يف اخلدمة وتذويد املجل�س مبواد االجتماع واملقر وتوثيق املحا�ضر املعدة لذلك ومعاجلة املعوقات
واالجراءات مع اجلهات ذات العالقة امل�شاركة يف اخلدمة
متابعة النداءات و البالغات وت�سديدها

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1436/10/20

 10يوم

1436/10/20

على مدار ال�ساعة

منذ وقت ان�شائها

 80يوم

1436/11/05

على مدار ال�ساعة

منذ وقت ان�شاء ك�شف املغادرة

على مدار ال�ساعة

1436/10/20

 90يوم

يومي ًا يف حالة ورود بالغ

على مدار ال�ساعة
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مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة
�سكرن
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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الكوادر الب�شرية
العدد
2
1
1
3
1
3
2

قطاع املغادرة امليدانية امل�شرف على مركز
مغادرة امليقات
مكتب املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية 1

رئي�س
رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري

النوع

العدد
1
3
3
2
3
1

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املجل�س اال�شرايف

ً
رابعا  :مركز توجيه الحافالت 1
التعريف بالبرنامج

يهدف هذا املركز اىل حت�سني اخلدمة و رفع م�ستوى الأداء و ذلك من خالل التعاون مع مكاتب اخلدمة امليدانية بتوجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع بح�سب توزيع �أعداد احلجاج
للحافالت ح�سب مدخالت النظام الآيل  ،كما �أنها تقوم بالت�صفية مع �شركات النقل والنقابة العامة لل�سيارات بد ًال من مكاتب اخلدمة امليدانية حتى يت�سنى للمكاتب متابعة �ش�ؤون
حجاجها الكرام بح�سب تطلعاتهم وفق املحدادت الزمننية كما انها تقوم بتوجييه املركبات ال�صغرية واحلافالت اخلا�صة يف مو�سم ما بعد احلج �إىل مراكز الإ�ستقبال.
أهداف البرنامج

الهدف
متابعة التوديع امليداين يف النظام الآيل
جاهزية احلافالت قبل موعد املغادرة
وفق املحددات الزمنية
االن�سيابية يف تنظيم خروج احلافالت من
املحطة
تنفيذ العقود اخلا�صة مع �شركات النقل

و�سيلة التحقيق
طباعة جداول التوديع امليداين ومعرفة مواقع التعديل واتخاذ االزم مع �شركات النقل فيما
يخ�ص ذلك
جتهيز احلافالت قبل موعد توجيهها ب�ساعتني و من ثم توجيهها اىل مواقع التوديع ح�سب
مواعيدها
فرز احلافالت داخل ال�ساحة كل مكتب على حده و تنظيم خروجها و ايجاد خمارج ا�ضافية
خالل ايام الذروة و انهاء تكد�س احلافالت اثناء اخلروج و خلطها بني مكاتب اخلدمة
امليدانية
التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية و �شركات النقل و التن�سيق فيما يخ�ص ذلك قبل موعد
التوديع بـ � 22ساعة و التاكد من توفر احلافالت املطلوبة و مدى جاهزيتها و احلر�ص على
ادخال العقود املربمة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية

م�ؤ�شر القيا�س
معرفة جميع �شركات النقل باعداد
احلافالت املطلوبة لكل �شركة % 97
جاهزية جميع احلافالت وو�صولها
اىل مواقع التوديع امليداين وفق
املحددات الزمنية % 92
انهاء تكد�س احلافالت اثناء اخلروج
وانهاء ظاهرة خلط احلافالت بني
مكاتب اخلدمة امليدانية % 94
و�صول احلافالت املطلوبة ذات
العقود اىل مواقعها ال�صحيحة
بن�سبة % 99
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الهدف
مطابقة حمولة احلافالت مع الأعداد
الفعلية للحجاج الكرام بكل موقع
التجاوب مع احلاالت امليدانية وخروج
املبكر واحلاالت الطارئة و�سرعة معاجلة
حاالت تعطل احلافالت او رف�ضها من
قبل احلجاج الكرام
مراقبة تفويج احلجاج الكرام ملو�سم ما
بعد احلج
توجية حافالت احلجاج املغادرين عرب
ر حممد بن عبد
مطار االمي
العزيز ملواقع ال�سكن

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
�إنهاء ظاعرة زيادة عدد احلجاج
طابعة جداول التوديع املدياين وجتهيز حافالت كل مكتب بح�سب مدخالته يف النظام الآيل
الكرام عن عمولة احلافلة �أو العك�س
للم�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء .
%98
التعاون مع وحدة املجل�س اال�شرايف والتجاوب مع حاالت اخلروج املبكر وتعطل احلاالت او
رف�ضها من قبل احلجاج الكرام

�سرعة انتهاء احلاالت % 94

التقلي�ص من حاالت وجود جوازات
ايجاد كادر يقوم مبراقبة تفويج احلجاج الكرام عند نقطة الفرز وخ�صو�صا املركبات
بحوزة احلجاج الكرام او عدم
اخلا�صة التي تقل احلجاج الكرام ملو�سم ما بعد احلج
ت�سجيلها يف النظام الآيل % 96
يتم حتويل عدد  %50من �إجمايل كادر مركز توجيه احلافالت بالهجرة �إىل مركز توجيه
احلافالت باملطار (الرتددية) ليتم ت�سديد جميع مواقع التوديع املغادرة عرب منفذ مطار
ت�سديد جميع املواقع %100
الأمري حممد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة حيث يقوم هذا املركز بنف�س �إجراءات العمل يف
مركز توجيه احلافالت ملو�سم ما بعد احلج .

المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية ملركز توجية احلافالت 1
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م

اجراءات العمل

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

متابعة و طباعة جداول ومواعيد التوديع و الإعتمادات املدخلة من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية يف النظام الآيل
للم�ؤ�س�سة قبل � 24ساعة

منذ وقت �إدخال الك�شف

على مدار ال�ساعة

م

اجراءات العمل

2

الت�أكد من جاهزية احلافالت بالتعاون مع النقابة العامة لل�سيارات قبل موعد توجيهها .

3

التوا�صل مع �شركات النقل لتجهيز احلافالت و توجيهها �إىل مواقع التوديع

4

املتابعة مع مكاتب اخلدمة امليدانية و الت�أكد من و�صول احلافالت اىل مواقع التوديع امليداين يف مواعيدها

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

قبل موعد توجيه احلافالت اىل املواقع

� 2ساعة

قبل موعد املغادرة

� 2ساعة

بعد خروج احلافلة من املحطة

 45دقيقة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات
دباب
�سيارة فان

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

العدد
6
4
6
1
1
1
1
4
3
2
3
قطاع املغادرة امليدانية امل�شرف على مركز
مغادرة امليقات
مركز توجيه احلافالت 1

رئي�س
رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد
مر�شد 2

النوع

العدد
1
3
6
3
6
2
40
40

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املركز
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ً
خامسا  :مكاتب الخدمة الميدانية
التعريف بالبرنامج

يعترب هذا الربنامج من �أهم الربامج وذلك لتوا�صلها املبا�شر مع احلجاج الكرام وزوار م�سجد امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم  ،من حيث يتم تقدمي كافة اخلدمات والإجراءات منذ
بد�أ يف �أ�ستقبالهم ومتابعتهم يف الوحدات ال�سكنية وت�سجيل جوازاتهم و�أر�شفتها وفرزها وجتهيزها �إىل يوم التوديع اخلا�ص بهم �أول ب�أول.
ا�سم مكتب اخلدمة امليداين
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املكتب امليداين خلدمة حجاج دول بالد ال�شام و العراق و اليمن و املقيمني بدول اخلليج

املكتب امليداين خلدمة حجاج بالد املغرب العربي

املكتب امليداين خلدمة حجاج م�سلمي امريكا و ا�سرتاليا و كندا و الرحالت
الداخلية

املكتب امليداين خلدمة حجاج م�سلمي اوروبا

املكتب امليداين خلدمة حجاج تركيا

املكتب امليداين خلدمة حجاج جنوب �شرق ا�سيا

املكتب امليداين خلدمة حجاج اندوني�سيا

املكتب امليداين خلدمة حجاج الهند

أهداف البرنامج

الهدف

و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

ح�سن ا�ستقبال �ضيوف الرحمن

ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم املكتب بكل ب�شا�شة و�سرور وتقدمي ال�ضيافة لهم

%98

ح�سن تقدمي اخلدمات الالزمة للحجاج
الكرام منذ قدومهم وحتى مغادرتهم

.1ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال و ت�سجيلها و ار�شفتها و حفظها حلني طلب
ا�ستخراج اجلوازات  .2التطبيق على اجلوازات و عر�ضها على املنظم او احلاج
 .الكرمي قبل احالتها اىل التوديع  .3القيام بعمل الإجراءات املبدئية لعملية التوديع 4
مرافقة احلجاج الكرام للجهات ذات العالقة النهاء معاملته اذا لزم االمر"

التميز يف اداء اخلدمة %85

انهاء جميع الإجراءات املطلوبة يف خدمة
�ضيوف الرحمن

""ا�ستكمال جميع االجراءات الالزمة من عمل املغادرات املبدئية و امليدانية وا�صدار
ال�سندات و الإعتمادات و حفظ اجلوازات حلني موعد املغادرة"

%85

التعاون مع �ضيوف الرحمن وم�ساعدتهم

ار�شاد احلجاج اىل حافالتهم يف مواقع التوديع و متابعة نقل امتعتهم
 -1متابعة و�صول احلافالت على مواعيدها
 -2جتهيز املوقع من جميع العنا�صر املطلوبة
 -3ح�سن التعامل مع احلجاج الكرام
 -4ترقيم احلافالت وو�ضع ك�شوفات مغادرة عليها
 -5ار�شاد احلجاج الكرام اىل حافالتهم
� -6صحة تطبيق اجلوزات على احلجاج الكرام
 -7مطابقة العدد الفعلي مع ك�شف املغادرة
 -8مغادرة احلافالت وفق حمددها الزمني
� -9سرعة معاجلة املعوقات

تطبيق اجلودة يف مواقع التوديع امليداين

%95

جتويد عمليات التوديع امليداين وفق
اخلطة الت�شغيلية % 97
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المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية ملكاتب اخلدمة امليدانية
م

اجراءات العمل

1

ح�سن ا�ستقبال احلجاج الكرام و تقدمي ال�ضيافة لهم و الرتحيب بهم

2

3
4
5
134

 -1ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال ( الهجرة  ،املطار) .
 -2ا�ستكمال بياناتها من خالل (طلب البيانات وجلبها و ت�سجيلها وربطها باحلقائب) وار�شفتها .
 -3ا�ستخراج اجلوازات ( فرادى او جمموعات ) عمل املغادرات املبدئية .
 -4حفظ اجلوازات ب�أر�شيف التوديع املبدئي و عمل املغادرات امليدانية و توريد تذاكر االركاب وا�صدار ال�سندات.
 -5ا�صدار االعتمادات قبل موعد التوديع ب � 24ساعة و ت�سليم احلقائب اىل وحدة التوديع النهائي باملكتب .
 -6التوا�صل مع وحدة توجيه احلافالت و التن�سيق لذلك.
 -7ت�سليم جوازات الفرادى اىل مندوبي وحدة مكاتب اخلدمة امليدانية قبل موعد املغادرة ب � 24ساعة ملو�سم ما بعد
احلج .
( -8بالن�سبة للمقيمني بدول اخلليج) يتم ت�سليم جوازات احلجاج لر�ؤ�ساء احلمالت .
( -9بالن�سبة للرحالت الداخلية) �إر�سال مندوب �إىل مركز ا�ستقبال املطار ال�ستالم جوازات الرحالت الداخلية .
 -10التوجه اىل مواقع التوديع قبل و�صول احلافالت ب 30دقيقه بعد الت�أكد من عدد اجلوازات وا�ستكمال جميع
عنا�صر التوديع .
 -11امتام عملية التوديع .
ا�ستكمال جميع بيانات املغادرة بن�سبة ال تقل عن  % 90و يتم توجيه احلافالت وفق حمدداتها الزمنية ويتم ا�ستكمال
النق�ص او التعديل يف مركز امليقات قبل مغادرتها لوجهتها ب�شكل نهائي و�صحيح
خدمة �ضيوف الرحمن بال�شكل املطلوب يف مواقع التوديع امليداين وذلك من خالل ار�شادهم اىل احلافالت و متابعة
نقل امتعتهم و �سالمتها و الت�أكد من وجود االحرام بحوزتهم
تفقد احلجاج ومتابعة احوالهم وم�ساعدتهم وتقدمي الدعم الالزم خلدمتهم طوال مدة اقامتهم ووفق االحتياج
لتحقيق راحتهم

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

التجهيزات

�آلة

هاتف

فاك�س

برافو

حمطة
ثابتة

ال�سلكي
يدوي

�سيارات

كامريات
مراقبة

1

3

1

3

2

8

3

1

3

2

6

1

3

2

8

3

2

6

2

8
8

م

املواقع

حا�سب
�آيل

طابعة
عادية

قارئ
�ضوئي

ت�صوير

1

مكتب جنوب �شرق ا�سيا

12

5

8

1

4

2

مكتب بالد ال�شام

12

5

8

1

4

1

3

مكتب م�سلمي �أوروبا

12

4

8

1

4

1

3

4

مكتب املغرب

12

5

8

1

4

1

3

1

5

مكتب اندوني�سيا

15

5

10

2

4

1

3

1

3

6

مكتب الهند
مكتب م�سلمي �أمريكا
وبريطانيا
مكتب تركيا

15

6

8

1

4

1

3

1

3

2

12

4

8

1

4

1

3

1

3

2

8

12

6

8

1

4

1

3

1

3

2

8

102

40

66

9

32

8

24

8

24

16

60

7
8

االجمايل
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التجهيزات

20

25
20

م�شرف

م�ساند

من�سق

�سكرتري

3

3

3

2

14

3

3

2

12

20

3

2

14

20

25

2

12

20

20

15

25

25

25

25
20

م

املواقع

رئي�س

نائب

1

مكتب جنوب �شرق ا�سيا

1

3

3

2

مكتب بالد ال�شام

1

3

3

3

3

مكتب م�سلمي �أوروبا

1

3

3

3

3

4

مكتب املغرب

1

3

3

3

3

3

5

مكتب اندوني�سيا

1

3

3

3

3

3

2

6

مكتب الهند
مكتب م�سلمي �أمريكا
وبريطانيا
مكتب تركيا

1

3

3

3

3

3

2

15

1

3

3

3

3

3

2

12

20

1

3

3

3

3

3

2

14

20

25

8

24

24

24

24

24

16

108

170

185

7
8

االجمايل

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
136

ع�ضو

مدخل

مر�شد 1

مر�شد 2

جوازات

قطاع املغادرة امليدانية امل�شرف على مركز
مغادرة امليقات
مكاتب اخلدمة امليدانية

بيانات

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

قطاع المجلس اإلشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية المنسق مع النقابة العامة للسيارات

137

قطاع المغادرة الميدانية المنسق مع النقابة العامة للسيارات

امل�شرف على القطاع

النداء الال�سلكي ( د) 9
الدليل  .فار�س بن يو�سف �صبغة اهلل
ع�ضو جمل�س الإدارة للمغادرة امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

رقم اجلوال

0566635550

الربيد الآيل

fhabib@Adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 8243144حتويلة ()301-300

فاك�س

8255048

التعريف بالقطاع

هي اجلهة امل�شرفة على قطاع املغادرة ومكاتب اخلدمة امليدانية رقم  2و كذلك مركز توجيه احلافالت  2و هي اجلهة التي تقوم بالتن�سيق مع النقابة العامة لل�سيارات يف التوا�صل
مع �شركات النقل لتوفري احلافالت املهي�أة خلدمة �ضيوف الرحمن لتقدمي خدمات ذات م�ستوى رفيع لزوار م�سجد امل�صطفى �صل اهلل عليه و�سلم وهي اجلهة التي تقوم مبعاجلة
املعوقات الإدارية لهذه املكاتب .
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الهيكل التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لقطاع املجل�س الإ�شرايف ملكاتب
اخلدمة امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

مكتب خدمة حجاج باك�ستان

مكتب خدمة حجاج افغان�ستان ودول و�سط ا�سيا

مكتب خدمة حجاج م�صر

مكتب خدمة حجاج بنجالدي�ش

مكتب خدمة حجاج ايران

مكتب خدمة حجاج ال�سودان

مكتب خدمة حجاج نيجرييا

مركز توجيه احلافالت 2

مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية 2

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 2
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برامج العمل التابعة للقطاع

140

م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 2

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 2

2

برنامج مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية 2

مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية 2

3

برنامج مركز توجيه احلافالت 2

مركز توجيه احلافالت 2

4

برنامج مكتب خدمة حجاج باك�ستان

مكتب خدمة حجاج باك�ستان

5

برنامج مكتب خدمة حجاج افغان�ستان ودول و�سط ا�سيا

مكتب خدمة حجاج افغان�ستان ودول و�سط ا�سيا

6

برنامج مكتب خدمة حجاج م�صر

مكتب خدمة حجاج م�صر

7

برنامج مكتب خدمة حجاج بنجالدي�ش

مكتب خدمة حجاج بنجالدي�ش

8

برنامج مكتب خدمة حجاج ال�سودان

مكتب خدمة حجاج ال�سودان

9

برنامج مكتب خدمة حجاج نيجرييا

مكتب خدمة حجاج نيجرييا

10

برنامج مكتب خدمة حجاج ايران

مكتب خدمة حجاج ايران

ً
اوال  :وحدة قطاع المجلس اإلشرافي 2
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .
أهداف البرنامج

الهدف
انتظام عمل القطاع والوحدات .
توثيق اداء القطاع والوحدات .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

•القيام ب�أعمال ال�سكرتارية .
•ا�ستالم وت�سليم املعامالت من الإدارات والوحدات .
• متابعة املعامالت لدى الإدارات والوحدات
•جتميع التقارير من الإدارات والوحدات التابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�ضح �سري
تزويد الإدارات والوحدات التابعة
العمل يف جميع املواقع .
للقطاع بالتقارير يومي ًا .
• �إ�صدار تقرير موحد بعمل كل �إدارة ووحدة واملهام املوجزة واملوكلة �إليهم .

عدم تعليق املهام �أو املعامالت �أو
ت�أخرها يف الإجناز .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف 2
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير من الإدارات والوحدات والرفع لع�ضو جمل�س الإدارة على مدار (� )24ساعة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

�إعداد تقارير يومية باملهام املنجزة وم�ؤ�شرات الأداء .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة
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مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

142

النوع

العدد
1
1
1
1

م�شرف
م�ساند
�سكرتري

النوع

العدد
1
1
1

مرجعية الربنامج

قطاع املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

اجلهة املنفذة

وحدة القطاع

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة

ً
ثانيا :مكتب المجلس االشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية2
التعريف بالبرنامج

هو اجلهة التي ت�شرف على الأعمال الإدارية و امليدانية ملكاتب اخلدمة امليدانية و القطاعات املدرجة حتت نطاق املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية  1لتقدمي خدمات ذات
م�ستوى رفيع لزوار م�سجد ر�سول اهلل �صل اهلل عليه و�سلم و معاجلة املعوقات  ،ا�ضافة اىل م�ساندتها ودعمها خالل اوقات الذروة و التن�سيق فيما بينهم .
أهداف البرنامج

الهدف

و�سيلة التحقيق

جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية و
الوحدات املدرجة حتت نطاق القطاع
املغادرة واملكاتب امليدانية

اال�شراف على اال�ستعدادات ملتابعة ت�سليم وجتهيز مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات
املدرجة والتوا�صل مع اجلهات ذات العالقة فيما يخ�ص ذلك واال�شراف على �سرعة تامني
النواق�ص ومتكني ابناء الطائفة من العمل يف امل�ؤ�س�سة بن�سبة ()%30

ح�سن اختيار فريق العمل املو�سمي

متابعة الرت�شيحات والتعينات والرتقيات ح�سب احلاجة لكل مكتب او وحدة من الوحدات
املدرجة

ن�شر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد

بث مفهوم العمل بروح الفريق الواحد والتعاون واهمية ك ًال منهما بني مكاتب اخلدمة
امليدانية والوحدات املدرجة وتقدمي الدعم وامل�ساندة فيما بينهم

جودة اخلدمة املقدمة للحجاج الكرام

التواجد امل�ستمر يف جميع مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات وذلك من خالل اال�شراف
ومتابعة ت�سري العمل والتاكد من حتقيق االهداف املرجوة وم�ساندتها يف انهاء اجراءات
احلجاج خالل ايام الذروة

م�ؤ�شر القيا�س

جاهزية جميع مكاتب اخلدمة امليدانية
واكتمال جميع التجهيزات املكتبية
واالدارية ورفع ن�سبة الكادر من ابناء
الطائفة % 98
وجود كادر كفء يف جميع مكاتب
اخلدمة امليدانية او الوحدات لتحقيق
االهداف والتميز يف اخلدمة %92
ايجاد تعاون ملحوظ بني مكاتب اخلدمة
امليدانية والوحدات يف جميع االجراءات
حتت مفهوم العمل بالفريق الواحد %90
انهاء ظاهرة تكد�س احلجاج الكرام
داخل مكاتب اخلدمة امليدانية وظاهرة
تكد�س احلقائب عن الت�سجيل % 90
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الهدف
جودة االداء وفق املحددات الزمنية
احلد من حاالت التاخري و�صول جوازات
الفرادى ملراكز املغادرة
اال�ستمرار يف تطوير ودعم �سبل التوا�صل
والتن�سيق
متابعة النداءات والبالغات

تنمبة مهارات �أبناء الطائفة
�أر�شفة جوازات احلجاج �آلي ًا برقم
الدوالب والدرج بالأر�شيف
تداول اجلوازات داخل املكتب مع اجلهات
الأخرى ب�شكل �آيل
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م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
توحيد اجراءات العمل يف جميع مكاتب اخلدمة امليدانية ومتابعتها مكتبي ًا و ميداني ًا والتاكد
ا�ستكمال جميع اجراءات احلجاج
من قيامها بتنفيذ االجراءات ح�سب االنظمة والتعليمات واخلطط الت�شغيلية وفق حمددات
الكرام مكتبي َا بن�سبة % 98
زمنية
جتويد خدمة االداء وعدم ارباك
املرور الدوري على مكاتب اخلدمة امليدانية وا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى واي�صالها
مكاتب اخلدمة امليدانية وت�شتت
على مراكز املغادرة ( ا�ستقبال املطار � -صالة الفرادى )
جهودهم فيما يخ�ص ذلك % 88
توثيق حما�ضر وااللتزام بالتعليمات
التواجد يف جميع االجتماعات التن�سيقية فيما بني مكاتب باخلدمة امليدانية واجلهات ذات
وفق اخلطة الت�شغيلية لتقدمي �أف�ضل
العالقة امل�شاركة يف اخلدمة (مكاتب �ش�ؤون احلج  ،املجموعات ال�سكنية � ... ،إلخ) والت�أكد
اخلدمات لزوار م�سجد امل�صطفى
من االلتزام باخلطة الت�شغيلية .
�صلى اهلل علي و�سلم %95
�سرعة ت�سديد البالغات الواردة %95
متابعة البالغات الواردة وت�سديدها
حت�سني �أداء اخلدمة يف املكاتب
امليدانية وتطوير قدرات الكادر من
متابعة الكادر من �أبناء الطائفة يف جميع مكاتب اخلدمة امليدانية والقطاعات املدرجة حتت
�أبناء الطائفة املهنية والإبداعية
نطاق املجل�س وتنمية مهاراتهم و�سقلها وخ�صو�ص ًا يف �إدارة الأمزات .
وم�ساعدتهم يف حت�سني مهاراتهم
الكامنة %82
مراقبة �آلية للعمليات داخل مكتب اخلدمة من خالل مراقبة اجلودة .

�سرعة الو�صول �إىل االجوازات

 -1تدريب العاملني على �إجراءات و�آليات العمل قبل بداية �أعمال احلج .
 -2مراقبة �آلية للعمليات داخل مكتب اخلدمة من خالل مرباقبة اجلودة .

حفظ اجلوازات من �ضياعها .

المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية ملكتب املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية 2
م
1

2
3
4
5

6
7

و�صف الإجراء
التن�سيق و ت�سهيل عملية ت�سليم املكاتب املدرجة حتت نطاق قطاع املغادرة و املكاتب امليدانية من التجهيزات
التقنية و الإدارية قبل بدء �أعمال املو�سم بوقت كاف و التاكد من مدى جاهزيتها و متابعة الرت�شيحات و الرتقيات
واملناقالت �آليا و اعتمادها ح�سب حاجة املكاتب من اللغات و ذوي اخلربة و حتفيز الكادر الواعي للو�صول اىل
اخلدمة املطلوبة
الإجتماع مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية و بث مفهوم العمل بروح الفريق الواحد و ايجاد مبد�أ التعاون فيما
بينهم
متابعة جداول التوديع ال�صادرة من مكاتب اخلدمة امليدانية لتقييم ن�سبة العمل لكل مكتب ا�ضافة اىل التواجد
امل�ستمر داخل املكاتب و تقدمي الدعم و امل�ساندة ملنع ظهور حاالت التكد�س
التواجد امل�ستمر داخل مكاتب اخلدمة امليدانية و متابعة جميع االجراءات الداخلية و الت�أكد من توحيدها و تنفيذها
وفق اخلطة الت�شغيلية ومتابعة انهاء اجراءات احلجاج الكرام وفق املحددات الزمنية املو�ضوعة لكل اجراء
املرور الدوري على مكاتب اخلدمة امليدانية يف مو�سم ما بعد احلج و ا�ستالم جوازات الفرادى و اي�صالها اىل
مراكز املغادرة ( مركز ا�ستقبال املطار � ،صالة الفرادى ) للتخفيف من اعباء مكاتب اخلدمة امليدانية وعدم
ت�شتتهم عن اداء اخلدمة التي تقدم للحجاج الكرام .
التن�سيق مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية بالتوا�صل مع مكاتب �شئون احلج و املجموعات ال�سكنية اجلهات ذات
العالقة امل�شاركة يف اخلدمة وتذويد املجل�س مبواد االجتماع واملقر وتوثيق املحا�ضر املعدة لذلك ومعاجلة املعوقات
واالجراءات مع اجلهات ذات العالقة امل�شاركة يف اخلدمة
متابعة النداءات و البالغات وت�سديدها

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1436/10/20

 10يوم

1436/10/20

على مدار ال�ساعة

منذ وقت ان�شائها

 80يوم

1436/11/05

على مدار ال�ساعة

منذ وقت ان�شاء ك�شف املغادرة

على مدار ال�ساعة

1436/10/20

 90يوم

يومي ًا يف حالة ورود بالغ

على مدار ال�ساعة
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مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة
�سكرن
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

146

العدد
2
1
1
3
1
3
2
قطاع املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

مكتب املجل�س اال�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية 2

رئي�س
رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري

النوع

العدد
1
3
3
2
3
1

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املجل�س اال�شرايف

ً
ثالثا  :مركز توجيه الحافالت 2
التعريف بالبرنامج

يهدف هذا املركز اىل حت�سني اخلدمة و رفع م�ستوى الأداء و ذلك من خالل التعاون مع مكاتب اخلدمة امليدانية بتوجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع بح�سب توزيع �أعداد احلجاج
للحافالت ح�سب مدخالت النظام الآيل  ،كما �أنها تقوم بالت�صفية مع �شركات النقل والنقابة العامة لل�سيارات بد ًال من مكاتب اخلدمة امليدانية حتى يت�سنى للمكاتب متابعة �ش�ؤون
حجاجها الكرام بح�سب تطلعاتهم وفق املحدادت الزمننية كما انها تقوم بتوجييه املركبات ال�صغرية واحلافالت اخلا�صة يف مو�سم ما بعد احلج �إىل مراكز الإ�ستقبال.
أهداف البرنامج

الهدف
متابعة التوديع امليداين يف النظام الآيل
جاهزية احلافالت قبل موعد املغادرة
وفق املحددات الزمنية
االن�سيابية يف تنظيم خروج احلافالت من
املحطة
تنفيذ العقود اخلا�صة مع �شركات النقل

و�سيلة التحقيق
طباعة جداول التوديع امليداين ومعرفة مواقع التعديل واتخاذ االزم مع �شركات النقل فيما
يخ�ص ذلك
جتهيز احلافالت قبل موعد توجيهها ب�ساعتني و من ثم توجيهها اىل مواقع التوديع ح�سب
مواعيدها
فرز احلافالت داخل ال�ساحة كل مكتب على حده و تنظيم خروجها و ايجاد خمارج ا�ضافية
خالل ايام الذروة و انهاء تكد�س احلافالت اثناء اخلروج و خلطها بني مكاتب اخلدمة
امليدانية
التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية و �شركات النقل و التن�سيق فيما يخ�ص ذلك قبل موعد
التوديع بـ � 22ساعة و التاكد من توفر احلافالت املطلوبة و مدى جاهزيتها و احلر�ص على
ادخال العقود املربمة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية

م�ؤ�شر القيا�س
معرفة جميع �شركات النقل باعداد
احلافالت املطلوبة لكل �شركة % 97
جاهزية جميع احلافالت وو�صولها
اىل مواقع التوديع امليداين وفق
املحددات الزمنية % 92
انهاء تكد�س احلافالت اثناء اخلروج
وانهاء ظاهرة خلط احلافالت بني
مكاتب اخلدمة امليدانية % 94
و�صول احلافالت املطلوبة ذات
العقود اىل مواقعها ال�صحيحة
بن�سبة % 99
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الهدف
مطابقة حمولة احلافالت مع الأعداد
الفعلية للحجاج الكرام بكل موقع
التجاوب مع احلاالت امليدانية وخروج
املبكر واحلاالت الطارئة و�سرعة معاجلة
حاالت تعطل احلافالت او رف�ضها من
قبل احلجاج الكرام
مراقبة تفويج احلجاج الكرام ملو�سم ما
بعد احلج
توجية حافالت احلجاج املغادرين عرب
ر حممد بن عبد
مطار االمي
العزيز ملواقع ال�سكن

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
�إنهاء ظاعرة زيادة عدد احلجاج
طابعة جداول التوديع املدياين وجتهيز حافالت كل مكتب بح�سب مدخالته يف النظام الآيل
الكرام عن عمولة احلافلة �أو العك�س
للم�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء .
%98
التعاون مع وحدة املجل�س اال�شرايف والتجاوب مع حاالت اخلروج املبكر وتعطل احلاالت او
رف�ضها من قبل احلجاج الكرام

�سرعة انتهاء احلاالت % 94

التقلي�ص من حاالت وجود جوازات
ايجاد كادر يقوم مبراقبة تفويج احلجاج الكرام عند نقطة الفرز وخ�صو�صا املركبات
بحوزة احلجاج الكرام او عدم
اخلا�صة التي تقل احلجاج الكرام ملو�سم ما بعد احلج
ت�سجيلها يف النظام الآيل % 96
يتم حتويل عدد  %50من �إجمايل كادر مركز توجيه احلافالت بالهجرة �إىل مركز توجيه
احلافالت باملطار (الرتددية) ليتم ت�سديد جميع مواقع التوديع املغادرة عرب منفذ مطار
ت�سديد جميع املواقع %100
الأمري حممد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة حيث يقوم هذا املركز بنف�س �إجراءات العمل يف
مركز توجيه احلافالت ملو�سم ما بعد احلج .

المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية ملركز توجية احلافالت 1
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م

اجراءات العمل

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

متابعة و طباعة جداول ومواعيد التوديع و الإعتمادات املدخلة من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية يف النظام الآيل
للم�ؤ�س�سة قبل � 24ساعة

منذ وقت �إدخال الك�شف

على مدار ال�ساعة

م

اجراءات العمل

2

الت�أكد من جاهزية احلافالت بالتعاون مع النقابة العامة لل�سيارات قبل موعد توجيهها .

3

التوا�صل مع �شركات النقل لتجهيز احلافالت و توجيهها �إىل مواقع التوديع

4

املتابعة مع مكاتب اخلدمة امليدانية و الت�أكد من و�صول احلافالت اىل مواقع التوديع امليداين يف مواعيدها

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

قبل موعد توجيه احلافالت اىل املواقع

� 2ساعة

قبل موعد املغادرة

� 2ساعة

بعد خروج احلافلة من املحطة

 45دقيقة

مقومات البرنامج

الكوادر الب�شرية

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات
دباب
�سيارة فان

النوع

العدد
6
4
6
1
1
1
1
4
3
2
3

رئي�س
رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد
مر�شد 2

النوع

العدد
1
3
6
3
6
2
40
40

مرجعية الربنامج

قطاع املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

اجلهة املنفذة

مركز توجيه احلافالت 2

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املركز
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ً
رابعا  :مكاتب الخدمة الميدانية
التعريف بالبرنامج

يعترب هذا الربنامج من �أهم الربامج وذلك لتوا�صلها املبا�شر مع احلجاج الكرام وزوار م�سجد امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم  ،من حيث يتم تقدمي كافة اخلدمات والإجراءات منذ
بد�أ يف �أ�ستقبالهم ومتابعتهم يف الوحدات ال�سكنية وت�سجيل جوازاتهم و�أر�شفتها وفرزها وجتهيزها �إىل يوم التوديع اخلا�ص بهم �أول ب�أول.
ا�سم مكتب اخلدمة امليداين
مكتب اخلدمة امليداين حلجاج باك�ستان

مكتب اخلدمة امليداين حلجاج �أفغان�ستان

مكتب اخلدمة امليداين حلجاج م�صر

مكتب اخلدمة امليداين حلجاج بنجالدي�ش

مكتب اخلدمة امليداين حلجاج ال�سودان

مكتب اخلدمة امليداين حلجاج نيجرييا
مكتب اخلدمة امليداين حلجاج �إيران
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أهداف البرنامج

الهدف

و�سيلة التحقيق

م�ؤ�شر القيا�س

ح�سن ا�ستقبال �ضيوف الرحمن

ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم املكتب بكل ب�شا�شة و�سرور وتقدمي ال�ضيافة لهم

%98

ح�سن تقدمي اخلدمات الالزمة للحجاج
الكرام منذ قدومهم وحتى مغادرتهم

.1ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال و ت�سجيلها و ار�شفتها و حفظها حلني طلب
ا�ستخراج اجلوازات  .2التطبيق على اجلوازات و عر�ضها على املنظم او احلاج
 .الكرمي قبل احالتها اىل التوديع  .3القيام بعمل الإجراءات املبدئية لعملية التوديع 4
مرافقة احلجاج الكرام للجهات ذات العالقة النهاء معاملته اذا لزم االمر"

التميز يف اداء اخلدمة %85

انهاء جميع الإجراءات املطلوبة يف خدمة
�ضيوف الرحمن

""ا�ستكمال جميع االجراءات الالزمة من عمل املغادرات املبدئية و امليدانية وا�صدار
ال�سندات و الإعتمادات و حفظ اجلوازات حلني موعد املغادرة"

%85

التعاون مع �ضيوف الرحمن وم�ساعدتهم

ار�شاد احلجاج اىل حافالتهم يف مواقع التوديع و متابعة نقل امتعتهم
 -1متابعة و�صول احلافالت على مواعيدها
 -2جتهيز املوقع من جميع العنا�صر املطلوبة
 -3ح�سن التعامل مع احلجاج الكرام
 -4ترقيم احلافالت وو�ضع ك�شوفات مغادرة عليها
 -5ار�شاد احلجاج الكرام اىل حافالتهم
� -6صحة تطبيق اجلوزات على احلجاج الكرام
 -7مطابقة العدد الفعلي مع ك�شف املغادرة
 -8مغادرة احلافالت وفق حمددها الزمني
� -9سرعة معاجلة املعوقات

تطبيق اجلودة يف مواقع التوديع امليداين

%95

جتويد عمليات التوديع امليداين وفق
اخلطة الت�شغيلية % 97
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المهام اإلجرائية

املهام الإجرائية ملكاتب اخلدمة امليدانية
م

اجراءات العمل

1

ح�سن ا�ستقبال احلجاج الكرام و تقدمي ال�ضيافة لهم و الرتحيب بهم

2

3
4
5
152

 -1ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال ( الهجرة  ،املطار) .
 -2ا�ستكمال بياناتها من خالل (طلب البيانات وجلبها و ت�سجيلها وربطها باحلقائب) وار�شفتها .
 -3ا�ستخراج اجلوازات ( فرادى او جمموعات ) عمل املغادرات املبدئية .
 -4حفظ اجلوازات ب�أر�شيف التوديع املبدئي و عمل املغادرات امليدانية و توريد تذاكر االركاب وا�صدار ال�سندات.
 -5ا�صدار االعتمادات قبل موعد التوديع ب � 24ساعة و ت�سليم احلقائب اىل وحدة التوديع النهائي باملكتب .
 -6التوا�صل مع وحدة توجيه احلافالت و التن�سيق لذلك.
 -7ت�سليم جوازات الفرادى اىل مندوبي وحدة مكاتب اخلدمة امليدانية قبل موعد املغادرة ب � 24ساعة ملو�سم ما بعد
احلج .
( -8بالن�سبة للمقيمني بدول اخلليج) يتم ت�سليم جوازات احلجاج لر�ؤ�ساء احلمالت .
( -9بالن�سبة للرحالت الداخلية) �إر�سال مندوب �إىل مركز ا�ستقبال املطار ال�ستالم جوازات الرحالت الداخلية .
 -10التوجه اىل مواقع التوديع قبل و�صول احلافالت ب 30دقيقه بعد الت�أكد من عدد اجلوازات وا�ستكمال جميع
عنا�صر التوديع .
 -11امتام عملية التوديع .
ا�ستكمال جميع بيانات املغادرة بن�سبة ال تقل عن  % 90و يتم توجيه احلافالت وفق حمدداتها الزمنية ويتم ا�ستكمال
النق�ص او التعديل يف مركز امليقات قبل مغادرتها لوجهتها ب�شكل نهائي و�صحيح
خدمة �ضيوف الرحمن بال�شكل املطلوب يف مواقع التوديع امليداين وذلك من خالل ار�شادهم اىل احلافالت و متابعة
نقل امتعتهم و �سالمتها و الت�أكد من وجود االحرام بحوزتهم
تفقد احلجاج ومتابعة احوالهم وم�ساعدتهم وتقدمي الدعم الالزم خلدمتهم طوال مدة اقامتهم ووفق االحتياج
لتحقيق راحتهم

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

 1436/11/01هـ

 80يوم

التجهيزات

�آلة

هاتف

فاك�س

برافو

حمطة
ثابتة

ال�سلكي
يدوي

�سيارات

كامريات
مراقبة

1

3

1

3

2

8

3

1

3

2

4

1

3

2

6

3

2

8

2

6
8

م

املواقع

حا�سب
�آيل

طابعة
عادية

قارئ
�ضوئي

ت�صوير

1

مكتب بنجالدي�ش

10

4

7

1

4

2

مكتب �أفغان�ستان

12

4

7

1

4

1

3

مكتب م�صر

15

7

8

1

4

1

3

4

مكتب باك�ستان

15

6

8

1

4

1

3

1

5

مكتب �إيران

12

4

8

1

4

1

3

1

3

6

مكتب نيجرييا

12

4

8

1

4

1

3

1

3

2

7

مكتب ال�سودان

12

4

8

1

4

1

3

1

3

2

6

االجمايل

88

33

54

7

28

7

21

7

21

14

46
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التجهيزات

154

ع�ضو

مدخل

مر�شد 1

مر�شد 2

25

25
20

م�شرف

م�ساند

من�سق

�سكرتري

3

3

3

2

15

3

3

2

12

20

3

2

14

20

25

2

15

25

25

14

20

25

20

25
20
165

م

املواقع

رئي�س

نائب

1

مكتب بنجالدي�ش

1

3

3

2

مكتب �أفغان�ستان

1

3

3

3

3

مكتب م�صر

1

3

3

3

3

4

مكتب باك�ستان

1

3

3

3

3

3

5

مكتب �إيران

1

3

3

3

3

3

2

6

مكتب نيجرييا

1

3

3

3

3

3

2

14

7

مكتب ال�سودان

1

3

3

3

3

3

2

12

20

االجمايل

7

21

21

21

21

21

14

96
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جوازات

بيانات

مرجعية الربنامج

قطاع املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة
امليدانية املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

اجلهة املنفذة

مكاتب اخلدمة امليدانية

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

قطاع مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين
المشرف على إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكومية
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قطاع مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين المشرف على إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكومية

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال
هاتف مبا�شر

النداء الال�سلكي ( د) 7
الدليل  .كمال بن احمد خليفة
ع�ضو جمل�س الإدارة للعالقات العامة والإعالم وعالقات امل�ساهمني امل�شرف على �إدارة خدمات
احلجاج والعالقات احلكومية
k-khalifa@Adilla.com.sa
0504355582
الربيد الآيل
 8260088حتويلة ()400

فاك�س

8244269

التعريف بالقطاع

قطاع يرتكز على ثالثة حماور االول يعنى بالعالقات العامة واملرا�سم بكافة تفا�صيل اخت�صا�صاتها من تنظيم املنا�سبات وترتيب عقد االجتماعات و�إجراءات الزيارات وتنظيم
مرا�سم اال�ستقبال والتوديع  ,ف� ً
ضال عن تنفيذ ومتابعة م�شاركة امل�ؤ�س�سة مبختلف املنا�سبات واملعار�ض  ,واملحور الثاين يعنى بالدور الإعالمي املتمثل يف �إعداد الأخبار وت�صويرها
وتوزيعها على و�سائل الإعالم املختلفة  ,ف� ً
ضال عن �إ�صدار الن�شرات واملجلة والكتيبات التعريفية والتوعوية  ,وتوثيق املنا�سبات بالأفالم و�إ�صدار امللف ال�صحفي  ,واملحور الثالث
بعني التن�سيق بني م�ؤ�س�سات الطوافة ومكتب الوكالء املوحد وبني مكاتب اخلدمة امليدانية ومراكز املعلومات بامل�ؤ�س�سة فيما يتعلق بطلبات اال�ستعالم عن اجلوازات �أو تبادلها بني
الأطراف املعنية و�أي�ض ًا �إنهاء اجراءات احلجاج بعد انتهاء اعمال احلج .
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الهيكل التنظيمي
ع�ضو جمل�س الإدارة للعالقات العامة والإعالم وعالقات امل�ساهمني
امل�شرف على �إدارة خدمات احلجاج والعالقات احلكومية

وحدة قطاع العالقات العامة

مكتب التن�سيق مع م�ؤ�س�سات
�أرباب الطوائف

�إدارة العالقات العامة والإعالم

للقطاع
التابعةللقطاع
العملالتابعة
برامجالعمل
برامج
م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج وحدة قطاع العالقات العامة

وحدة قطاع العالقات العامة

2

برنامج �إدارة العالقات العامة والإعالم

�إدارة العالقات العامة والإعالم

3

برنامج مكتب التن�سيق مع م�ؤ�س�سات �أرباب الطوائف

مكتب التن�سيق مع م�ؤ�س�سات �أرباب الطوائف
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ً
أوال  :برنامج إدارة العالقات العامة واإلعالم
التعريف بالبرنامج

يعنى هذا الربنامج بكافة الأعمال التي ت�ضطلع بها �إدارة العالقات العامة والإعالم من الإ�شراف على تنظيم املنا�سبات ومرا�سم اال�ستقبال وال�ضيافة بالإ�ضافة للدور الإعالمي
املتمثل يف �إعداد الأخبار وت�صويرها وتوزيعها على و�سائل الإعالم املختلفة ف� ً
ضال عن �إ�صدار الن�شرات واملجلة والكتيبات التعريفية والتوعوية وتوثيق املنا�سبات بالأفالم وامللف
ال�صحفي.
أهداف البرنامج

الهدف
ح�سن ظهور امل�ؤ�س�سة يف املنا�سبات
وال�ضيافة واال�ستقبال .
�ضبط عالقة امل�ؤ�س�سة باجلهات
االعالمية .

تغطية وتوثيق كافة اخبار امل�ؤ�س�سة
والوقائع .
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و�سيلة التحقيق
 -1يتم التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لتنظيم املنا�سبة والتجهيزات الالزمة لها
 -2الإ�شراف على تنظيم املنا�سبات ومرا�سم اال�ستقبال وال�ضيافة .
 -1التوا�صل مع اجلهات الإعالمية �سوا ًء املقروءة �أو امل�سموعة �أو املرئية وعقد اجتماعات
معهم .
 -2تنظيم �أ�شكال التعامل مع و�سائل الإعالم املختلفة �سوا ًء كانت مطبوعة �أو مذاعة �أو
مرئية وانتهاج �سيا�سة ت�ضمن ربط الإعالميني نف�سي ًا بامل�ؤ�س�سة
� -1إعداد اخلرب والتقاط ال�صور وبثها لو�سائل الإعالم ومتابعتها وعمل ملف يت�ضمن
جميع الأخبار اخلا�صة باحلج وعر�ضها على الرئي�س والنائب يومي ًا وحترير وجمع الأخبار
واملقاالت املهمة.
 -2التغطية االعالمية وتوثيق كل الوقائع خالل املو�سم خا�صة وطوال العام .
 -3اعداد وطباعة ن�شرات توثق اخبار امل�ؤ�س�سة بحيث يتم ا�صدار ن�شرات عدد ( ) 2خالل
املو�سم .
 -4ا�صدار جملة دار الهجرة لتوثيق اعمال احلج باملدينة املنورة .

م�ؤ�شر القيا�س
تقرير
امللف ال�صحفي

جملة ون�شرتني

الهدف
تقوية العالقة مع امل�ساهمني وامل�ساهمات.
فعالية املوقع االخباري بالبوابة
االلكرتونية .
المهام اإلجرائية

و�سيلة التحقيق
� -1إن�شاء ج�سور توا�صل مع امل�ساهمني وامل�ساهمات وو�ضعهم يف موقع احلدث وتزويدهم
ب�أخبار امل�ؤ�س�سة واخلدمات التي تقدمها �أو ًال ب�أول
 -2من خالل الربيد االلكرتوين وموقع امل�ؤ�س�سة ور�سائل اجلوال .
 -1تطوير املوقع الإخباري يف البوابة االلكرتونية ملوقع امل�ؤ�س�سة والفي�س بوك وتويرت يخت�ص
بالإدالء و�شئون احلج
 -2من خالل تزويد وحتديث االخبار وال�صور اخلا�صة ب�أخبار الأدالء و�شئون احلج يومي ًا
ومتابعتها

م�ؤ�شر القيا�س
تقرير

حتديث يومي

املهام االجرائية اللية عمل برنامج العالقات العامة واالعالم املو�سمي
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

1

ا�ستالم خطاب �أو توجيه من ع�ضو جمل�س الإدارة املعني �أو رئي�س جمل�س الإدارة فيما يتعلق مبهام �إدارة العالقات
العامة والإعالم

2

ت�صنيف املهام بني الإعالم والعالقات العامة والتي ت�شمل (التن�سيق اال�ستقبال مبا�شرة املهمة احلجوزات عمل
خطابات تهنئة ورد على الإهداء وعمل التقارير ) فيما ت�شمل مهام الإعالم (التوثيق والتغطية و�إعداد الأخبار
وتوزيعها على الإعالميني)

3

عمل ت�صور لكل مهمة على حدا

ا�ستالم التوجيه فيما يتعلق
بالعالقات العامة او االعالم
ا�ستالم خطاب �أو توجيه من
ع�ضو جمل�س الإدارة املعني �أو
رئي�س جمل�س الإدارة فيما يتعلق
مبهام �إدارة
ت�صنيف املهام بني الإعالم
والعالقات العامة والتي ت�شمل
(التن�سيق اال�ستقبال مبا�شرة
املهمة احلجوزات عمل خ

4

التن�سيق مع القطاعات الأخرى املعنية باملهمة

عمل ت�صور لكل مهمة على حدا

زمن تنفيذه
� 1ساعة

� 1ساعة

� 1ساعة
 1يوم
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م

و�صف الإجراء

5

تقدمي اخلطة النهائية لتنفيذ املهمة لع�ضو املجل�س امل�شرف على العالقات

6

توزيع العمل على املوظفني وبدء التنفيذ

7

مبا�شرة مراحل التنفيذ وتاليف جوانب الق�صور

8

متابعة النتائج وتقييمها

وقت تطبيق الإجراء
التن�سيق مع القطاعات الأخرى
املعنية باملهمة
تقدمي اخلطة النهائية لتنفيذ
املهمة لع�ضو املجل�س امل�شرف على
العالقات
توزيع العمل على املوظفني وبدء
التنفيذ
مبا�شرة مراحل التنفيذ وتاليف
جوانب الق�صور

زمن تنفيذه
� 1ساعة
 1يوم
� 1ساعة
� 1ساعة

9

عر�ض النتائج و التقارير

متابعة النتائج وتقييمها

� 30ساعة

10

الأر�شفة

عر�ض النتائج و التقارير

� 1ساعة

مقومات البرنامج

التجهيزات
النوع
حا�سب �آيل حممول
طابعة عادية
�آلة ت�صوير
فاك�س
برافو
ال�سلكي يدوي
�سيارات
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الكوادر الب�شرية
العدد
1
1
1
1
3
3
2

م�شرف
�صحفي
م�ساعد
من�سق
من�سقة
�سكرتري
مر�شد
مر�شد 2

النوع

العدد
2
3
1
5
1
2
4
1

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

قطاع جمل�س الإدارة للعالقات العامة
والإعالم وعالقات امل�ساهمني امل�شرف على
�إدارة خدمات احلجاج والعالقات احلكومية

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

�إدارة العالقات العامة والإعالم

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

مدير ادارة العالقات العامة واالعالم
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ً
ثانيا  :برنامج وحدة قطاع العالقات العامة
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .
أهداف البرنامج

الهدف
انتظام عمل القطاع والوحدات .
توثيق اداء القطاع والوحدات .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق

 القيام ب�أعمال ال�سكرتارية . ا�ستالم وت�سليم املعامالت من الإدارات والوحدات . متابعة املعامالت لدى الإدارات والوحدات . جتميع التقارير من الإدارات والوحدات التابعة وتفريغها يف منوذج موحد يو�ضح �سريتزويد الإدارات والوحدات التابعة
العمل يف جميع املواقع .
للقطاع بالتقارير يومي ًا .
� -إ�صدار تقرير موحد بعمل كل �إدارة ووحدة واملهام املوجزة واملوكلة �إليهم .

عدم تعليق املهام �أو املعامالت �أو
ت�أخرها يف الإجناز .

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة قطاع العالقات العامة
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م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير من الإدارات والوحدات والرفع لع�ضو جمل�س الإدارة على مدار (� )24ساعة .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

�إعداد تقارير يومية باملهام املنجزة وم�ؤ�شرات الأداء .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

الكوادر الب�شرية
العدد
1
1
1

م�شرف
�سكرتري

النوع

العدد
1
2

قطاع جمل�س الإدارة للعالقات العامة
والإعالم وعالقات امل�ساهمني امل�شرف على
�إدارة خدمات احلجاج والعالقات احلكومية

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

وحدة قطاع العالقات العامة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س ادارة
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ً
ثالثا  :برنامج مكتب التنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف
التعريف بالبرنامج

يعنى برنامج العمل بالتن�سيق بني م�ؤ�س�سات الطوافة ومكتب الوكالء املوحد وبني مكاتب اخلدمة امليدانية ومراكز املعلومات بامل�ؤ�س�سة فيما يتعلق بطلبات اال�ستعالم عن اجلوازات �أو
تبادلها بني الأطراف املعنية.
أهداف البرنامج

الهدف
�سرعة اال�ستجابة للبالغات اخلا�صة
باال�ستعالم عن اجلوازات �أو تبادلها
ت�سليم اجلوازات املتبقيه مبكاتب اخلدمة
امليدانية مو�سم ماقبل احلج ملكاتب
م�ؤ�س�سات الطوافه
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م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
اخلا�صة
املعلومات
و�صول
•  توثيق البالغات عرب النظام الآيل �أو الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س
باال�ستعالمات عن اجلوازات يف
•  التوا�صل امل�ستمر مع �ضباط االت�صال باملراكز واملكاتب �أو مب�ؤ�س�سات الطوافة �أو
الوقت املحدد .و�صول اجلوازات �إىل
مكتب الوكالء املوحد ملتابعة البالغات وت�سديدها �أوال ب�أول مع جميع الأطراف املعنية.
اجلهة الطالبة لها يف الوقت املحدد.
التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية الح�ضار اجلوازات املتبقيه لديهم وفرزها ح�سب انهاء ت�سليم اجلوازات مل�ؤ�س�سات
الطوافه
م�ؤ�س�سات الطوافه مبكة املكرمة

المهام اإلجرائية

برنامج عمل مكتب التن�سيق
و�صف الإجراء

م
1

ا�ستالم البالغات من اجلهة املبلغة عرب النظام الآيل

2

�إر�سال منوذج طلب اجلواز مل�ؤ�س�سة الطوافة عن طريق الفاك�س او الربيد االلكرتوين

3

ا�ستالم اجلواز من اجلهة املر�سل عليها

4

التوا�صل مع املكتب املعني لإر�سال مندوب ال�ستالم جواز احلاج �آلي ًا

5

ا�ستالم اجلوازات املتبقية مبكاتب اخلدمة امليدانية بعد مغادرة احلجاج يف مو�سم ماقبل احلج

6

ار�سال مندوب باجلوازات املتبقية لت�سليمها مل�ؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة وذلك يوم الثامن من ذو احلجه

وقت تطبيق الإجراء
ا�ستالم ر�سالة  SMSمن
النظام الآيل بعد انتهاء ت�سجيل
البالغ من اجلهة املبلغة مبا�شرة
بعد االنتهاء من عمل منوذج طلب
جواز من م�ؤ�س�سات الطوافة
بعد التاكد من و�صو اجلواز اىل
املدينة املنورة
عند االنتهاء من ا�ستالم اجلواز
من اجلهه املر�سل عليها
بعد انتهاء مغادرة احلجاج اىل
مكة املكرمة
بعد االنتهاء من فرز اجلوازات

زمن تنفيذه
 10دقيقة
 15دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة
 1يوم
 1يوم
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مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
ا�سكرن
فاك�س
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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الكوادر الب�شرية
العدد
2
2
1
1
1
1
2

قطاع جمل�س الإدارة للعالقات العامة
والإعالم وعالقات امل�ساهمني امل�شرف
على �إدارة خدمات احلجاج والعالقات
احلكومية
مكتب التن�سيق مع م�ؤ�س�سات �أرباب
الطوائف

م�شرف
من�سق
من�سق 2

النوع

العدد
1
1
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة

قطاع إستقبال الهجرة والبر ومغادرة الفرادى
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قطاع إستقبال الهجرة والبر ومغادرة الفرادى

امل�شرف على القطاع

النداء الال�سلكي ( د) 8
الدليل  .ها�شم بن م�صطفي مقليه
ع�ضو جمل�س الإدارة ملركزي ا�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

رقم اجلوال

0505304679

الربيد الآيل

h-maqliya@Adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 8243144حتويلة ()405-402

فاك�س

8282947

التعريف بالقطاع

يخت�ص القطاع بالإ�شراف على مركزي الهجرة والرب والفرادى ومكتب التفويج الآيل بالهجرة والرب ومراقبة �سري العمل والتوا�صل املبا�شر مع ر�ؤ�ساء املراكز ومراقبة جودة الأداء
وتنفيذ اخلطة الت�شغيلية  .والتن�سيق املبكر لو�ضع خطة عمل لقدوم يوم 12/14
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الهيكل التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة ملركزي ا�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

وحدة قطاع �إ�ستقبال الهجرة
والرب ومغادرة الفرادى

مركز ا�ستقبال الهجرة بكيلو 9

مركز ا�ستقبال الرب وتوديع
احلجاج الفرادى

مكتب التفويج االيل بالهجرة
والرب

للقطاع
التابعةللقطاع
العمل التابعة
برامج العمل
برامج
م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج وحدة قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

وحدة قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

2

برنامج مركز ا�ستقبال الهجرة بكيلو 9

مركز ا�ستقبال الهجرة بكيلو 9

3

برنامج مركز ا�ستقبال الرب وتوديع الفرادى

مركز ا�ستقبال الرب وتوديع احلجاج الفرادى

4

برنامج مكتب التفويج االيل بالهجرة والرب

مكتب التفويج االيل بالهجرة والرب
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ً
أوال :وحدة قطاع إستقبال الهجرة والبر ومغادرة الفرادى
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة وتوثيق جميع �أعمال القطاع .
أهداف البرنامج

الهدف
متابعة الأداء و�سري العمل
توثيق االعمال
�ضمان جودة العمل

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
�إجناز الأعمال بال�شكل املطلوب
وفق اخلطط الت�شغيلية وامل�ؤ�شرات
القيام بجوالت على جميع املراكز والتوا�صل مع ر�ؤ�ساء املراكز ومعاجلة ال�سلبيات
الزمنية .
معرفة نقاط اخللل ومعاجلتها
اعداد التقارير واالح�صائيات اليومية والدورية ورفعها جلهة االخت�صا�ص .
مراقبة �شا�شات النظام الآيل ومعرفة جميع الأعمال التي مل تتخذ عرب النظام والعمل على �إنهاء جميع احلاالت املتعلقة بدقة
الإجراءات عرب النظام
معاجلتها والقيام بجوالت تفقدية للتاكد من �سري العمل ح�سب املخطط له .

المهام اإلجرائية

وحدة اال�شراف
م
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وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

1

القيام بزيارات ميدانية على جميع املراكز التابعة للقطاع .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

2

الت�أكد من �سري العمل بال�شكل املطلوب ح�سب اخلطة الت�شغيلية واملحددات الزمنية .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

3

ت�أمني احتياجات املراكز والتوا�صل مع اجلهات امل�سئولة عن ت�أمينها .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

م
4

و�ضع التقارير والإح�صائيات .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

5

التوا�صل مع قطاع تقنية املعلومات ومتابعة �شا�شات النظام الآيل للحج ومدى جودة الأعمال التقنية .

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

6

التن�سيق مع ر�ؤ�ساء املراكز يف التزام املوظفني بالدوام الر�سمي وال�سلوك واملظهر العام وح�سن التعامل مع احلجاج

بداية املو�سم

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

الكوادر الب�شرية
العدد
1
1
1
1

قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة
الفرادى
وحدة قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب
ومغادرة الفرادى

م�شرف
�سكرتري

النوع

العدد
1
2

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة
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ً
ثانيا :برنامج مركز استقبال الهجرة بكيلو 9
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج با�ستقبال والرتحيب باحلجاج القادمني للمدينة املنورة عرب مطار امللك عبدالعزيز الدويل وميناء امللك في�صل بجدة � ،أو القادمني من مكة املكرمة  ،والقادمني
ب�سياراتهم اخلا�صة وتوجيههم ح�سب امل�سارات  ،وذلك للحجاج املفوجني �آلي ًا كما يعني بطلب بيانات جوازات احلجاج املغادرين خالل (� )24ساعة من وزارة احلج مبكة املكرمة
وت�سجيلها وت�صحيح البيانات اخلاطئة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،ومن ثم ت�سليمها ملنفذ املغادرة (مطار -فرادى) �أما بالن�سبة للجوازات املغادرة لأكرث من (� )24ساعة فيتم
ا�ستالمها من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية ليتم ت�سجيلها من قبلهم ،وجميع املراحل ال�سابقة متر ب�سل�سلة من االجراءات املنظمة لت�ضمن �سالمة اجلوازات من ال�ضياع �أو التلف
بالإ�ضافة �إىل حفظها بطريقة حمكمة ت�ساعد على الو�صول ملوقع اجلواز املطلوب بي�سر و�سهولة  .ويعني كذلك بفرز احلافالت من البوابة الرئي�سية ومن ثم �إيقافها باملواقف
املخ�ص�صة داخل ال�صالة .
أهداف البرنامج

الهدف
ح�سن ا�ستقبال احلجاج عند و�صولهم
�ضمان تقدمي اف�ضل اخلدمات يف
ا�ستقبال احلجاج
تقلي�ص املعدل الزمني لبقاء احلافالت
باملحطة للقادمني عرب مطار امللك
عبدالعزيز بجدة
معاجلة م�شكالت ا�ستقبال احلجاج يف
�أق�صر وقت ممكن ور�صد املخالفات
وتوثيقها مع اجلهات ذات العالقة
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و�سيلة التحقيق
الرتحيب باحلجاج الكرام ومقابلتهم بابت�سامة وبكلمات ترحيبية
اال�ستعداد املبكر ال�ستقبال احلجاج والتحقق من توفر عقود ا�سكانهم
اال�ستعداد املبكر ال�ستقبال احلجاج والتحقق من توفر عقود ا�سكانهم

م�ؤ�شر القيا�س
ر�ضا احلجاج الكرام عن اخلدمات
املقدمة لهم بن�سبة %80
قيا�س ر�ضا احلجاج الكرام عن
اخلدمات املقدمة لهم بن�سبة %80
املحافظة على �سرعة اجناز
اال�ستقبال مبا ال يتجاوز ( )30دقيقه
يف حال توفر وحتدد املنظمني

االلتزام مبعايري زمنية لإنهاء �إجراءات اال�ستقبال وفق املتبع ويتم من خاللها ت�صعيد �إنهاء حاالت التفويج يف املدى الزمني
املحدد مع وجود توثيق للمخالفات
م�ستوى التعامل مع احلافالت التي تت�أخر من املعيار الزمني

الهدف
�سرعة �إنهاء �إجراءات ا�ستقبال احلجاج .
�سرعة انهاء اجراءات احلجاج املغادرين
خالل ( � ) 24ساعة

�سالمة اجلوازات منذ ا�ستالمها وحتى
ت�سليمها ملكاتب اخلدمة امليدانية

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
تنفيذ �إجراءات اال�ستقبال للحجاج مكتملي الإجراءات �آلي ًا عرب امل�سارات املخ�ص�صة لها املحافظة على املعدل الزمني املنخف�ض
( )6دقائق للحافلة وفق حركة امل�سارات
عرب الربنامج الآيل ومعاجلة �أي معوقات يف حينه
وجود بيانات لكافة جوازات احلجاج
ا�ستالم حقائب اجلوازات املنتهية من اال�ستقبال وت�سجيل جوازات احلجاج املغادرين خالل
القادمني للمدينة املنورة بقاعدة بيانات
(� )24ساعه وحفظ بياناتها بقاعدة بيانات امل�ؤ�س�سة
امل�ؤ�س�سة وذلك خالل (� )12ساعة

 تدقيق حقائب اجلوازات فور ا�ستالمها ومطابقة االعداد ثم �أر�شفة احلقائب مبدئي ًا االلتزام بالإجراءات يف عمليات اال�ستالم والت�سليم بني مركز ا�ستقبال ومعلومات الهجرة�سالمة اجلوازات وعدم فقدانها
ومع املكاتب امليدانية كذلك
 التعامل بحر�ص مع اجلوازات �أثناء تداولهاواثبات �أي نق�ص �أو تلف يف حينه
 ار�شفة اجلوازات بطريقة منظمه ت�ضمن عدم فقدان اجلواز -توفري موقع �آمن حلفظ اجلوازات

المهام اإلجرائية

 -1مركز ا�ستقبال ومعلومات الهجرة غري مكتملي الإجراءات
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

دقيقتان

1

تدقيق احلافلة من قبل املر�شد وتوجيهها للم�سار املخ�ص�ص لها .

من وقت و�صول احلافلة للمحطة

2

ت�سليم ال�سائق حلقيبة اجلوازات وك�شف املغادرة لل�شباك املخ�ص�ص ملعاجلتها يتم �إر�سال اجلوازات وك�شف
املغادرة من جدة �أو مكة مع �سائق احلافلة ملوظف اال�ستقبال وت�سليمها ملعاجلتها .

من وقت انتهاء �إجراءات التدقيق

 30دقيقة

3

مطالبة احلجاج بعقد ال�سكن امل�صدق والعقد املبدئي للفرادى .

بعد ا�ستالم اجلوازات

�ضمن الإجراء الأول

4

ت�سليم بيانات اال�ستقبال وبطاقات احلجاج ملكتب �إر�شاد احلافالت .

بعد قراءة بطائق احلجاج

 15دقيقة
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م
5
6
7
8
9
10

و�صف الإجراء
و�ضع اجلوازات يف حقيبة خم�ص�صة وت�سليمها ملركز حفظ اجلوازات امل�ؤقت .
ت�سلم اجلوازات التي تزيد فرتة بقائها عن ال(� )24ساعة �إىل مندوب املكاتب امليدانية ليتم ت�سجيلها يف املكاتب
امليدانية .
�إدخال بيانات اجلوازات وربطها باحلقائب  .للحجاج املغادرين من املدينة املنورة خالل (� )24ساعة وم�ساندة
املكاتب التي ال ت�ستطيع ت�سجيل بع�ض اجلوازات خالل �أيام الذروة بالتن�سيق مع املجل�س الإ�شرايف .
�إر�سال اجلوازات �إىل منفذ املغادرة (مطار – فرادى) .
يف حال وجود جواز بدون حاج �أو حاج بدون جواز فيتم �إثبات احلالة �آلي ًا عرب النظام وذلك من حني �إجراء بيان
اال�ستقبال تثبت احلالة من خالل فرع الوزارة لتحديد اجلهة املخالفة .
يف حال وجود خمالفة على املنظم �أو ال�شركة ال�سياحية فيتم �إثبات ذلك يف حم�ضر من قبل قطاع الإ�سكان
وال�شركات ال�سياحية يوثق من اجلهات املعنية (امل�ؤ�س�سة  ،الوزارة  ،املنظم) .

وقت تطبيق الإجراء
بعد �إنهاء �إجراءات احلافلة
وتفويج احلجاج
بعد �إنهاء �إجراءات الفرز
والأر�شفة

زمن تنفيذه
 15دقيقة
� 3ساعة

منذ ا�ستالم الأر�شيف

� 12ساعة

يف حالة وجود مغادرة للحجاج

� 3ساعة من حلظة اال�ستقبال

من وقت ظهور احلالة

 20دقيقة

من وقت ظهور احلالة

 20دقيقة

-2التعامل مع احلجاج املغادرين خالل � 24ساعه من مطار جده او من مطار املدينة ب � 12ساعه
م
1
2
3
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و�صف الإجراء
فتح خانة مغادرة مطار املدينة يف نظام دون ربطها برقم عقد من قبل ادارة تقنية املعلومات
يتم الت�أكد من رقم الرحلة وتاريخ املغادرة وت�صوير التذكرة –�إن وجدت �أو احلجز الآيل �أو بطاقة �صعود الطائرة
،والت�أكد من نظام متابعة رحالت الطريان و�إعطاء احلاج بطاقة ملراجعة مطار املدينة قبل ب (� )6ساعات مع
و�ضع �صورة التذكرة يف احلقيبة و�سرعة ت�سليم احلقيبة للمطار
يتم و�ضع مل�صق على حقيبة اجلوازات على �أنها مغادرة خالل (� )12ساعة من مطار االمري حممد بن عبدالعزيز
الدويل باملدينة .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

من وقت و�صول احلجاج

 10دقيقة

من بعد التاكد من حالة مغادرة
احلجاج

 10دقيقة

بعد اكمال اجراءات املغادرة
مبا�شرة

 10دقيقة

 -3عمل مركز ا�ستقبال ومعلومات الهجرة (مكتملي الإجراءات)
م

و�صف الإجراء

1

تدقيق احلافلة من قبل املر�شد وتوجيهها للم�سار املخ�ص�ص لها .

من وقت و�صول احلافلة للمحطة

2

ا�ستالم اجلوازات يف �شباك امل�سار

من وقت انتهاء �إجراءات التدقيق

 30دقيقة

3

ربط بطائق احلجاج بحقيبة اجلوازات

بعد ا�ستالم اجلوازات

�ضمن الإجراء الأول

4

ت�سليم بيانات اال�ستقبال وبطاقات احلجاج ملكتب �إر�شاد احلافالت .

بعد قراءة بطائق احلجاج

 15دقيقة

5

و�ضع اجلوازات يف حقيبة خم�ص�صة وت�سليمها ملركز حفظ اجلوازات امل�ؤقت .

6
7
8
9
10

ت�سلم اجلوازات التي تزيد فرتة بقائها عن ال(� )24ساعة �إىل مندوب املكاتب امليدانية ليتم ت�سجيلها يف املكاتب
امليدانية .
�إدخال بيانات اجلوازات وربطها باحلقائب  .للحجاج املغادرين من املدينة املنورة خالل (� )24ساعة وم�ساندة
املكاتب التي ال ت�ستطيع ت�سجيل بع�ض اجلوازات خالل �أيام الذروة بالتن�سيق مع املجل�س الإ�شرايف .
�إر�سال اجلوازات �إىل منفذ املغادرة (مطار – فرادى) .
يف حال وجود جواز بدون حاج �أو حاج بدون جواز فيتم �إثبات احلالة �آلي ًا عرب النظام وذلك من حني �إجراء بيان
اال�ستقبال تثبت احلالة من خالل فرع الوزارة لتحديد اجلهة املخالفة .
يف حال وجود خمالفة على املنظم �أو ال�شركة ال�سياحية فيتم �إثبات ذلك يف حم�ضر من قبل قطاع الإ�سكان
وال�شركات ال�سياحية يوثق من اجلهات املعنية (امل�ؤ�س�سة  ،الوزارة  ،املنظم) .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه
دقيقتان

بعد �إنهاء �إجراءات احلافلة
وتفويج احلجاج
بعد �إنهاء �إجراءات الفرز
والأر�شفة

 15دقيقة
� 3ساعة

منذ ا�ستالم الأر�شيف

� 12ساعة

يف حالة وجود مغادرة للحجاج

� 3ساعة من حلظة اال�ستقبال

من وقت ظهور احلالة

 20دقيقة

من وقت ظهور احلالة

 20دقيقة

175

 -4التعامل مع حجاج العبور (الرتانزيت) مو�سم مابعد احلج (قدوم من مكة والتوجه �إىل بلدهم عرب مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز)
وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

1

و�صول احلجاج �إىل حمطة الهجرة وتوجيههم �إىل املواقف املخ�ص�صة .

مو�سم ما بعد احلج

بدون م�ؤ�شر

2

التوا�صل مع مراكز املغادرة للتن�سيق مع مركز ا�ستقبال املطار عن رقم ووقت �إقالع الرحلة التي تخ�ص احلجاج

مو�سم ما بعد احلج

 10دقيقة

3

الت�أكد من وجود املل�صق اخلا�ص ببيانات الرحلة املغادرة التي �سوف يغادر على متنها احلجاج  ،ويف حالة عدم
وجوده ،يتم و�ضعه على كل حافلة قبل توجهها �إىل املطار .

بداية املو�سم

 10دقيقة

4

ت�سليم بيانات اال�ستقبال وبطائق احلجاج ملكتب �إر�شاد احلافالت .

بداية املو�سم

�ضمن الإجراء الأول

5

ت�سجيل بيانات الرحلة بنموذج خا�ص ي�شتمل على (�أرقام احلافالت  ،ال�شركة الناقلة  ،عدد احلجاج  ،رقم الرحلة
 ،جن�سية احلجاج  ،جهة املغادرة)

مو�سم ما بعد احلج

 10دقيقة

6

توجيه احلافالت �إىل املطار وذلك بعد الرجوع �إىل مراكز املغادرة ومركز املطار .

من الوقت املتبقي على الإقالع

� 4ساعة

7

يف حالة و�صول حجاج بوقت مبكر للمغادرة �إىل بلدهم يتم التوا�صل مع املكتب امليداين للتن�سيق مع مكتب �ش�ؤون
احلجاج املعني �أو م�سئول ال�شركة ال�سياحية لت�أمني �سكن للحجاج وت�سليم احلالة ملراكز املغادرة واملكتب ملتابعتها
ميداني ًا .

من الوقت املتبقي على الإقالع

م

و�صف الإجراء

� 8ساعة

 -5عمل مركز ا�ستقبال ومعلومات الهجرة (مكتملي الإجراءات جزئي ًا)
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وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

تدقيق احلافلة من قبل املر�شد وتوجيهها للموقف املخ�ص�ص لها .

من وقت و�صول احلافلة للمحطة

 15دقيقة

2

ت�سليم ال�سائق حلقيبة اجلوازات وك�شف املغادرة لل�شباك املخ�ص�ص ملعاجلتها يتم �إر�سال اجلوازات وك�شف
املغادرة من (جدة �أو مكة املكرمة) مع �سائق احلافلة ملوظف اال�ستقبال وت�سليمها له ملعاجلتها

من وقت انتهاء اجراءات التدقيق

 30دقيقة

3

ا�ستالم حقائب اجلوازات والعمل على ت�صحيح املعلومات و�إنهاء احلالة ومراعاة املعدل الزمني ( )30دقيقة

من وقت ا�ستالم حقيبة اجلوازات

 30دقيقة

4

ت�سليم بيانات اال�ستقبال وبطاقات احلجاج ملكتب �إر�شاد احلافالت

بعد قرائة بطائق احلجاج

 15دقيقة

و�صف الإجراء

م
5

و�ضع اجلوازات يف حقيبة خم�ص�صة وت�سليمها ملركز حفظ اجلوازات امل�ؤقت

6

ا�ستالم حقائب اجلوازات املنتهية من مركز اال�ستقبال بالهجرة وتدقيقها ومطابقة الأعداد .

7

ت�سليم اجلوازات التي تزيد فرتة بقائها عن ال (� )24ساعة �إىل مندوب املكاتب امليدانية ليتم ت�سجيلها يف املكاتب
امليدانية .

8

طلب بيانات احلجاج القادمني من الوزارة للمغادرين خالل ال (� )24ساعة فما دون .

9

حفظ اجلوازات يف وحدة احلفظ املبدئي باملركز

10

متابعة البيانات غري املكتملة ومعاجلتها قبل ت�سليم احلقائب �إىل مرحلة �إدخال البيانات .

11

�إدخال بيانات اجلوازات وربطها باحلقائب .

12

�إر�سال اجلوازات �إىل منفذ املغادرة ( مطار –فرادى) .

13
14

يف حال وجود حاج بدون جواز �أو جواز بدون حاج فيتم �إثبات احلالة �آلي ًا عرب النظام وذلك من حني �إجراء بيان
اال�ستقبال .
يف حال وجود خمالفة على املنظم �أو ال�شركة ال�سياحية فيتم �إثبات ذلك يف حم�ضر من قبل قطاع الإ�سكان
وال�شركات ال�سياحية يوثق من اجلهات املعنية (امل�ؤ�س�سة  ،الوزارة  ،املنظم) .

وقت تطبيق الإجراء
بعد انهاء اجراءات احلافلة
وتفويج احلجاج
وقت ا�ستالمها من وحدة
اال�ستقبال بعد انهاء اجراءات
ا�ستقبال احلجاج متام ًا
بعد انهاء اجراءات الفرز
واالر�شفة

زمن تنفيذه
 15دقيقة
� 1ساعة
� 3ساعات

بداية املو�سم

� 2ساعة

من وقت ا�ستالمها من اال�ستقبال

� 1ساعة

من وقت ظهور احلالة

� 1ساعة

بداية املو�سم

بدون م�ؤ�شر

يف حالة وجود مغادرة للحجاج

� 3ساعة

من وقت ظهور احلالة

 20دقيقة

من وقت ظهور احلالة

 20دقيقة
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مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
�آيباد
طابعة عادية
ا�سكرن
قارئ �ضوئي
كامريات مراقبة
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات
دباب
�سيارة جولف

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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الكوادر الب�شرية
العدد
50
3
30
1
47
30
4
4
1
12
2
8
2
2
1

قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة
الفرادى
مركز ا�ستقبال الهجرة بكيلو 9

رئي�س
رئي�س فرتة
نائب
م�شرف
م�ساند
مدخل بيانات2
مدخل بيانات
من�سق
مر�شد
مر�شد 2
ع�ضو جوازات

النوع

العدد
1
3
3
12
12
60
50
30
20
20
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املركز

ً
ثالثا :مركز استقبال البر وتوديع الفرادى
التعريف بالبرنامج

قطاع مركز ا�ستقبال الرب وتوديع احلجاج الفرادى يعني با�ستقبال احلجاج الكرام القادمني بر ًا من بالدهم عرب جميع املنافذ الربية ب�سياراتهم اخلا�صة �أو عرب احلافالت وقدومهم
�إىل املدينة املنورة وا�ستقبالهم يف مركز ا�ستقبال الرب والرتحيب بهم وت�سجيل جوازات �سفرهم وحفظها حتى موعد مغادرتهم و�إنهاء �إجراءات توديعهم وتوجههم �إىل مكة املكرمة
(مو�سم ما قبل احلج) و�إىل بالدهم مو�سم ما بعد احلج  ،وكذلك مغادرة احلجاج الفرادى املغادرين من املدينة املنورة �إىل مكة املكرمة مو�سم ما قبل احلج و�إىل جدة ملو�سم ما بعد
احلج (عرب مطار امللك عبد العزيز الدويل� ،أو ميناء امللك في�صل الإ�سالمي) وت�صحيح حافالت املجموعات املتعرثة ميدانيا �إىل حني مغادرتها .

أهداف البرنامج

الهدف
ح�سن ا�ستقبال وتوديع احلجاج .
راحة احلجاج املقيمني باملحطة .

تقلي�ص الفرتة الزمنية لبقاء احلجاج
الكرام لإنهاء �إجراءات ا�ستقبالهم
وتوديعهم

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
ا�ستقبال احلجاج الكرام عند قدومهم باالبت�سامة وبعبارات الرتحيب والتعامل معهم
التطلع �إىل �أن تفوق خدماتنا وتوقعات
ب�أ�سلوب ح�ضاري راقي يعك�س مدى ثقافة املواطن ال�سعودي وتوديعهم مبثل ما ا�ستقبلوا به
احلاج الكرمي
من حفاوة وتكرمي
عمل جوالت ميدانية داخل املحطة لتفقد احوال احلجاج والت�أكد من توفر جميع �سبل الراحة التطلع �إىل �أن تفوق خدماتنا توقعات
احلاج الكرمي
وو�سائل ال�سالمة للحجاج الكرام وتقدمي امل�ساعدة لهم لأي متطلبات �ضرورية
التن�سيق مع ر�ؤ�ساء املجموعات والبعثات لتحديد مواقع ال�سكن ومواعيد القدوم والتوديع للحجاجالكرام
�سرعة �إنهاء �إجراءات اال�ستقبال �أو التوديع مع توخي الدقة يف �سالمة الإجراءات والتن�سيق يف�سرعة توجيه احلجاج �إىل م�ساكنهم
ذلك مع مكتب فرع وزارة احلج باملركز لتذليل �أي عقبات و�إ�صدار الت�صاريح الالزمة
تنظيم وقوف احلافالت وفق املخطط املحدد له من �إدارة املحطةعند القدوم و�إنهاء �إجراءات توديعهم
توزيع �أعمال املركز على �أربع وحدات بحيث تكون كل وحدة متخ�ص�صة يف �إنهاء �إجراءات خدمةمن املدينة
واحدة وهذه الوحدات هي (وحدة اال�ستقبال – وحدة ت�سجيل البيانات –وحدة الأر�شيف – وحدة
الرتانزيت – وحدة التوديع)
-املتابعة الدورية حلركة اجلوازات باملركز والت�أكد من �سريها وفق اخلطة
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الهدف
�ضمان ح�سن اخلدمة املقدمة ملغادرة
احلجاج الفرادى.
�سرعة انهاء �إجراءات مغادرة احلجاج
الفرادى وفق املحددات الزمنية
�ضمان توجيه احلجاج �إىل وجهتهم
املغادرين �إليها
�ضمان مطابقة بيانات احلجاج مع وزارة
احلج مبكة املكرمة
�أر�شفة اجلوازات حني االنتهاء منها

180

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
التطلع �إىل �أن تفوق خدماتنا توقعات
متابعة و�صول احلجاج الفرادى املغادرين والت�أكد من وجود جوازاتهم وانهاء اجراءاتهم .
احلاج الكرمي .
ا�ستالم جوازات احلجاج املغادرينالتن�سيق مع �شركات النقل و�إ�صدار االعتماداتا�ستالم احلافالت من �شركات النقل ح�سب الوقت املحددعدم ت�أخر عمليات املغادرة
ت�صعيد احلجاج الكرام على احلافالت مع �أمتعتهم�إ�صدار الك�شف النهائي ومغادرة احلافالتتق�سيم احلجاج ح�سب وجهتهم �إىل م�ؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة مو�سم ماقبل احلجمغادرة احلجاج ح�سب الوجهة دون
تق�سيم احلجاج ح�سب ال�صاالت املغادرين �إليها يف مطار امللك عبد العزيز بجدة �أو ميناءحدوث اختالط يف احلافالت .
امللك في�صل الإ�سالمي ملو�سم ما بعد احلج
�سالمة الإجراءات و�سري العمل على
التوا�صل الدائم مع فرع وزارة احلج مبكة املكرمة يف حال وجود �أي اختالف لأحد اجلوازات
الوجه املطلوب .
الت�أكد من عدم وجود �أي مالحظات
على اجلوازات (نق�ص يف البار كود
�أر�شفتها مبدئي ًا يف ق�سم الأر�شيف
�أو غريه)

المهام اإلجرائية

قطاع مركز ا�ستقبال الرب وتوديع الفرادى
م

1

2

3

اجراءات العمل
�أو ًال :اال�ستقبال :
 التن�سيق مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج ور�ؤ�ساء احلمالت ملعرفة مواعيد قدوم احلجاج ومقار �سكنهم . تنظيم دخول احلافالت وتوزيعها على املواقف داخل املراكز وت�صنيفها بح�سب حالة التوديع (ترانزيت )– البقاء باملدينة املنورة وانهاء اجراءات حجاج الرتانزيت فور ًا دون ت�سجيل
 ا�ستالم اجلوازات ومنوذج التدقيق والبيان اجلمركي للحجاج قا�صدي املدينة املنورة �إن�شاء بيان ا�ستقبال �آيل مبوجب عقود الإ�سكان املعتمدة و�إ�صدار بطاقات للحجاج الكرام تو�ضح بياناتهم(ال�سكن ورقم احلقيبة وتاريخ الو�صول �...إلخ)
 ت�سليم حقائب اجلوازات �آلي ًا لوحدة ت�سجيل البيانات تنفيذ جوالت يف املحطة لتفقد �أحوال احلجاج املقيمني باملحطة وتقدمي اخلدمات الالزمة لهمثاني ًا :ت�سجيل البيانات :
 ا�ستالم اجلوازات من وحدة اال�ستقبال ومطابقتها وتوثيق ذلك �آلي ًا طلب بيانات احلجاج من وزارة احلج مبكة املكرمة �أر�شفة اجلوازات بق�سم الأر�شيف املبدئي ومعاجلة املالحظات امل�سجلة على بع�ض اجلوازات مثل (بار كودمكرر �أو غري �صحيح �أو غري موجود�...إلخ)
ثالث ًا :الأر�شفة :
 ا�ستالم اجلوازات من ق�سم ت�سجيل البيانات وتوثيق ذلك �آلي ًا �أر�شفة احلقائب وتوثيق ذلك �آلي ًا ا�ستخراج حقائب احلجاج املودعني مبوجب طلبات �آلية من وحدة التوديع �أو ت�سليمها لأي جهة معنية �أخرى(رعاية �صحية  ،جهات �أمنية  ،مكاتب �ش�ؤون احلجاج)

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

وقت و�صول احلجاج

� 3ساعة

من وقت ا�ستالم
اجلوازات

� 3ساعة

من وقت ا�ستالم
اجلوازات

� 1ساعة
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م

4

اجراءات العمل

وقت تطبيق الإجراء

رابع ًا :التوديع :
 التن�سيق مع ر�ؤ�ساء احلمالت ومكاتب �ش�ؤون احلجاج ملعرفة مواعيد توديع احلجاج ملقار �سكنهم طلب احلقائب املودع حجاجها من وحدة الأر�شيف النهائي وتوثيق ذلك �آلي ًا �إن�شاء بيان التوديع النهائي �آلي ًامن وقت طلب املغادرة من
 التن�سيق مع مكتب فرع وزارة احلج باملحطة لإ�صدار ت�صاريح م�ؤقتة خلروج احلافالت ملواقع التوديعاحلجاج الكرام
 تنظيم وقوف احلافالت املغادرة باملواقف ومتابعة عمليات التحميل للحجاج والأمتعة ت�سليم اجلوازات ملندوب احلملة التن�سيق مع مكتب فرع وزارة احلج باملحطة لإ�صدار ت�صاريح نهائية خلروج احلافالت مبوجب ك�شف التوديعالنهائي
 -متابعة �أحوال احلجاج املقيمني باملحطة وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم

زمن تنفيذه

 20دقيقة

 -3مغادرة الحجاج الفرادى

182

1

�إدخال جدول احلافالت املغادرة على النظام الآيل يحدد فيه (التاريخ ووقت املغادرة لكل حافلة) وحتديثه
ب�شكل م�ستمر يتم من خالله �إن�شاء ك�شف املغادرة املبدئي

2

املتابعة الدورية عرب النظام لك�شوف املغادرة املبدئية امل�سجلة على كل رحلة

من ح�سب وقت رحلة
الطريان وح�سب املوعد
املحدد لك�شف املغادرة
املبدئي
من وقت �إدخال ك�شف
املغادرة من قبل مكتب
اخلدمة

على مدار ال�ساعة

على مدار ال�ساعة

3

ا�ستالم جوازات احلجاج �آلي ًا من مندوبي املكاتب

من وقت و�صول املندوب

 15دقيقة

4

جتهيز اجلوازات واحلافالت قبل و�صول احلجاج

من وقت الرحلة

 60دقيقة

5
6

منح احلجاج بطاقة �صعود احلافلة ح�سب م�ؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة (مو�سم ما قبل احلج) �أو �صالة
مطار امللك عبد العزيز بجدة �أو �صالة امليناء الإ�سالمي (مو�سم ما بعد احلج) �صعود احلجاج للحافالت
املخ�ص�صة لهم ح�سب التوزيع ا�ستقبال احلجاج وا�ستخراج جوازاتهم وتطبيقها عليهم
يف حالة و�صول حجاج قبل موعد املغادرة بوقت طويل يتم احالتهم اىل ا�سرتاحة احلجاج حلني موعد املغادرة
ومتابعتهم والتاكد من راحتهم

عند جاهزية احلافلة
وو�صول وقت املغادرة

 20دقيقة

عند وجود حالة

على مدار ال�ساعة
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مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
قارئ �ضوئي
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

184

الكوادر الب�شرية
العدد
22
7
1
16
2
3
1
6
2
4
1

قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة
الفرادى
مركز ا�ستقبال الرب وتوديع الفرادى

رئي�س
نائب
م�شرف
م�ساند
مدخل بيانات
من�سق
�سكرتري
مر�شد
ع�ضو جوازات

النوع

العدد
1
3
9
3
15
15
5
43
6

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املركز

ً
رابعا :برنامج مكتب التفويج االلي بالهجرة والبر
التعريف بالبرنامج

يعني هذا الربنامج مبتابعة احل�صول على بيانات تفويج احلجاج على الوحدات ال�سكنية قبل و�صولهم ب (� )24ساعة من قبل قطاع اال�سكان ومكاتب �شئون احلجاج وال�شركات
ال�سياحية  ،كما يعني با�ستالم مناذج اال�ستقبال وا�ستخراج معلومات ال�سكن املطابقة للعقود املدخلة بنظام احلا�سب الآيل  ،و�إمتام �أعمال التفويج �آلي ًا عرب النظام  ،وتزويد اال�ستقبال
بالبيانات املطلوبة لطباعة بطاقة التفويج  ،وتكون هذه الإجراءات املتبعة يف الهجرة والرب وذلك بتخ�صي�ص اثنان من املوظفني الدائمني يف الرب يف كل فرتة ابتدا ًء من تاريخ �أول
و�صول حلجاج الرب .
أهداف البرنامج

الهدف
�سالمة اعمال التفويج على الوحدات
ال�سكنية .
�سرعة انهاء اجراءات التفويج .

مطابقة التفويج للطاقة اال�ستيعابية .

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
 -1متابعة احل�صول على بيانات التفويج للحجاج قبل (� )24ساعة بالتن�سيق مع املجموعات
عدم بقاء احلجاج مدة تزيد عن
ومكاتب �شئون احلجاج .
�ساعة يف مركز اال�ستقبال
 -2تنفيذ �أعمال التفويج ح�سب الأنظمة والتعليمات و�إجنازها على الوجه املطلوب
 -1التن�سيق الفعال مع اجلهات ذات العالقة ل�سرعة �إنهاء �إجراءات التفويج وربطها
ان�سيابية العمل وا�ستكمال �إجراءات
بالنظام الآيل
التفويج
 -2مطابقة بيانات اال�ستقبال املقدمة يف العقود امل�سجلة بنظام الإ�سكان .
 -1تزويد املدخلني مبراكز اال�ستقبال بكافة املعلومات املتوفرة عن عقود الإ�سكان
وامل�سجلة ب�شكل يومي والتن�سيق مع مكتب الإ�سكان امليداين عند مالحظة
وجود تفويج نظامي وفق العقود املقدمة وتتطلب ت�صحيح القدرة اال�ستيعابية
التفويج بنا ًء على العقود امل�صدقة
للدار بعد ا�ستالم �إ�شعار فرق الإ�سكان بخلو الدار وتزويد التفويج بن�سخة منها
م�سبق ًا
والتن�سيق مع قطاع الإ�سكان وت�صديق العقود بامل�ؤ�س�سة ملعاجلة تفويج حجاج بدون �سكن لتوفري
امل�ساكن املنا�سبة
 -2احلر�ص على عدم التفويج لأعداد تفوق الطاقة اال�ستيعابية للدور ال�سكنية

185

المهام اإلجرائية

مكتب التفويج على املباين ال�سكنية مبحطة الهجرة والرب
م
1

2

3
4

186

اجراءات العمل

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

عند و�صول حجاج بدون �سكن للمحطة يتم �إدخال احلالة يف ال�شا�شة املخ�ص�صة لذلك والتوا�صل مع مكتب �ش�ؤون
احلجاج �أو ال�شركة ال�سياحية �أو املجموعة ال�سكنية املعنية ل�سرعة تقدمي بيانات التفويج
ان�شاء عقود �آنية على النظام املوحد حلجاج اخلارج وفق احلاالت التالية :
1 .1ان�شاء بيان تفويج للحجاج الذين ال يوجد لديهم عقود م�سجلة من قبل
2 .2وجود عقود نظامية للحجاج حيث يكون املت�سبب فيها املنظم وذلك نتيجة لو�صول احلجاج قبل او بعد التاريخ
املحدد يف عقد ال�سكن  .يتم يف هذه احلالة ت�سجيل حالة عدم التزام بتعليمات ال�سكن على املنظم من قبل مراكز
اال�ستقبال التابعة للم�ؤ�س�سة االهلية لالدالء واجراء بيانات تفويج للحجاج لكي يتم ت�سكينهم ب�شكل اين  .يتم
النظر يف املخالفة من قبل وزارة احلج باملدينة املنورة لتاكيد ر�صد املخالفة او ت�سجيل واقعة  .وذلك بايقاف
تنفيذ العقد ال�سابق وان�شاء عقد جديد .
3 .3وجود عقود نظامية للحجاج ولكن ال ميكن التفويج عليها حيث يكون املت�سبب هو امل�ؤجر يف احلاالت التالية :
•ال�سكن ممتالء
•ال�سكن موقوف
يف حالة عدم انتهاء احلالة وملدة ( 30دقيقة) منذ ت�سجيلها يقوم النظام ب�إر�سال ر�سالة لرئي�س مكتب التفويج للتدخل
بالتوا�صل والتن�سيق مع قطاع الإ�سكان للتعامل مع احلالة والتوا�صل مع مكتب �ش�ؤون احلجاج �أو املجموعة ال�سكنية
املعنية
يف حالة ا�ستمرار احلالة وبقائها ملدة ( 45دقيقة) يقوم النظام بت�صعيد احلالة و�إر�سال ر�سالة لع�ضو جمل�س الإدارة
لال�ستقبال ومدير حمطة الهجرة بفرع الوزارة لإ�شعارهم باحلالة للتدخل لإنهائها

من و�صول احلجاج ومعرفة عدم وجود
ال�سكن

 10دقائق

من و�صول احلجاج ومعرفة عدم وجود
ال�سكن

 10دقائق

من بداية �إدخال احلالة على النظام

 30دقيقة

من بداية �إدخال احلالة على النظام

 45دقيقة

مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
قارئ �ضوئي
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

الكوادر الب�شرية
العدد
7
3
1
4
1
2
1
5
1
1
1

قطاع �إ�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة
الفرادى
مكتب التفويج االيل بالهجرة والرب

رئي�س
رئي�س فرتة
م�شرف
م�ساند
من�سق
�سكرتري
مر�شد

النوع

العدد
1
1
3
2
10
3
5

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

رئي�س املكتب

187

قطاع تقنية المعلومات والحاسب اآللي والتدريب والتطوير والجودة

188

قطاع تقنية المعلومات والحاسب اآللي والتدريب والتطوير والجودة

امل�شرف على القطاع

النداء الال�سلكي ( د) 10
ابن الدليل � .أحمد بن يو�سف حواله
ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

رقم اجلوال

0557974400

الربيد الآيل

a-hawala@Adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 8260088حتويلة ()296

فاك�س

8255048

التعريف بالقطاع

يعنى القطاع بالتطوير الإداري والتقني لأعمال امل�ؤ�س�سة من خالل بناء التطبيقات الإلكرتونية و�إدارة البنية التحتية والتكامل التقني مع اجلهات ذات العالقة ب�أعمال امل�ؤ�س�سة
و�أمتتة الإجراءات وتطبيق معايري اجلودة على جميع العمليات يف كافة قطاعات امل�ؤ�س�سة وحتديد االحتياجات التدريبية وتنفيذ براجمها مبا ميكن الكوادر الب�شرية من مواكبة
متطلبات الت�شغيل باحرتافية ومهارة عالية ومبا يحقق التنمية امل�ستدامة والتح�سني امل�ستمر للبنية الإدارية والتقنية للم�ؤ�س�سة وي�سهم يف اال�ستثمار الأمثل ملوجودات امل�ؤ�س�سة
و�أ�صولها وفق اخلطة اال�سرتاتيجية املعتمدة من جمل�س الإدارة.
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الهيكل التنظيمي
ع�ضو جمل�س الإدارة لقطاع تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب
والتطوير واجلودة
رئي�س تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل
م�ست�شار رئي�س امل�ؤ�س�سة

وحدة القطاع

وحدة التطوير واجلودة

وحدة الدعم الفني

برامج العمل التابعة للقطاع

برامج العمل التابعة للقطاع

190

م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج وحدة القطاع

وحدة القطاع

2

برنامج وحدة التطوير واجلودة

وحدة التطوير واجلودة

3

برنامج وحدة الدعم الفني

وحدة الدعم الفني

4

برنامج وحدة التدريب

وحدة التدريب

وحدة التدريب

ً
أوال  :برنامج وحدة الدعم الفني
التعريف بالبرنامج

يعنى الربنامج ب�إدارة الأ�صول التقنية وحفظها وتداولها وتهيئتها للعمل املو�سمي وتركيبها والإ�شراف الفني والإداري على فريق عمل متعهد الت�شغيل وال�صيانة للحا�سب الآيل وتقدمي
الدعم الفني امليداين والهاتفي ملعاجلة الأعطال الفنية يف مواقع العمل التابعة للم�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء .
أهداف البرنامج

الهدف
ح�سن �أداء متعهد الت�شغيل وال�صيانة
للحا�سب الآيل
تهيئة وتركيب الأجهزة و�شبكة احلا�سب
الآيل وملحقاتها والتحقق من جاهزيتها
لتلبية متطلبات الت�شغيل قبل بداية مو�سم
احلج
املحافظة على �سالمة الأجهزة وال�شبكات
من الأعطال على مدار فرتة العمل يف
مو�سم احلج
�إدارة الأ�صول التقنية

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
املتابعة الإدارية وامليدانية ملن�سوبي املتعهد والت�أكد من تواجدهم يف مواقع العمل املخ�ص�صة اال�ستجابة امليدانية لبالغات
لهم والتزامهم بتنفيذ املهام املناطة بهم ح�سب اخلطة وتوافر الأدوات الالزمة لديهم الأعطال ومبا�شرة معاجلتها خالل
ملعاجلة الأعطال.
 15دقيقة من �ساعة ا�ستالم البالغ.
فح�ص وتركيب جميع �أجهزة و�شبكة احلا�سب الآيل وملحقاتها قبل بداية مو�سم احلج تزامن بداية الأعمال الفعلية لكل
موقع مع اجلاهزية التقنية للت�شغيل
وجتهيزها بكافة الإعدادات والربامج الالزمة
�سالمة وا�ستقرار الأعمال الت�شغيلية
عمل �صيانة وقائية دورية لأجهزة و�شبكة احلا�سب الآيل ومعاجلة املعوقات الفنية الطارئة املرتبطة بالأنظمة التطبيقية على
احلا�سب الآيل
جرد موجودات امل�ؤ�س�سة التقنية وت�سجيلها بالنظام الآيل وو�ضع مل�صق الباركود عليها
والإ�شراف على تنظيف عمالة املتعهد لها وتهيئتها للعمل املو�سمي وت�سليمها وا�ستالمها �سالمة موجودات امل�ؤ�س�سة التقنية
بني اجلهات املعنية ومن ثم �إعادتها للم�ستودعات وتنظيفها وتغليفها للمحافظة عليها �إىل
من ال�ضياع �أو التلف
املو�سم التايل مب�شيئة اهلل.
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المهام اإلجرائية

اجراء وحدة الدعم الفني
م
1

2

3
4

192

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

جتهيز �أجهزة و�شبكة احلا�سب الآيل وملحقاتها وفح�صها واختبارها ومعاجلة الأعطال الفنية بها �إن وجدت
والت�أكد من �صالحيتها للعمل قبل بداية مو�سم احلج
تركيب �أجهزة و�شبكة احلا�سب الآيل وملحقاتها يف مواقع العمل التابعة للم�ؤ�س�سة وربطها بال�شبكة الرئي�سية
والت�أكد من عملها بال�شكل ال�صحيح .مالحظة  :يرتبط تنفيذ هذا الإجراء يف املحدد الزمني املعتمد له بجاهزية منذ وقت ا�ستالم الر�ؤ�ساء مكاتب
اخلدمة
املواقع من الناحية الإن�شائية للعمل وا�ستالم ر�ؤ�سائها لها وتواجدهم �أو موظفوهم بها خالل مرحلة الت�سليم
للأجهزة وتركيبها.
ا�ستقبال بالغات الأعطال ومعاجلتها هاتفيا قدر امل�ستطاع ويف حال التعذر �إحالتها للجهة املخت�صة ملعاجلتها
منذ وقت ا�ستالم البالغ
ومتابعة ت�سديدها
عمل جوالت ميدانية دورية يومية على مدار فرتات العمل الثالثة للت�أكد من �سالمة �أجهزة و�شبكة احلا�سب الآيل منذ وقت البدء الفعلي لأعمال
داخل املكاتب واملراكز
الداخلية وملحقاتها واال�ستجابة الفورية ملعاجلة �أي �أعطال �أو �إحالتها للجهة املخت�صة يف قطاع التقنية ملعاجلتها.
1436/10/10

زمن تنفيذه
 10يوم

 10يوم

على مدار ال�ساعة
على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
هاتف
برافو
�سيارات
قارئ �ضوئي
جهاز ال�سلكي

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

الكوادر الب�شرية
العدد
7
2
2
2
5
2
2
1

قطاع تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل
والتدريب والتطوير واجلودة
وحدة الدعم الفني

م�سئول وحدة
م�شرف
م�ساند
�سكرتري
مر�شد

النوع

العدد
1
4
3
3
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

م�س�ؤول وحدة

193

ً
ثانيا  :برنامج وحدة التدريب
التعريف بالبرنامج

تعنى وحدة التدريب برفع الكفاءات واملهارات واملعرفة للموارد الب�شرية عرب الربامج التدريبية والتثقيفية وور�ش العمل مبا يحقق االرتقاء مب�ستوى اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة
يف خمتلف القطاعات .
أهداف البرنامج

الهدف
حتديد امل�ستوى املعريف احلايل للموارد
الب�شرية للم�ؤ�س�سة وتنميته مبا ي�سهم يف
حتقيق التميز امل�ستدام والعمل امل�ؤ�س�سي
�ضمان تدريب العاملني يف امل�ؤ�س�سة ح�سب
متطلباتهم الوظيفية ومهامهم
امل�شاركة يف الربامج التدريبية التي
تنفذها اجلهات املعنية باحلج
كفاءة مدخل البيانات
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م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
وجود خطة احتياجات تدريبية حتقق
�إعداد خطة االحتياجات التدريبية والتي تت�ضمن درا�سة للو�ضع الراهن للمعارف املتاحة �أهداف امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجية
لدى املوارد الب�شرية بامل�ؤ�س�سة ومن ثم ر�سم امل�سار التدريبي املنا�سب لكل وظيفة.
وتتكامل مع املبادرات املحددة يف
بطاقة الأداء املتوازن.
تنفيذ برامج تدريبية وور�ش عمل مكثفة للتعريف بربامج اخلطة الت�شغيلية واملهام املناطة
�أعداد املتدربني م�ؤ�شرات الأداء
بامل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء و�آلية التكامل مع كافة اجلهات العاملة يف منظومة احلج وفق
ا�ستبيان املتدربني
الأنظمة والتعليمات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.
التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ب�أعمال احلج التي تنظم ور�ش عمل ودورات تدريبية �أعداد املتدربني م�ؤ�شرات الأداء
ا�ستبيان املتدربني
وتر�شيح املوظفني عليها وفق خطة االحتياجات التدريبية.
قدرة املدخني على التعامل مع النظام
تدريب العاملني على �إجراءات و�آليات العمل قبل بداية �أعمال احلج .
بال�شكل ال�صحيح

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة التدريب
م

اجراءات العمل

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

فرز الربامج ،وفرز متطلبات العاملني يف امل�ؤ�س�سة  ،ورفع االحتياجات التدريبية ل�سعادة رئي�س جمل�س الإدارة
متهيد ًا العتمادها

1436/9/1

 30يوم

2

ت�صميم الربامج التدريبية وور�ش العمل وحتديد مقر وموعد تنفيذها من قبل امل�ؤ�س�سة وجهات خمت�صة

1436/9/15

 15يوم

1436/10/5

 1يوم

1436/10/7

 1يوم

نف�س يوم التدريب

 1يوم

بعد االنتهاء من الربنامج
التدريبي

 1يوم

3
4

�إ�ضافة الربامج التدريبية وور�ش العمل وحتديد الفرتات والتوقيت والعدد امل�سموح للرت�شيح من قبل �إدارة
التدريب عرب �شا�شة التدريب والتطوير بالنظام
�إر�سال ر�سائل بريد اليكرتوين للإعالن عن اعتماد الربامج التدريبية والفرتات والتوقيت والعدد امل�سموح
للجميع

5

حتليل اال�ستبيانات ودرا�سة نتائجها والعمل على التح�سني امل�ستمر للربامج التدريبية

6

�إعداد وتوزيع �شهادات احل�ضور يف الربامج التدريبية
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مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
هاتف
فاك�س
برافو
�سيارات

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة
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الكوادر الب�شرية
العدد
5
1
1
1
1
3
1

قطاع تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل
والتدريب والتطوير واجلودة
وحدة التدريب

م�سئول وحدة
م�شرف
من�سق

النوع

العدد
1
2
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

م�س�ؤول وحدة

ً
ثالثا  :برنامج وحدة الجودة والتطوير
التعريف بالبرنامج

يهدف هذا الربنامج �إىل تطوير �إجراءات العمل وفق �سيا�سات اجلودة ال�شاملة ون�شر ثقافة اجلودة لدى من�سوبي امل�ؤ�س�سة والتعريف مبتطلباتها ،ومراقبة م�ؤ�شرات الأداء بهدف
التح�سني امل�ستمر لإجراءات العمل وتطويرها وحتقيق التميز امل�ؤ�س�سي .
أهداف البرنامج

الهدف
جودة �إجراءات العمل الآلية

التح�سني والتطوير يف جميع املواقع

توفري دليل الجراءات العمل .
المهام اإلجرائية

م�ؤ�شر القيا�س
و�سيلة التحقيق
�سالمة �إجراءات العمل وفق ما هو
مراقبة جودة �إجراءات العمل املدخلة يف النظام والت�أكد �آليا من �سالمتها واكتمال دورتها
معتمد يف اخلطة الت�شغيلية
 -1تزويد القطاعات املعنية بالتو�صيات الالزمة للتح�سني والتطوير امل�ستمر الجراءات
العمل املناطة بهم
عدد امل�ؤ�شرات التي مت مراجعتها -2القيا�س الدوري مل�ؤ�شرات املعتمدة يف بطاقة االداء املتوازن
عدد التو�صيات للتح�سني والتطوير -3الك�شف الدوري امليداين على مراحل اجراءات العمل والتاكد من حتقيق النتائج وفق  -عدد اجلوالت امليدانية
حمددات الزمنية املعتمدة لكل اجراء
 .1اعداد دليل اجرائي لالعمال امل�ؤ�س�سة .
معرفة العاملني الجراءات العمل
 .2ت�سخري و�سائل التقنية الي�صال الدليل االجرائي للعاملني .

اجراء وحدة اجلودة والتطوير
م
1

و�صف الإجراء
التن�سيق مع كافة القطاعات لتعيني من�سقني للجودة يف كل موقع عمل

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

من البدء الفعلي للعمل

 3يوم
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وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

و�صف الإجراء

م
2

تدريب املن�سقني على كيفية متطلبات �إدارة التطوير واجلودة

خالل املو�سم

 1يوم

3

جمع كافة املعلومات وحتليلها وكتابة تقرير مف�صل عن و�ضع امل�ؤ�س�سة احلايل

بعد املو�سم

� 1شهر

مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
قارئ �ضوئي
هاتف
برافو

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

198

الكوادر الب�شرية
العدد
3
1
1
1
1
3

قطاع تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل
والتدريب والتطوير واجلودة
وحدة اجلودة والتطوير

م�سئول وحدة
م�شرف
م�ساند
�سكرتري

النوع

العدد
1
4
3
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

مدير ادارة اجلودة

ً
رابعا  :برنامج وحدة القطاع
التعريف بالبرنامج

تعنى وحدة التن�سيق با�ستقبال �أي متطلبات جديدة �أو بالغات تخ�ص قطاع تقنية املعلومات واجلودة والتدريب والتطوير و�إحالتها جلهة االخت�صا�ص داخل القطاع ومتابعة ت�سديدها
مع اجلهة الطالبة� ،إ�ضافة �إىل تن�سيق العمليات الإدارية اخلا�صة ب�أعمال القطاع بني الوحدات الداخلية للقطاع �أو مع القطاعات الأخرى بامل�ؤ�س�سة ومع اجلهات اخلارجية ذات
العالقة .
أهداف البرنامج

الهدف
�سالمة �أداء وحدات القطاع

ان�ضباط العمل الإداري بالقطاع

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
�إتاحة جمموعة من القنوات ال�ستقبال البالغات اخلا�صة بالقطاع (النظام الآيل للبالغات،
و�صول البالغات �إىل اجلهات املعنية
املحادثة الإلكرتونية ،الهاتف ،الربيد الإلكرتوين ،الوات�س�أب) مع متابعة الت�سديد للبالغات
و�سالمة ت�سديدها
بال�شكل ال�صحيح.
 تنفيذ �أعمال ال�سكرتارية من �صادر ووارد وتنظيم ملفات ومتابعة املعامالت. تن�سيق مواعيد االجتماع و�إعداد املحا�ضر وتوقيعها من املعنيني.تن�سيقمواعيدا�ستالموت�سليمالأجهزةبنير�ؤ�ساءاملواقعوم�ستودعالتقنيةوفريقالدعمالفني� .إجناز املهام املناطة بالقطاع ب�شكل التن�سيق مع �إدارة امل�ستودعات والتجهيزات و�إدارة الت�شغيل وال�صيانة للتعرف على مواقع احرتايف ومنظم �إداريا وفنيا.العمل اجلاهزة لت�سليم �أجهزة و�شبكة احلا�سب الآيل واملتابعة معهم يف �أي بالغات ذات
�صلة ب�أعمالهم و�أعمال القطاع"
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المهام اإلجرائية

اجراء وحدة القطاع
م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1

ا�ستقبال البالغات الواردة للقطاع عرب القنوات املختلفة وتوثيقها يف النظام الآيل للبالغات و�إحالتها للجهة
املخت�صة

من وقت البالغ

 5دقيقة

2

املتابعة الدورية للبالغات املفتوحة واملت�أخرة ومتابعتها مع اجلهة املخت�صة �إىل �أن يتم الت�سديد

بعد انتهاء زمن تنفيذه املحددة
لت�سديد البالغ

على مدار ال�ساعة

3
4

200

تنفيذ �أعمال ال�سكرتارية من حترير اخلطابات ال�صادرة وت�سليمها وا�ستالم املعامالت الواردة والأر�شفة
الإلكرتونية للوثائق وتن�سيق مواعيد االجتماعات مع اجلهات املعنية وحترير املحا�ضر وتوقيعها و�أر�شفتها ومتابعة
تنفيذ التو�صيات
تن�سيق مواعيد جداول الت�سليم واال�ستالم للأجهزة وال�شبكات مع ر�ؤ�ساء املواقع بعد التحقق من جاهزية هذه
املواقع لرتكيب الأجهزة وال�شبكات بها.

1436/10/20

على مدار ال�ساعة

1436/10/20

على مدار ال�ساعة

مقومات البرنامج

التجهيزات
حا�سب �آيل
طابعة عادية
ا�سكرن
�آلة ت�صوير
هاتف
فاك�س
برافو

النوع

مرجعية الربنامج
اجلهة املنفذة

الكوادر الب�شرية
العدد
1
1
1
1
3
1
3

قطاع تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل
والتدريب والتطوير واجلودة
وحدة القطاع

م�سئول وحدة
من�سق
�سكرتري

النوع

العدد
1
3
3

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

م�س�ؤول وحدة

201

قطاع الشؤون اإلدارية

202

قطاع الشؤون اإلدارية

امل�شرف على القطاع

النداء الال�سلكي ( د)11
ابن الدليل  .يو�سف بن ها�شم خليل
ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الإدارية

رقم اجلوال

0505322426

الربيد الآيل

ykhalil@Adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 8260088حتويلة ()444

فاك�س

8255048

التعريف بالقطاع

تنفيذ الإجراءات النظامية اخلا�صة بكافة �شئون التوظيف للموظفني املو�سميني خالل فرتة حج 6341هـ من ر�ؤ�ساء ونواب واع�ضاءو الإداريني والفنيني وامل�ستخدمني ويف هذا
الإطار يقدم امل�شورة والر�أي وامل�ساعدة لكافة وحدات امل�ؤ�س�سة االهلية للأدالء من مكاتب وقطاعات  ،ويعمل على تنمية وتطوير وتقومي الأداء للموظفني املو�سميني وا�ستقطاب
الكفاءات واخلربات العلمية .

203

الهيكل التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الإدارية

وحدة ال�ش�ؤون الإدارية

للقطاع
التابعةللقطاع
العمل التابعة
برامج العمل
برامج

204

م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامح وحدة ال�ش�ؤون الإدارية

وحدة ال�ش�ؤون الإدارية

ً
أوال  :برنامح وحدة الشؤون اإلدارية
التعريف بالبرنامج

تقوم الوحدة بالتن�سيق بني �إدارات القطاع وتنظيم �آليات ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير ورفع تقرير يومي باملهام املنجزة ملكتب لع�ضو جمل�س الإدارة .
أهداف البرنامج

الهدف
ا�ستقطاب املر�شحني لتوظيف املو�سمي

مطابقة املر�شحني لالحتياج الوظيفي .

التعيني وفق اللوائح .

�إكتمال اجراءات التعني .

و�سيلة التحقيق
•�إعالن يف ال�صحفو ور�سائل ( )SMSوموقع امل�ؤ�س�سة .عن الوظائف املو�سمية .
•تقرير عن اعداد املتقدمني للوظائف املو�سميةا�سبوعي ًا ل�سادة اع�ضاء جمل�س االدارة .
•توفري الدعم وال�ستف�سار عن طريق الهاتف و ادارة �شئون املوظفني على مدار الفرتة
ال�صباحية وامل�سائية .
حتديث والت�أكد من ا�ستكمال جميع الوثائق النظامية للرت�شيح لتوظيف املو�سمي .

م�ؤ�شر القيا�س
عدد املتقدمني  2500متقدم .
خطاب من م�سئول التوظيف املو�سمي
اىل مدير �شئون التوظيف .

للوظائف القيادية :
•تكوين جلنة للقيام باملقابالت ال�شخ�صية ( بقرار رئي�س جمل�س الإدارة ) .
االنتهاء من تعيني ر�ؤ�ساء ونواب .
•عمل املقابالت ال�شخ�صية .
• رفع خطاب ل�سعادة رئي�س جمل�س الإدارةبنتائج املقابالت ال�شخ�صية .
•خالل دقيقة واحدة من و�صولها
• اعتماد مبا�شر للتعني بالنظام وقت مراجعة امللف  (.بعد ادخال بيانات تعيينه من رئي�س املكتب
�إىل �إدارة �ش�ؤون املوظفني .
واعتماد �سعادة ع�ضو جمل�س الإدارة وو�صول امللف لل�شئون الإدارية ملطابقة م�سوغات التعيني )
•طباعة ح�سب االحتياج
"• ا�ستقطاب االحتياج من الكوادر الب�شرية يف النظام ل�سد عجز املكاتب من الكوادر .
من الكوادر الب�شرية .
• طباعة مبا�شرة للبطاقة مبجرد ادخال اعتماد التعيني باملعلومات املطلوبة ".
205

الهدف
االن�ضباط االداري للموظفني .
�صرف املكاف�أت يف الوقت املحدد

تعزيز �صورة امل�ؤ�س�سة كبيئة عمل جذابة

اكتمال الكوادر الب�شرية .

206

م�ؤ�شر القيا�س

و�سيلة التحقيق
 تكوين جلنة لتعريف الب�صمة جلميع من�سوبي امل�ؤ�س�سة املو�سميني من املكاتب والقطعاتتنفيذ االجراء .
الذين مل ي�سجلوا ب�صمتهم بال�شئون الإدارية .
 متابعة احل�ضور واالن�صراف عن طريق النظام . ا�ستالم تقييم االداء اخلا�ص باملوظف .من خالل النظام .
 حتديث بيانات التحويل البنكي . تقرير احل�ضور واالن�صراف .•تنفيذ التقييم
 -1تقييم و�ضع املكافئات املو�سمية .
•حتديد االحتياجات
 -2حتديد االحتياج الفعلي لنوعية وخدمات التدريب .
•املراجعة والتحليل
 -3مراجعة وحتليل معدل الدوران الوظفي ومعدل الغياب اثناء فرتة احلج .
•تنفيذ االر�شفة
 -4قيا�س ر�ضا املوظف .
 .1تعمل جميع اجلهات نطاق اال�شراف من االنتهاء من جميع تعيينات القياديني من العملني
اكتمال الكادر الوظيفي وعدم
قبل 10 / 28
النق�ص .
 .2ت�ستكمل ال�ش�ؤون االدارية بقية التعيينات قبل 11 / 01

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة ال�ش�ؤون الإدارية
م
1

2

3

4

و�صف الإجراء
الإعالن عن ا�ستقبال طلبات التوظيف املو�سمي للوظائف القيادية (�إنرتنت� ،صحف ،ر�سائل) �إعداد املوقع
الإلكرتوين ال�ستقبال الطلبات وفق املعايري وال�شروط الواردة يف قرار معايل وزير احلج والتي ميكن مطابقتها
�آليا .
وبناء على املادة ال�سابعة الفقرة رقم ( )2من الالئحة (�أن يقدم طلب اخلدمة يف املو�سم وتعبئة النموذج اخلا�ص
بذلك عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات ك ًال فيما يخ�صه خالل زمن تنفيذه املحددة لتقدمي الطلبات)
وا�ستقبال املتقدمني وتدقيق وثائقهم و (تعريف الب�صمة للمتقدمني على وظيفة نائب وع�ضو فقط) .
وبناء على املادة ال�سابعة الفقرة رقم ( )2من الالئحة على املتقدم ا�ستكمال جميع �أرواقه يف مدة ال تزيد عن
ع�شرة �أيام بعد نهاية مدة التقدمي .
•  تدقيق بيانات املتقدمني والت�أكد من �صفة االنتماء وت�صحيحها بح�سب املعتمد يف �سجالت امل�ساهمني
بامل�ؤ�س�سة .
�إ�شعار من مت رف�ض طلباتهم بقرار م�سبب يتم �إبالغه عرب الربيد الإلكرتوين �أو ر�سائل اجلوال �أو �أي طريقة
نظامية تراها امل�ؤ�س�سة ،بناء على املادة الثامنة الفقرة رقم (. )5

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1436-06-15

 15يوم

1436-07-01

 45يوم

1436-07-01

 55يوم

1436-07-01

 47يوم

207

م

5

6

208

و�صف الإجراء
• ت�شكيل اللجان (جلنة درا�سة الطلبات  /جلنة �سكرتارية املقابالت ال�شخ�صية  /جلان املقابالت ال�شخ�صية)
• تدقيق الوثائق املتاحة لدى امل�ؤ�س�سة لكافة املتقدمني والت�أكد من ا�ستيفائها للم�سوغات املحددة يف قرار
معايل وزير احلج .
•  �إ�شعار املتقدمني الذين توجد لديهم وثائق غري مكتملة عرب ر�سائل اجلوال واالت�صال الهاتفي ون�شر بيان
ب�أ�سمائهم على موقع االنرتنت والت�أكيد عليهم ب�ضرورة مراجعة امل�ؤ�س�سة ال�ستيفاء الوثائق الالزمة (�سيحدد يف
الر�سالة املوجهة لكل متقدم الوثائق املطلوب ا�ستكمالها) .
• وبناء على املادة الثامنة الفقرة رقم ( )2من الالئحة على املتقدم ا�ستكمال جميع �أرواقه يف مدة ال تزيد
عن �سبعة �أيام من تاريخ �إبالغه ر�سميا بالنواق�ص .
•  كما يحق للم�ؤ�س�سة التوقف عن درا�سة الطلب يف حال عدم قيام مقدمه بتوفري املعلومات وامل�ستندات
املطلوبة منه خالل الفرتة الزمنية املحددة لذلك و�إبالغه ر�سمي ًا بالو�سائل املتوفرة ،بناء على املادة الثامنة
الفقرة رقم (. )5
•  خماطبة قطاع التدريب وتزويدهم ببيان ب�أ�سماء املتقدمني للإفادة عن مدى حتقق ال�شرط اخلا�ص
بالتدريب �ضمن الالئحة لكل متقدم .
• خماطبة قطاع ال�ش�ؤون القانونية واملتابعة الإدارية املو�سمية وتزويدهم ببيان ب�أ�سماء املتقدمني للإفادة عن
مدى حتقق ال�شرط اخلا�ص بالأحكام الق�ضائية ال�سابقة �ضمن الالئحة لكل متقدم .
• �إ�شعار من مت رف�ض طلباتهم بقرار م�سبب يتم �إبالغه عرب الربيد الإلكرتوين �أو ر�سائل اجلوال �أو �أي طريقة
نظامية تراها امل�ؤ�س�سة ،بناء على املادة الثامنة الفقرة رقم (". )5
�إعداد تقرير مف�صل عن حاالت الطلب امل�ستقبلة والإجراءات التي متت عليها واملقبول منها واملرفو�ض و�أ�سباب
الرف�ض والإ�شعارات التي متت بهذا ال�ش�أن ورفعه �إىل �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة ون�سخة منه �إىل جلنة �سكرتارية
املقابالت ال�شخ�صية .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1436-08-04

بدون م�ؤ�شر

1436-08-05

� 1شهر

م

7

و�صف الإجراء
• يحق ملقدم الطلب باالعرتا�ض خالل ثالثة ايام فقط من تبليغه ملجل�س الإدارة وعلى جمل�س الإدارة البت
يف االعرتا�ض خالل ع�شرة �أيام من تاريخ ا�ستالمه لالعرتا�ض النظامي مع �ضرورة �إبالغ املعرت�ض بالنتيجة
�سواء بالرف�ض �أو املوافقة ،وذلك بناء على املادة الثامنة الفقرة رقم (. )5
• �إعداد اجلداول الزمنية ملواعيد املقابالت ال�شخ�صية للر�ؤ�ساء والنواب والتن�سيق معهم هاتفيا حول املواعيد
التي ميكن احل�ضور فيها .
• الت�أكيد بر�سائل جوال مبدئية وتذكريية مبواعيد املقابلة ال�شخ�صية لكل متقدم .
• طباعة مناذج �أ�سئلة املقابلة ال�شخ�صية وجتهيزها وترتيبها بح�سب املواعيد وت�سليمها لر�ؤ�ساء جلان املقابالت
ال�شخ�صية .
• ا�ستقبال احلا�ضرين للمقابلة ال�شخ�صية و�أخذ توقيعاتهم على النماذج (�أ ،ب ،ج) كال بح�سب الوظيف
املتقدم عليها .
• ترتيب دخولهم على جلان املقابلة ال�شخ�صية .
• تزويد جلان املقابلة ال�شخ�صية ب�أي م�ستندات مطلوبة خالل املقابلة .
• �إعداد حما�ضر املقابالت ال�شخ�صية و�إعداد بيان بنتائجها ".
�إعداد التقرير اخلتامي لكافة املقابالت ال�شخ�صية واعتمادها من ر�ؤ�ساء اللجان و�أع�ضائها ومن ثم رفعها
ل�سعادة رئي�س جمل�س الإدارة للتوجيه بعر�ضها على املجل�س .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1436-08-05

 33يوم

1436-08-12

� 1شهر

9

تنفيذ املقابالت ال�شخ�صية .

1436-08-17

 25يوم

10

االعتماد املبدئي للرت�شيحات

1436-09-13

بدون م�ؤ�شر

11

�إ�شعار املتقدمني بالنتائج .

1436-09-16

بدون م�ؤ�شر

12

يحق ملقدم الطلب باالعرتا�ض خالل ثالثة ايام فقط من تبليغه ملجل�س الإدارة وعلى جمل�س الإدارة البت يف
االعرتا�ض خالل ع�شرة �أيام من تاريخ ا�ستالمه لالعرتا�ض النظامي مع �ضرورة �إبالغ املعرت�ض بالنتيجة �سواء
بالرف�ض �أو املوافقة ،وذلك بناء على املادة الثامنة الفقرة رقم (. )5

1436-09-16

 3يوم

13

اعتماد الرت�شيحات ب�شكل نهائي بعد النظر والف�صل يف كافة االعرتا�ضات الواردة .

1436-09-19

بدون م�ؤ�شر

8

209

م
14

الرفع �إىل فرع وزارة احلج لالعتماد .

15

يتم تقدمي جميع ال�شكاوي املتعلقة بتطبيق هذه الالئحة اىل ر�ؤ�ساء جمال�س ادارة امل�ؤ�س�سات كال فيما يخ�صه ،
وعلى امل�ؤ�س�سة الف�صل يف ال�شكاوي املقدمة خالل ع�شرون يوما كحد اق�صى فان مل يتم الف�صل فيها جاز للمتقدم
التقدم للوزارة بذلك .

1436-09-20

بدون م�ؤ�شر

غري حمدد

بدون م�ؤ�شر

16

الإعالن عن ا�ستقبال طلبات التوظيف املو�سمي للوظائف القيادية (�إنرتنت� ،صحف ،ر�سائل) .

1436-06-15

 15يوم

17

�إعداد املوقع الإلكرتوين ال�ستقبال الطلبات وفق املعايري وال�شروط بالئحة التوظيف املو�سمي بامل�ؤ�س�سة .

1436-07-01

 15يوم

18

ا�ستالم ملفات املتقدمني للوظائف املو�سمية وتدقيقها وتعريف الب�صمة لهم .

1436-07-01

 105يوم

1436-07-01

� 2شهر

1436-07-01

 45يوم

1436-10-20

� 1شهر

1436-10-20

� 1شهر

1436-10-20

� 3شهر

1436-07-01

 75يوم

19
20
21
22
23
24
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و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

ح�صر املتقدمني لطلب التوظيف املو�سمي من غري ال�سعوديني والرفع ب�أ�سمائهم لفرع وزارة احلج لرفعها �إىل وزارة
الداخلية للح�صول على املوافقة النظامية على تعيينهم يف مو�سم احلج على وظائف الرتجمة .
تغذية النظام بالبيانات الأ�سا�سية للتوظيف (رموز الوظائف وفئاتها ومبالغ اليوميات و�أعدادها وامليزانيات
املعتمدة لكل موقع) مبا ي�ضمن �سالمة التعيينات وفق املحددات الإدارية واملالية املعتمدة بالئحة التوظيف
املو�سمي واخلطة الت�شغيلية وامليزانية العامة للم�ؤ�س�سة .
�إتاحة بيانات املتقدمني للعمل املو�سمي لر�ؤ�ساء املواقع املو�سمية ليبا�شروا عمليات الرت�شيح والتعيني مبوجبها .
متابعة ر�ؤ�ساء املواقع املو�سمية لإمتام الرت�شيحات والتعيني للموظفني املو�سميني لديهم عرب النظام الآيل للتوظيف
املو�سمي .
تنفيذ طلبات الرتقية واملناقالت بني املواقع املو�سمية وفقا لل�ضوابط املعتمدة بالئحة التوظيف املو�سمي وعرب
النظام الآيل للم�ؤ�س�سة .
اعتماد تعريف الب�صمة للمتقدمني بطلب التوظيف املو�سمي كعن�صر �أ�سا�سي من م�سوغات قبول طلب التوظيف
املو�سمي و�إي�ضاح ذلك جليا للجميع يف كافة قنوات الإعالن التي �سيتم من خاللها الإ�شعار ببدء ا�ستقبال طلبات
التوظيف املو�سمي (موقع امل�ؤ�س�سة على االنرتنت ،ال�صحف املحلية  ،ر�سائل اجلوال) .

م
25

26
27
28
29
30
31

32

و�صف الإجراء
ي�شرتط على املتقدم بطلب التوظيف املو�سمي مراجعة امل�ؤ�س�سة �شخ�صيا لإمتام �إجراء تعريف الب�صمة خالل
�أ�سبوعني بحد �أق�صى من تاريخ تقدمي طلبه و�إال يعترب الطلب الغيا وعليه �إعادة التقدمي الحقا يف حال عدم متكنه
من اثبات الب�صمة خالل زمن تنفيذهامل�شار اليها  ،علما ب�أنه �سيتم �إ�شعاره �آليا بهذا الإجراء عرب ر�سالة جوال
مبجرد تقدميه للطلب .
حتديد 1435/10/15هـ �آخر موعد ال�ستقبال طلبات التوظيف املو�سمي حتى يتم �إنهاء تعريف الب�صمة جلميع
املتقدمني للعمل املو�سمي قبل بداية �أعمال مو�سم احلج بوقت كاف .
يفتح الطلب لل�سعوديني والأجانب لال�ستفادة خالل هذه الفرتة من تعريف الب�صمة للجميع ب�صرف النظر عن
التوظيف الفعلي من عدمه .
يكلف عدد ( )3موظفني من ال�ش�ؤون الإدارية با�ستقبال املتقدمني بطلبات التوظيف املو�سمي مبقر امل�ؤ�س�سة خالل
�أوقات العمل الر�سمية وعلى مدار فرتة ا�ستقبال الطلبات وتعريف الب�صمة لهم بعد الت�أكد من مطابقة الهويات
ال�شخ�صية الأ�صلية مع بيانات الطلب املقدم عرب االنرتنت والت�أكد من هوية املتقدم .
بعد �إمتام تعريف الب�صمة و�إثبات ذلك �آليا من قبل ال�ش�ؤون الإدارية بامل�ؤ�س�سة ت�صل ر�سالة جوال للمتقدم تفيد
باكتمال طلب التوظيف .
ي�ستمر هذا الإجراء خالل فرتة مو�سم احلج للتعامل مع حاالت التوظيف الطارئة على ر�أ�س العمل .
تكون م�س�ؤولية مكتب املتابعة الإدارية املو�سمي متابعة تقرير الب�صمة ب�شكل يومي لفرتات العمل الثالثة والت�أكد
من تواجد املوظفني املثبت ب�صمتهم فعليا و�شخ�صيا مبوقع العمل وفق عينات ع�شوائية متكررة والتعامل ر�سميا
مع �أي حاالت تكت�شف لوجود موظفني بدون ب�صمة �أو وجود موظفني خمتلفني عن املوظفني املثبتة ب�صمتهم يف
موقع العمل .
منع رئي�س املكتب �آليا من تر�شيح �أي موظف مو�سمي مل تعرف له ب�صمة م�سبقا واخذ اقرارات ر�سميه عند ت�سليم
خطاب التعيني مفادها التزامه مب�ضمونه .

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

1436-07-01

 75يوم

1436-07-01

 75يوم

1436-07-01

 75يوم

1436-07-01

 75يوم

1436-07-01

 75يوم

1436-10-16

 74يوم

1436-10-16

 94يوم

1436-10-16

 74يوم

211

زمن تنفيذه

م

و�صف الإجراء

وقت تطبيق الإجراء

33

�إر�سال ر�سالة جوال مبجرد تر�شيح رئي�س املكتب للموظف املو�سمي تو�ضح تفا�صيل عقد العمل املو�سمي اخلا�ص به
(املوقع  ،الوظيفة  ،مبلغ املكاف�أة اليومية ) مع الإي�ضاح له ب�أن �إجمايل املكاف�أة �سيكون بناء على عدد �أيام العمل
الفعلية والتي �سيتم احت�سابها من تاريخ املبا�شرة الفعلية مبوجب الب�صمة (ولي�س تاريخ التعيني) وحتى تاريخ نهاية
العمل للموظف .

1436-10-16

 74يوم

34

برجمة نظام الب�صمة بحيث ال يعرتف ر�سميا ب�أي ب�صمة خارج نطاق التاريخ الزمني لعقد التوظيف املو�سمي .

1436-07-01

� 6شهر

35

منع رئي�س املكتب �آليا من حتديد تاريخ بداية عقد ت�سبق تاريخ �إن�شاء العقد على النظام ب�أكرث من خم�سة �أيام
بحد �أق�صى .

1436-10-20

� 3شهر

مقومات البرنامج

التجهيزات
النوع

حا�سب �آيل
ا�سكرن
برافو
�سيارات
طابعة بطاقات بال�ستيكية

212

الكوادر الب�شرية
العدد
2
1
1
1
2

مدخل بيانات
من�سق
�سكرتري

النوع

العدد
2
1
3

مرجعية الربنامج

قطاع ال�ش�ؤون الإدارية

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

اجلهة املنفذة

وحدة ال�ش�ؤون الإدارية

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة

قطاع الشؤون المالية والبحوث والدراسات

213

قطاع الشؤون المالية والبحوث والدراسات

امل�شرف على القطاع

النداء الال�سلكي ( د)12
ابن الدليل  .د  .ريان بن �سامل حماد
ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون املالية والبحوث والدرا�سات

رقم اجلوال

0507711127

الربيد الآيل

r-hammad@Adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 8260088حتويلة ()888

فاك�س

8255048

التعريف بالقطاع

تقوم ال�ش�ؤون املالية يف مو�سم احلج بتوزيع النرثيات ملكاتب اخلدمة امليدانية ومراكز اال�ستقبال وجميع القطاعات العاملة يف املو�سم التي ت�ستلزم طبيعة العمل �إىل ت�أمني نرثيات
خا�صة بها ،بالإ�ضافة �إىل توزيع كوبونات البنزين وت�سليم ال�سيارات ح�سب االعداد املقررة واجلدولة املعتمدة  ،كما تقوم ب�صرف املبالغ اخلا�صة بت�أمني النواق�ص للدور ال�سكنية.
وبعد انتهاء �أعمال املو�سم يتم توزيع امل�ستحقات املالية للعاملني املو�سميني .كما تقوم �أثناء املو�سم مبتابعة جميع الأمور املالية املتعلقة ب�أعمال املو�سم وت�أمني جميع ما يتم �إقراره يف
امليزانية التقديرية �ضمن اخلطة الت�شغيلية .كما يقوم القطاع باجراء البحوث والدرا�سات التي يتم طلبها من امل�ؤ�س�سة وفق الآلية التي �ستعتمد الحق ًا.

214

الهيكل التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون املالية والبحوث والدرا�سات

وحدة ال�ش�ؤون املالية

للقطاع
التابعةللقطاع
العمل التابعة
برامج العمل
برامج
م

الربنامج

اجلهة امل�سئولة عن تنفيذه

1

برنامج وحدة ال�ش�ؤون املالية

وحدة ال�ش�ؤون املالية

215

ً
أوال  :برنامج وحدة الشؤون المالية
التعريف بالبرنامج

تقوم الوحدة بالتن�سيق بني �إدارات القطاع وتنظيم �آليات ا�ستالم وت�سليم املعامالت والتقارير ورفع تقرير يومي باملهام املنجزة ملكتب لع�ضو جمل�س الإدارة .
أهداف البرنامج

الهدف
ا�ستالم املكاتب للنرثيات يف الوقت
املحدد .
�سرعة �صرف قيمة ت�أمني النواق�ص للدور
ال�سكنية املخالفة
ا�ستالم املكاتب لل�سيارات يف الوقت
املحدد
�سرعة �صرف م�ستحقات العاملني
املو�سميني

216

و�سيلة التحقيق
العمل على ت�سليم النرثيات جلميع املكاتب واملراكز والقطاعات فور ا�ستالم املكاتب وبدء
العمل الفعلي ح�سب املعتمد .
و�ضع الية وا�ضحة ومي�سرة ت�ساعد على �سهولة تامني النواق�ص يف الدرو ال�سكنية املخالفة .
مع بداية ا�ستالم املكاتب والعمل الفعلي للمو�سم يتم ت�سليم ال�سيارات وفق االعداد واجلدولة
املعتمدة يف اخلطة الت�شغيلية .
�سرعة مراجعة امل�سريات اخلا�صة باملوظفني املو�سمني وال�شروع يف حتويل املكافات على
احل�سابات واعداد ال�شيكات .

م�ؤ�شر القيا�س
اال�سبوع االول من العمل الفعلي
�ساعة من �ضبط املخالفة .
الت�سليم ح�سب اجلدولة .
 1437 / 02 / 01هـ

المهام اإلجرائية

برنامج وحدة ال�ش�ؤون املالية
و�صف الإجراء

م

وقت تطبيق الإجراء

زمن تنفيذه

بعد اعتماد اخلطة الت�شغيلية

بدون م�ؤ�شر
بدون م�ؤ�شر

1

ا�ستالم اخلطة الت�شغيلية وامليزانية التقديرية بعد اعتمادها ليتم درا�ستها واال�ستعداد لتطبيقها.

2

البدء يف �صرف خم�ص�صات املكاتب من النرثيات وكوبونات البنزين وفق املعتمد يف اخلطة الت�شغيلية

 1436/ 11 /01هـ

3

ت�سليم ال�سيارات ملكاتب اخلدمة والقطاعات ح�سب اجلدولة املعتمدة .

 1436/ 11 / 01هـ

بدون م�ؤ�شر

4

ا�ستالم امل�سريات ومراجعتها

 1437/ 01 / 10هـ

 5يوم

5

اعداد ال�شيكات للموظني الذين لديهم ح�سابات بنكية .

 1437/ 01 / 20هـ

 3يوم

6

ايداع املكاف�أت يف احل�سابات .

 1437/ 02 / 01هـ

 1يوم

مقومات البرنامج

التجهيزات
برافو
حمطة ثابتة
ال�سلكي يدوي
�سيارات

النوع

الكوادر الب�شرية
العدد
1
1
1
1

م�شرف
باحث
�سكرتري

النوع

العدد
1
2
2

مرجعية الربنامج

قطاع ال�ش�ؤون املالية والبحوث والدرا�سات

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س �إدارة

اجلهة املنفذة

وحدة ال�ش�ؤون املالية

م�ستوى امل�سئول التنفيذي

ع�ضو جمل�س �إدارة
217

218

220

