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السلوك الوظيفي واخالقيات 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 و�آلية 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 ال�سلوك 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 الأدالء:
�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):
 أمعايري �شخ�صية:�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.
-

بمعايري مهنية:
-1
-2
-3
-4
-5
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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.

-

جمعايري 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 .

 دمعايري �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 .
 همعايري 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.
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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.
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.
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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
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غري مبا�شر ،وعدم �إف�شاء تلك املعلومات لإعطاء امتياز غري عادل لأية �أطراف �أخرى.
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 .
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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.

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 1437هـ
مجلس اإلدارة
نائب رئي�س جمل�س
الإدارة امل�شرف
على قطاعي
املتابعة والإ�سكان

ع�ضو جمل�س الإدارة
للخدمات الإن�سانية امل�شرف
على �إدارة خدمات احلجاج
والعالقات احلكومية /
املن�سق مع جمعية الك�شافة
ال�سعودية

ع�ضو جم�س الإدارة �أمني
املجل�س امل�شرف على مركز
ا�ستقبال املطار املن�سق مع
مكتب �إر�شاد احلافالت
ومكتب الوكالء املوحد

ع�ضو جمل�س
الإدارة لل�ش�ؤون
الإدارية

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

ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س املجل�س
الإ�شرايف رقم ()1
امل�شرف على مركز
مغادرة امليقات

وحدة القطاع

وحدة القطاع

وحدة القطاع

وحدة ال�ش�ؤون
الإدارية

ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س املجل�س
للعالقات العامة
الإ�شرايف رقم ()2
املن�سق مع النقابة والإعالم وعالقات
العامة لل�سيارات
امل�ساهمني

وحدة القطاع

وحدة املجل�س
الإ�شرايف 1

وحدة املجل�س
الإ�شرايف 2

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 بنجالدي�ش

�إدارة العالقات
العامة والإعالم

مكتب الإ�سكان وعالقات
�ش�ؤون احلجاج

مركز الإر�شاد
اجلنوبي

مركز حفظ
جوازات املطار

�إدارة التجهيزات
وامل�ستودعات

مكتب جنوب �شرق
�آ�سيا

مكتب الهند

مكتب الإ�سكان
امليداين وال�شركات
ال�سياحية

مكتب الرعاية
ال�صحية

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

مكتب م�صر

مكتب الطوارئ
وال�سالمة
وحدة الإح�صاء
والتقارير
وحدة ت�أمني
النواق�ص

مكتب التن�سيق بني
م�ؤ�س�سات �أرباب
الطوائف وخدمات
احلجاج

مكتب م�سلمي �أوروبا

مكتب ال�سودان

مكتب باك�ستان

مكتب نيجرييا

مكتب تركيا

مكتب �أفغان�ستان

وحدة ال�ش�ؤون
القانونية والتحقيق

مكتب املغرب العربي

مكتب �إيران

مكتب بالد ال�شام
واليمن

مركز توجيه
احلافالت رقم 2
مكتب �أفريقيا الغري
عربية رقم 1

مركز توجيه
احلافالت رقم 1

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

وحدة القطاع

ع�ضو جمل�س الإدارة
لتقنية املعلومات
واحلا�سب الآيل
والتدريب والتطوير
واجلودة

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

�إدارة الأ�صول
التقنية وحدة ال�ش�ؤون املالية
والدعم الفني

مركز ا�ستقبال وتفويج التدريب على ر�أ�س
احلجاج بالهجرة
العمل
بكيلو 9

مركز ا�ستقبال الرب
وتوديع احلجاج الفرادى

دعم ت�شغيل النظام
االيل للحج
ن�شر ومراقبة
اجلودة
تطوير وتنفيذ خطة
عمل التدريب

مركز مغادرة امليقات مكتب �أفريقيا الغري
عربية رقم 2
مكتب املجل�س
الإ�شرايف ملكاتب
اخلدمة امليدانية
رقم1

مكتب املجل�س
الإ�شرايف ملكاتب
اخلدمة امليدانية
رقم2
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قطاع المتابعة واإلسكان

19

قطاع المتابعة واإلسكان

النداء الال�سلكي ( د ) 2
الدليل  .ع�صام بن عبد العزيز دمياطي

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0500824500

الربيد الإلكرتوين

e-domiati@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2002

فاك�س

014-8260717

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

�صناعة منظومة خدمية متكاملة خلدمات �إ�سكان احلجاج والإ�شراف الإداري واملراقبة امليدانية امل�ستمرة لأداء اعمال مو�سم
احلج

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لقطاع نائب رئي�س جمل�س الإدارة
امل�شرف على قطاعي املتابعة والإ�سكان
وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان

قطاع الإ�سكان

جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

مكتب الإ�سكان وعالقات مكاتب
�ش�ؤون احلجاج

جلنة املتابعة واملراقبة
الذاتية

مكتب الإ�سكان امليداين
وال�شركات ال�سياحية

وحدة العمليات امليدانية

مكتب الطوارئ وال�سالمة

وحدة املتابعة الإدارية

وحدة ال�ش�ؤون القانونية
والتحقيق

وحدة الإح�صاء والتقارير

وحدة ت�أمني النواق�ص
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برامج العمل
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ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان

وحدة ت�أمني النواق�ص

وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق

جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

الإ�سكان وعالقات �ش�ؤون احلجاج

وحدة العمليات امليدانية

الإ�سكان امليداين وال�شركات ال�سياحية

وحدة املتابعة الإدارية

الطوارئ وال�سالمة

وحدة الإح�صاء والتقارير

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع المتابعة واإلسكان
التعريف بالربنامج
تنظيم العمل للقطاع والتن�سيق بني الوحدات والإدارات املختلفة وتوثيق الأعمال خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة قطاع املتابعة والإ�سكان

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

مكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

تنظيم �أعمال الوحدات والإدارات داخل القطاع
خالل مو�سم احلج

متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينهم

تقرير يومي

 70تقرير
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املهام الإجرائية لـ (متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينها)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع جميع الوحدات لطلب التقارير

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستالم التقارير والربيد من الوحدات �أو اجلهات وفرزها ومراجعتها

-

 11/01حتى 01/20

3

ت�سليم الربيد والتقارير ملكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

4

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم املعامالت ح�سب التوجيه

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

6

عمل ملفات لكل وحدة لأر�شفة املعامالت

-

 11/01حتى 01/20

7

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

2

حا�سب �آيل

2

�آلة الت�صوير

1

�سكرتري

3

طابعات

1

هاتف

1

-

-

ا�سكرن

1

-

-

-

-

جهاز ال�سلكي

2

-

-

-

-

حمطة ثابتة

1

-

-

ثانيًا  :برنامج عمل وحدة الشؤون القانونية والتحقيق
التعريف بالربنامج
يعنى بالتحقيق يف الق�ضايا واملخالفات وتطبيق اجلزاءات والعقوبات وفق الئحة التوظيف املو�سمي
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتحقيق

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

�سكرتري الوحدة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

التحقيق يف الق�ضايا واملخالفات مع اجلهات املعنية
والعاملني خالل مو�سم احلج

التحقيق يف الق�ضايا واملخالفات

�إنهاء جميع التحقيقات

% 100

تنفيذ العقوبات واجلزاءات على اجلهات املعنية
والعاملني خالل مو�سم احلج

تطبيق الئحة العقوبات واجلزاءات املو�سمية

�إنهاء جميع العقوبات واجلزاءات

% 95
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املهام الإجرائية لـ (التحقيق يف الق�ضايا واملخالفات)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم ملف الق�ضية من �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة

-

 11/01حتى 01/20

2

�إر�سال ا�ستدعاء لل�شخ�ص املعني بطلب التحقيق معه

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل حم�ضر ات�صال هاتفي ويتم و�ضعه مع املح�ضر لت�أكيد االت�صال

-

 11/01حتى 01/20

4

بدء التحقيق مع ال�شخ�ص املطلوب

-

 11/01حتى 01/20

5

حتليل ودرا�سة نتائج ملف التحقيق

-

 11/01حتى 01/20

6

عر�ض النتيجة النهائية للتحقيق على �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة

-

 11/01حتى 01/20

7

�أخذ التوجيه بتنفيذ العقوبة على املق�صر

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (تطبيق الئحة العقوبات واجلزاءات املو�سمية )
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

متابعة النظام الآيل والربيد الإلكرتوين لر�صد املخالفات الإدارية

-

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستقبال حما�ضر املخالفات الإدارية من قبل املتابعة الإدارية

-

 11/01حتى 01/20

3

عر�ض حما�ضر املخالفات الإدارية على �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة للتوجيه

-

 11/01حتى 01/20

4

تعديل �أو حذف املخالفة الإدارية ح�سب توجيه �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

5

26

االت�صال على املوظفني املو�سميني للت�أكد من املخالفات املر�صودة عليهم (عدم مبا�شرة -
اعتذار)

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

6

عمل حم�ضر ات�صال هاتفي ويتم و�ضعه مع املخالفة الإدارية لت�أكيد االت�صال

-

 11/01حتى 01/20

7

طباعة املخالفات الإدارية للتوقيع من قبل �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة

-

 11/01حتى 01/20

8

�إدخال وتطبيق املخالفات الإدارية عرب النظام الآيل

-

 11/01حتى 01/20

9

�إر�سال املخالفات الإدارية عرب الربيد الإلكرتوين للجهات ذات ال�صلة باملخالفة

-

 11/01حتى 01/20

10

�أر�شفة املخالفات الإدارية يف النظام الآيل وامللفات

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

حمقق

3

حا�سب �آيل

4

م�ساند

1

�سيارة �صغرية

1

من�سق

1

-

-

-

-

-

-
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ثالثًا  :برنامج عمل اإلسكان وعالقات شؤون الحجاج:
التعريف بالربنامج
ويعني هذا الربنامج بت�سجيل ت�صاريح املجموعات ال�سكنية والفنادق والدور ال�سكنية وتوثيق عقود الإ�سكان عرب البوابة املوحدة حلجاج اخلارج وا�ستيفاء مبلغ التامني من الفنادق والدور
ال�سكنية ومتابعة متطلبات مكاتب �ش�ؤون احلج وال�شركات ال�سياحية على مدار العام
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

الإ�سكان وعالقات �ش�ؤون احلجاج

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س للمكتب

مدة الربنامج

 95يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/15هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
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الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

توفري قاعدة بيانات للفنادق والدور ال�سكنية عرب
البوابة املوحدة حلجاج اخلارج �أثناء مو�سم احلج

ت�سجيل ت�صاريح املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية

عدد الت�صاريح امل�سجلة

 600ت�صريح

الت�أكد من �صالحية الرافعات ال�ستخدامها يف نقل

الك�شف على �آليات ومعدات التحميل وتنزيل �أمتعة

عف�ش احلجاج قبل مو�سم احلج

احلجاج

�سالمة جميع املعدات والآليات

% 100

ا�ستالم الت�أمني مبقدار ( )%15من قيمة عقود

ا�ستالم تامني مبقدار  % 15جلميع العقود

% 100

�صرف طلبات الت�أمني الواردة للم�ؤ�س�سة

% 100

عقد اجتماعات التن�سيقية مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج

عدد االجتماعات

 40اجتماع

عقد اجتماعات ر�سمية مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج

عدد االجتماعات

 50اجتماع

ت�سجيل ال�شواغر للوحدات ال�سكنية عرب النظام الآيل

تقرير يومي بال�شواغر

 70تقرير

زمن ت�أمني ال�سكن اخلريي

 60دقيقة

ا�ستيفاء  % 15من قيمة العقود يف امل�ؤ�س�سة ملعاجلة

الإ�سكان

حاالت الق�صور قبل اعتماد عقد ال�سكن

�صرف الت�أمني مبقدار (  )%15من قيمة عقود
الإ�سكان

الت�أكد من ا�ستعدادات مكاتب �ش�ؤون احلجاج يف
املدينة املنورة قبل قدوم احلجاج الكرام
حتديد متطلبات الت�شغيل يف االتفاقيات وفق الأنظمة
والتعليمات قبل مو�سم احلج
توفري �شواغر الدور ال�سكنية والفنادق خالل �أعمال
املو�سم
توفري �سكن خريي للحجاج الكرام يف الفنادق والدور

ت�أمني �سكن خريي للحجاج غري القادرين على دفع

ال�سكنية خالل مو�سم احلج

مبلغ ال�سكن

29

املهام الإجرائية لـ (ت�سجيل ت�صاريح املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية)

30

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إر�سال ر�سائل ن�صية عرب اجلوال للمجموعات والفنادق والدور ال�سكنية لبدء الت�سجيل

تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل

 /06/01حتى 06/01

2

ت�سجيل املواعيد عرب موقع البوابة الإلكرتونية يف امل�سار الإلكرتوين

-

 06/11حتى 12/30

3

ا�ستقبال املراجعني وت�سليم مناذج الت�سجيل لتعبئتها

-

 06/11حتى 12/30

4

تدقيق الأوراق املقدمة والت�أكد من �سالمتها

-

 06/11حتى 12/30

5

ت�سجيل الت�صاريح يف النظام الآيل

-

 06/11حتى 12/30

6

�أر�شفة الت�صاريح يف النظام الآيل

-

 06/11حتى 12/30

7

املوافقة على الت�صاريح يف امل�سار الإلكرتوين

�شركة �سجل

 06/11حتى 12/30

املهام الإجرائية لـ (الك�شف على �آليات ومعدات التحميل وتنزيل �أمتعة احلجاج)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

الدخول على امل�سار الإلكرتوين للإطالع على ت�أهيل ال�شركات املقدمة لفرع وزارة احلج

فرع وزارة احلج

 05/01حتى 07/01

2

التوا�صل مع اجلهات املقدمة لتحديد موعد للك�شف على الآليات لديهم

-

 05/01حتى 07/01

3

طباعة النماذج والتعهدات الالزمة للك�شف على املعدات وت�سجيل املالحظات وت�صويرها

-

 05/01حتى 07/01

4

عر�ضها على �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه يف حال االعتماد �أو الرف�ض

-

 05/01حتى 07/01

5

�أر�شفتها عرب النظام املوحد و�إر�سالها لفرع وزارة احلج

فرع وزارة احلج

 05/01حتى 07/01
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املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم الت�أمني مبقدار ( )%15من قيمة عقود الإ�سكان � +صرف الت�أمني مبقدار (  )%15من قيمة عقود الإ�سكان)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال ال�شيكات وال�ضمانات البنكية من قبل املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية

-

 09/01حتى 12/30

2

طباعة الك�شف باملن�ش�أة وت�صوير ال�شيك و�إر�ساله لإدارة املالية

�إدارة املالية

 09/01حتى 12/30

3

اعتماد فك �شهادات ح�سن اخلدمة

-

على مدار العام

4

اعتماد فك �ضمان املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية بعد اعتماد فرع وزارة احلج

فرع وزارة احلج

على مدار العام

5

�صرف الت�أمني وطباعة مناذج الت�سليم

-

على مدار العام

6

اعتماد ال�صرف من قبل �سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف حال رف�ض الطلب �أو قبوله

-

على مدار العام

7

ت�سجيل معاملة �صرف الت�أمني يف ك�شف املعامالت ال�صادرة و�إر�ساله لإدارة املالية

�إدارة املالية

على مدار العام

8

�أر�شفتها يف امللفات

-

على مدار العام

املهام الإجرائية لـ (عقد اجتماعات التن�سيقية مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج)

32

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

فرز مكاتب �ش�ؤون احلجاج على ح�سب قدومهم للمدينة املنورة لتن�سيق موعد لالجتماع

-

 10/06حتى 11/10

2

التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج لإعالمهم باملواعيد

-

 10/06حتى 11/10

3

�شرح �آلية العمل لكل مكتب على حده

-

 10/06حتى 11/10

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم الت�أمني مبقدار (عقد اجتماعات ر�سمية مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم بيان من وزارة احلج مبواعيد اجتماعات البعثات مع معايل وزير احلج

وزارة احلج  +مكتب رئي�س جمل�س الإدارة

 03/10حتى 03/11

2

التن�سيق مع مكاتب �ش�ؤون احلج لأخذ مواعيد منهم

مكتب رئي�س جمل�س الإدارة

 03/15حتى 07/01

3

�إعداد حما�ضر االجتماعات وطباعتها لعر�ضها يف االجتماع

-

 03/15حتى 07/01

4

ح�ضور االجتماع وتوقيع املحا�ضر بني الطرفني

-

 03/15حتى 07/01

5

�إر�سال املحا�ضر �إىل وزارة احلج ومكاتب �ش�ؤون احلج

مكتب رئي�س جمل�س الإدارة

 03/15حتى 07/01

6

�أر�شفة املحا�ضر

-

 03/15حتى 07/01

املهام الإجرائية لـ (ت�سجيل ال�شواغر للوحدات ال�سكنية عرب النظام الآيل)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية حتديد ن�سبة ال�شاغر لديهم

املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية

 11/01حتى 1/10

2

ت�سجيل بيانات ال�شاغر عرب النظام الآيل

-

 11/01حتى 1/10

3

توجيه امل�ستخدمني يف مواقع العمل لتوجيه احلافالت �إىل ال�سكن ال�شاغر

مواقع العمل

 11/01حتى 1/10
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املهام الإجرائية لـ (ت�أمني �سكن خريي للحجاج غري القادرين على دفع مبلغ ال�سكن)
م
1

الإجراءات الت�شغيلية
التوا�صل مع املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية لتحديد �سكن خريي للحجاج ح�سب االحتياج

2

لتحديد مقدار ال�شاغر
توجيه احلجاج �إىل ال�سكن اخلريي

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

املجموعات والفنادق والدور ال�سكنية

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

34

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

2

رئي�س فرتة

3

ا�سكرن

1

م�شرف

6

حمطة ثابتة

1

م�ساند

10

جهاز ال�سلكي

3

من�سق

10

�آلة ت�صوير

2

�سكرتري

3

حا�سب �آيل

3

مر�شد

6

هاتف

1

-

-

طابعة

1

رابعًا  :برنامج عمل اإلسكان الميداني والشركات السياحية
التعريف بالربنامج
يعنى الربنامج مبتابعة عمليات تفويج احلجاج ميداني ًا والت�أكد من جاهزية الدور ال�سكنية و�ضبط حاالت اختالف التفويج وت�صحيحها بالنظام ومتابعة �أداء متعهدي التنزيل والتحميل ور�صد
خمالفات ال�شركات ال�سياحية
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

الإ�سكان امليداين وال�شركات ال�سياحية

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س للمكتب

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

التحقق من مطابقة عمليات �إ�سكان احلجاج وفقا

متابعة �إنهاء �إجراءات تفويج احلجاج على امل�ساكن

متابعة عمليات التفويج

%85

ر�صد حاالت اختالف تفويج احلجاج

عدد حما�ضر اختالف التفويج

%95

توفري ال�شواغر يف الدور ال�سكنية والفنادق

عدد �شواغر الإ�سكان

� 2شاغر يوميا

لبيانات اال�ستقبال وعقود الإ�سكان �أمام الفنادق
والوحدات ال�سكنية �أثناء مو�سم احلج
توفري ال�شواغر يف الدور ال�سكنية والفنادق للحجاج
الكرام عرب النظام الآيل �أثناء مو�سم احلج

35

الهدف
انتظام �أداء متعهدي التنزيل والتحميل �أثناء عمليا ت
التفويج خالل مو�سم احلج
ر�صد خمالفات ال�شركات ال�سياحية يف مراكز
اال�ستقبال خالل مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

متابعة �أداء متعهدي التنزيل والتحميل

تقرير يومي بحاالت ق�صور العمالة

 75تقرير

�ضبط ومعاجلة خمالفات ال�شركات ال�سياحية

تقرير يومي بعدد املخالفات

 75تقرير

املهام الإجرائية لـ (متابعة �إنهاء �إجراءات تفويج احلجاج على امل�ساكن)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

توزيع الفرق امليدانية على مناطق �سكن احلجاج

-

 11/01حتى 01/20

2

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

-

 11/01حتى 01/20

3

توجه الفرق امليدانية بعد ا�ستالم العهد ملناطقها ملتابعة ومبا�شرة احلاالت

-

 11/01حتى 01/20

4

متابعة بيانات اال�ستقبال املدخلة بالنظام وتوجيه الفرق امليدانية على مواقع احلاالت

-

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم العمليات البالغات للفرق امليدانية ومتابعة مبا�شرتها للحاالت وت�سديدها

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

7

تعبئة ا�ستمارة التفويج

-

 11/01حتى 01/20

8

ر�صد املخالفات

-

 11/01حتى 01/20

9

�إدخال اال�ستمارات بالنظام الآيل وت�صحيح بيانات التفويج بنا ًء على الواقع

-

 11/01حتى 01/20

6

36

تواجد الفرق امليدانية �أمام الدور ال�سكنية قبل و�صول احلجاج للت�أكد من جاهزيتها وتوفر عنا�صر
التفويج ( عمالة التنزيل والتحميل  /م�س�ؤول الغرف  ،مفاتيح الغرف )

املهام الإجرائية لـ (ر�صد حاالت اختالف تفويج احلجاج)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

متابعة حاالت التفويج حتى انتهائها والت�أكد من �سالمتها ومطابقتها للبيانات

-

 11/01حتى 01/20

2

الوقوف على حاالت اختالف تفويج احلجاج و�إثبات احلالة وتعبئة ا�ستمارة اختالف التفويج

وزارة احلج

 11/01حتى 01/20

3

التوا�صل مع فرع وزارة احلج لإر�سال فرقه للم�شاركة يف توثيق احلالة

وزارة احلج

 11/01حتى 01/20

4

�إعداد حم�ضر �إثبات حالة وتعبئة ا�ستمارة اختالف التفويج وتوثيقها

وزارة احلج

 11/01حتى 01/20

5

مراجعة جميع اال�ستمارات وحما�ضر �إثبات احلالة

-

 11/01حتى 01/20

6

�إدخال اال�ستمارات بالنظام الآيل وت�صحيح بيانات التفويج بنا ًء على الواقع

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (توفري ال�شواغر يف الدور ال�سكنية والفنادق)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

توفري معلومات ال�شواغر مبوقع امل�ؤ�س�سة االهلية للأدالء

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

2

3
4

ح�صر ال�شواغر املتاحة لدى املجموعات ال�سكنية والفنادق من خالل التوا�صل
اليومي
القيام بتوفري �شواغر الإ�سكان عند طلب مكاتب اخلدمة امليدانية �أو وحدات التفويج
على امل�ساكن او احلجاج
�إعداد تقرير بحاالت ال�شواغر

37

املهام الإجرائية لـ (متابعة �أداء متعهدي التنزيل والتحميل)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

3

التواجد باملوقع والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة حتى انتهاء احلالة

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

4

يف حالة ت�أخر و�صول عمالة التنزيل والتحميل الأ�سا�سية عن  20دقيقة يتم تعميد املتعهد البديل

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

5

�إعداد حما�ضر �إثبات حالة يف حالة ت�أخر املتعهد الأ�سا�سي وتوثيقه

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

6

�أر�شفة حما�ضر �إثبات احلالة للرجوع �إليها عند احلاجة

-

 11/01حتى 01/20

1

2

الإجراءات الت�شغيلية
الوقوف على الدور ال�سكنية املخ�ص�صة لإ�سكان احلجاج قبل و�صولهم للت�أكد من توفر عمالة
التنزيل والتحميل
ا�ستالم البالغات الواردة �إىل املكتب يف حالة عدم وجود عمالة التنزيل والتحميل وتوجيه الفرق
امليدانية للمواقع

املهام الإجرائية لـ (�ضبط ومعاجلة خمالفات ال�شركات ال�سياحية)

38

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

يف حال وجود خمالفة تخ�ص ال�شركات ال�سياحية يتم مبا�شرتها من قبل الفرق امليدانية

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

2

�إبالغ م�شرف �ضوابط الإ�سكان بالوزارة للم�شاركة يف احلالة

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

3

�إعداد حما�ضر �إثبات حالة وتوثيقه من قبل �ضوابط الإ�سكان امل�شاركة

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

4

تعبئة ا�ستمارة خمالفة �شركة �سياحية

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

يف حالة قدوم حجاج �شركات �سياحية قبل �أو بعد العقد يتم التن�سيق مع مكتب
5

الإ�سكان امليداين لت�أمني �سكن لهم ح�سب م�ستوى العقود املعتمدة من قبل فرع وزارة

 11/01حتى 01/20

اجلهات امل�شاركة

احلج
6

ت�سليم اال�ستمارات مل�شرف الفرتة لتدقيقها

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

7

�إدخال اال�ستمارات يف النظام الآيل

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

20

حا�سب �آيل

6

نائب

3

جهاز ال�سلكي

22

مودم انرتنت

1

م�شرف

9

حمطة ثابتة

3

-

-

م�ساند

12

هاتف

1

-

-

من�سق

31

�آلة ت�صوير

2

-

-

�سكرتري

3

ا�سكرن

1

-

-

مر�شد

12

طابعات

3

-

-
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خامسًا  :برنامج عمل الطوارئ والسالمة
التعريف بالربنامج
ويعني الربنامج مبتابعة الدور ال�سكنية والت�أكد من جاهزيتها لل�سكن وتوفر املتطلبات الأ�سا�سية للحجاج الكرام والت�أكد من متطلبات و�سائل ال�سالمة قبل و�صول احلجاج و�أثناء �إقامتهم يف
املدينة املنورة
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

الطوارئ وال�سالمة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س للمكتب

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/25هـ

�إىل :

1438/01/15هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
الت�أكد من توفر التجهيزات واخلدمات الأ�سا�سية
مب�ساكن احلجاج ور�صد املالحظات على النواق�ص
بها قبل وبعد قدومهم
تفقد احلجاج الكرام يف م�ساكنهم �أثناء �إقامتهم يف
املدينة املنورة
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العملية الت�شغيلية
التحقق من التجهيزات الأ�سا�سية بامل�ساكن امل�صرحة
لإ�سكان احلجاج ور�صد املالحظات على النواق�ص بها

جوالت تفقدية للحجاج الكرام يف م�ساكنهم

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

تقرير يومي بعدد الزيارات

عدد الزيارات التفقدية

امل�ستهدف

 205تقرير

 1000زيارة لتفقد احلجاج يف م�ساكنهم

الت�أكد من �سالمة احلجاج يف حالة احلوادث �أو
الطوارئ �أثناء �إقامتهم يف املدينة املنورة

متابعة حاالت الطوارئ واحلوادث للحجاج الكرام

% 100

تقرير عن احلالة

املهام الإجرائية لـ (التحقق من التجهيزات الأ�سا�سية بامل�ساكن امل�صرحة لإ�سكان احلجاج ور�صد املالحظات على النواق�ص بها)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

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

-

 10/25حتى 01/15

2

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

-

 10/25حتى 01/15

3

�إعداد جدول لتوزيع مواقع العمل وتوزيعه على الفرق امليدانية (زيارة �أوىل  +زيارة ثانية)

-

 10/25حتى 01/15

4

عمل جولة ميدانية على م�ساكن احلجاج

-

 10/25حتى 01/15

5

حترير ور�صد املحا�ضر يف حالة وجود نواق�ص التجهيزات الأ�سا�سية بالدور ال�سكنية

وزارة احلج

 10/25حتى 01/15

6

تبليغ عن وجود خمالفات ومالحظات لرئي�س الفرتة لأخذ التوجيه

-

 10/25حتى 01/15

7

�إعطاء مهلة ل�صاحب الدار لت�أمني نواق�ص التجهيزات الأ�سا�سية (الزيارة الأوىل)

وزارة احلج

 10/25حتى 01/15

نائب الرئي�س

 10/25حتى 01/15

9

�إعداد حما�ضر ت�أمني النواق�ص وتوثيقها

وزارة احلج

 10/25حتى 01/15

10

�إدخال تقارير الفرق امليدانية يف النظام الآيل

-

 10/25حتى 01/15

8

كاف للدار املخالفة (الزيارة الثانية)  ،يتم خماطبة فرع وزارة احلج
يف حالة عدم توفر ت�أمني ٍ
التخاذ الإجراءات النظامية
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املهام الإجرائية لـ (جوالت تفقدية للحجاج الكرام يف م�ساكنهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

عمل جولة ميدانية على م�ساكن احلجاج والت�أكد من توفري جميع احتياجاتهم �إن وجدت

-

 10/25حتى 01/15

2

تبليغ عن وجود خمالفات ومالحظات لرئي�س الفرتة لأخذ التوجيه

-

 10/25حتى 01/15

3

حترير ور�صد املحا�ضر يف حالة وجود خمالفات �أو مالحظات

فرع وزارة احلج

 10/25حتى 01/15

4

�إدخال تقارير الفرق امليدانية يف النظام الآيل

-

 10/25حتى 01/15

املهام الإجرائية لـ (جوالت تفقدية للحجاج الكرام يف م�ساكنهم)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم البالغات الواردة �إىل املكتب وتوجيه الفرق امليدانية للمواقع

-

 10/25حتى 01/15

2

يف حالة وجود حالة طارئة يتم التوا�صل مع مكتب اخلدمة التابع له احلجاج وطوارئ احلج

اجلهات امل�شاركة

 10/25حتى 01/15

3

متابعة �إخالء ال�سكن وتوفري �سكن بديل وطلب حافالت تقل احلجاج لل�سكن البديل

الإ�سكان امليداين  /النقابة

 10/25حتى 01/15

4

التواجد باملوقع والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة حتى انتهاء احلالة

اجلهات امل�شاركة

 10/25حتى 01/15

5

التن�سيق مع طوارئ احلج وعمليات الدفاع املدين يف حالة احلريق

طوارئ احلج  /الدفاع املدين

 10/25حتى 01/15

6

ا�ستدعاء الهالل الأحمر يف حال وجود حاالت ت�ستدعي نقلها �إىل امل�ست�شفيات

الهالل الأحمر  /الرعاية ال�صحية

 10/25حتى 01/15

7

�إدخال تقارير الفرق امليدانية يف النظام الآيل

-

 10/25حتى 01/15

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

12

كامريا فوتوغرافية

3

رئي�س فرتة

3

جهاز ال�سلكي

12

هاتف

2

م�شرف

6

حمطة ثابتة

1

مودم انرتنت

1

م�ساند

6

�آلة ت�صوير

1

-

-

من�سق

15

طابعات

2

-

-

�سكرتري

3

حا�سب �آيل

3

-

-

مر�شد

14

�أيباد

8

-

-
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سادسًا  :برنامج عمل وحدة تأمين النواقص:
التعريف بالربنامج
ويعني الربنامج بت�أمني وتوفري النواق�ص يف التجهيزات واخلدمات العامة عند وجود مالحظات �أو نواق�ص يف التجهيزات بالدور ال�سكنية �أثناء زيارات امل�ساكن من قبل مكتب الطوارئ
وال�سالمة وذلك من قيمة ت�أمني ال�سكن املودع لدى امل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة ت�أمني النواق�ص

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/25هـ

�إىل :

1438/01/15هـ

الأهداف الت�شغيلية
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الهدف

العملية الت�شغيلية

معاجلة املالحظات والنواق�ص يف التجهيزات

ت�أمني نواق�ص التجهيزات الأ�سا�سية يف املباين

الأ�سا�سية مل�ساكن احلجاج �أثناء مو�سم احلج

امل�صرحة لإ�سكان احلجاج

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

تقرير يومي بعدد حاالت نواق�ص التجهيزات

 80تقرير

املهام الإجرائية لـ (ت�أمني نواق�ص التجهيزات الأ�سا�سية يف املباين امل�صرحة لإ�سكان احلجاج)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ت�شكيل فرق ميدانية لإجراء امل�سح ال�شامل على الدور ال�سكنية

الطوارئ وال�سالمة

 10/25اىل 01/15

2

�إجراء م�سح �شامل على الدور ال�سكنية قبل و�صول احلجاج

الطوارئ وال�سالمة

 10/25اىل 01/15

3

يف حالة وجود نواق�ص يتم �إعداد حما�ضر ت�أمني نواق�ص

وزارة احلج

 10/25اىل 01/15

4

�إر�سال فرق حل�صر النواق�ص املوجودة يف املحا�ضر

-

 10/25اىل 01/15

5

التوا�صل مع �صاحب الدار لت�أمني النواق�ص

-

 10/25اىل 01/15

6

يف حالة عدم الت�أمني من قبل �صاحب الدار ال�سكنية يتم ت�أمني النواق�ص من مبلغ ت�أمني ال�سكن

وزارة احلج  -الطوارئ وال�سالمة  -الإدارة املالية

 10/25اىل 01/15

7

�إعداد تقرير يومي عن حاالت ت�أمني النواق�ص

-

 10/25اىل 01/15

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�س�ؤول وحدة

1

�سيارة �صغرية

2

م�شرف

1

جهاز ال�سلكي

2

م�ساند

2

�آلة ت�صوير

1

من�سق

3

ا�سكرن

1

مر�شد

2

طابعات

1

-

-

حا�سب �آيل

1
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سابعًا  :برنامج عمل لجنة المتابعة والمراقبة الذاتية :
التعريف بالربنامج
الإ�شراف على �أعمال وحدة العمليات امليدانية واملتابعة الإدارية واحلر�ص على قيامهم مبتابعة ومراقبة الأداء ميداني ًا و�إداري ًا بني القطاعات ومراكز ومكاتب اخلدمة امليدانية واملكاتب امل�ساندة
خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س اللجنة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

الت�أكد من تنفيذ املهام وامل�س�ؤوليات وفق اخلطة

الإ�شراف على وحدة العمليات امليدانية ووحدة

الت�شغيلية خالل مو�سم احلج

املتابعة الإدارية

اال�ست�شعار املبكر للأخطاء ونقاط ال�ضعف يف مواقع
امل�ؤ�س�سة املختلفة خالل مو�سم احلج
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مراقبة ومتابعة جميع العمليات امليدانية والإدارية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

تقرير يومي

 80تقرير

تقرير كل � 8ساعات

 210تقرير

�ضبط التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة ب�أعمال

التن�سيق بني اجلهات التابعة للم�ؤ�س�سة واجلهات ذات

احلج خالل مو�سم احلج

العالقة ب�أعمال احلج

ت�سديد البالغات الواردة

% 100

املهام الإجرائية لـ (الإ�شراف على وحدة العمليات امليدانية ووحدة املتابعة الإدارية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

مراقبة �أداء وحدة العمليات امليدانية

-

 11/01حتى 01/20

2

مراقبة �أداء وحدة املتابعة الإدارية

-

 11/01حتى 01/20

3

مراقبة الأداء العام جلميع مواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

4

رفع تقرير باملالحظات واملقرتحات ل�سعادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (مراقبة ومتابعة جميع العمليات امليدانية والإدارية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

متابعة املغادرات امليدانية ورحالت الطريان للحجاج

-

 11/01حتى 01/20

2

متابعة املالحظات والتق�صري من مواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

3

�إ�صدار توجيه لوحدة العمليات امليدانية لوقوف الفرق على عمليات املغادرة

-

 11/01حتى 01/20

4

�إ�صدار توجيه لوحدة املتابعة الإدارية لوقوف الفرق على اخللل يف مواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

47

5
6

اكت�شاف اخللل قبل وقوعه ومعاجلته
تبليغ وحدة العمليات امليدانية ووحدة املتابعة الإدارية للفرق امليدانية باملالحظات التي ر�صدت
ملعاجلتها
رفع تقرير ب�أحداث اليوم يف نهاية كل فرتة لنائب رئي�س جمل�س الإدارة

7

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (التن�سيق بني اجلهات التابعة للم�ؤ�س�سة واجلهات ذات العالقة ب�أعمال احلج)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

الإ�شراف على تنظيم النداءات الال�سلكية بني مواقع امل�ؤ�س�سة واجلهات الأخرى امل�شاركة

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

2

التن�سيق بني امل�ؤ�س�سة واجلهات الأخرى

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

3

متابعة وحدة العمليات امليدانية بت�سديد جميع البالغات وال�شكاوي للجهات الأخرى

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

4

الرجوع لرئي�س اللجنة للتوجيه

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

حا�سب �آيل

3

�آلة ت�صوير

1

رئي�س م�ساعد

1

طابعات

2

هاتف

1

نائب

3

جهاز ال�سلكي

2

ا�سكرن

2

-

-

حمطة ثابتة

1

�سيارة �صغرية

2

ثامنًا  :برنامج عمل وحدة العمليات الميدانية:
التعريف بالربنامج
يعنى مبتابعة ومراقبة الأداء العام ميدانيا والتن�سيق مع اجلهات الداخلية واخلارجية و�ضبط النداءات عرب ال�شبكة الال�سلكية خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة العمليات امليدانية

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

الت�أكد من �سالمة العمليات امليدانية والإدارية ملواقع

متابعة عمليات املغادرة امليدانية

عدد اال�ستمارات

% 85

مراقبة العمليات �آلي ًا وميداني ًا

تقرير كل � 8ساعات

 200تقرير

�أعمال امل�ؤ�س�سة وفق اخلطة الت�شغيلية خالل مو�سم
احلج
معاجلة احلاالت الواردة من اجلهات الداخلية
واخلارجية بالتن�سيق مع القطاعات املختلفة يف
مواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة خالل مو�سم احلج

اال�ستجابة الفورية للبالغات الواردة من اجلهات
الداخلية واخلارجية

ت�سديد البالغات واملالحظات

% 100
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�ضبط النداءات الواردة عرب ال�شبكة من اجلهات

تن�سيق النداءات عرب ال�شبكة الال�سلكية وت�سجيل

الداخلية واخلارجية خالل مو�سم احلج

املحادثات

تقرير كل � 8ساعات

 240تقرير

املهام الإجرائية لـ (متابعة عمليات املغادرة امليدانية)

50

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إعداد جدول مبواقع مغادرة احلجاج من قبل رئي�س الفرتة وتوزيعه على الفرق

-

 11/01حتى 01/20

2

عمل جولة ميدانية ملواقع املغادرة من قبل الفرق امليدانية

-

 11/01حتى 01/20

3

مراقبة الأداء العام جلميع مواقع مغادرة احلجاج

-

 11/01حتى 01/20

4

تعبئة ا�ستمارة متابعة عمليات املغادرة

 11/01حتى 01/20

5

تبليغ عن وجود خمالفات ومالحظات

-

 11/01حتى 01/20

6

حترير ور�صد املحا�ضر والتقارير الدورية ملواقع عمل مغادرة احلجاج

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

7

�إدخال تقارير الفرق امليدانية يف النظام الآيل

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (مراقبة العمليات �آلي ًا وميداني ًا)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

متابعة املغادرات امليدانية ورحالت الطريان للحجاج

-

 11/01حتى 01/20

2

�إ�صدار توجيه للفرق للوقوف على عمليات املغادرة

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

3

اكت�شاف اخللل قبل وقوعه ومعاجلته

-

 11/01حتى 01/20

4

تبليغ الفرق امليدانية باملالحظات التي ر�صدت ملعاجلتها

-

 11/01حتى 01/20

5

رفع تقرير ب�أحداث اليوم يف نهاية كل فرتة لرئي�س جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (اال�ستجابة الفورية للبالغات الواردة من اجلهات الداخلية واخلارجية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

تنظيم النداءات الال�سلكية بني مواقع امل�ؤ�س�سة واجلهات الأخرى امل�شاركة

-

 11/01حتى 01/20

جهات خارجية

 11/01حتى 01/20

3

تدوين البالغ ح�سب حالته

-

 11/01حتى 01/20

4

ت�سليم البالغ لرئي�س الفرتة للتوجيه

-

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستقبال البالغ �أو ال�شكوى �إما عرب اجلهاز الال�سلكي �أو الرقم املوحد للم�ؤ�س�سة �أو عرب �شا�شة
النظام الآيل
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املهام الإجرائية لـ (تن�سيق النداءات عرب ال�شبكة الال�سلكية وت�سجيل املحادثات)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

تنظيم النداءات الال�سلكية بني مواقع امل�ؤ�س�سة واجلهات الأخرى امل�شاركة عرب قناة (�أ)

-

 11/01حتى 01/20

2

تنظيم النداءات الال�سلكية بني مواقع امل�ؤ�س�سة واجلهات الأخرى امل�شاركة عرب قناة (ب)

جهات خارجية

 11/01حتى 01/20

3

ت�سجيل املحادثات عرب جهاز ت�سجيل للرجوع لها عند احلاجة

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س فرتة

3

حا�سب �آيل

6

�سيارة �صغرية

21

م�شرف

12

طابعات

3

حمطة ثابتة

5

م�ساند

9

ا�سكرن

1

جهاز ال�سلكي

25

من�سق

36

�آلة الت�صوير

1

-

-

�سكرتري

3

هاتف

1

-

-

تاسعًا  :برنامج عمل وحدة المتابعة اإلدارية:
التعريف بالربنامج
يعنى مبتابعة ومراقبة الأداء العام �إداري ًا يف القطاعات ومراكز ومكاتب اخلدمة امليدانية واملكاتب امل�ساندة خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة املتابعة الإدارية

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س جلنة املتابعة واملراقبة الذاتية

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

حتقيق االن�ضباط الإداري للعاملني يف مواقع امل�ؤ�س�سة

حتقيق االن�ضباط االداري

عدد الزيارات

 4200زيارة

حتقيق ال�ضبط الإداري �آليا

تقرير كل � 8ساعات

 240تقرير

تقييم مواقع العمل وفق معايري و�ضوابط تنظيمية

بطاقة قيا�س الأداء

 %90من االداء العام

املختلفة خالل مو�سم احلج
قيا�س الأداء العام للخدمات املقدمة للحجاج الكرام
يف مواقع امل�ؤ�س�سة املختلفة خالل مو�سم احلج
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املهام الإجرائية لـ (حتقيق االن�ضباط الإداري)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إعداد جدول لتوزيع مواقع العمل وتوزيعه على الفرق امليدانية

-

 11/01حتى 01/20

2

تنفيذ جولة ميدانية جلميع مواقع عمل امل�ؤ�س�سة من قبل الفرق امليدانية

-

 11/01حتى 01/20

3

تعبئة ا�ستمارة الزيارة

 11/01حتى 01/20

4

حترير ور�صد املحا�ضر

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

5

تبليغ عن وجود خمالفات ومالحظات لرئي�س الفرتة لأخذ التوجيه

-

 11/01حتى 01/20

6

�إعداد تقرير بنهاية الفرتة

-

 11/01حتى 01/20

7

�إدخال ا�ستمارات الزيارة اخلا�صة بالفرق امليدانية يف النظام الآيل

-

 11/01حتى 01/20

8

رفع املخالفات املعدة لوحدة ال�ش�ؤون القانونية

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (حتقيق ال�ضبط الإداري �آليا)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

مراقبة �شا�شات كامريات املراقبة املثبتة يف جميع مواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

2

تدوين املالحظات واملخالفات �سوا ًء على املوظفني �أو على كامريات املراقبة عند العبث بها

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل حم�ضر �إثبات حالة مرفق به ن�سخة من ال�صورة املر�صودة

 11/01حتى 01/20

4

تقدمي تقرير كامل لرئي�س الفرتة عند نهاية كل فرتة لرفعه للجنة املتابعة واملراقبة الذاتية

-

 11/01حتى 01/20

5

رفع املخالفات لوحدة ال�ش�ؤون القانونية لإجراء ما يلزم

وحدة ال�ش�ؤون القانونية

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (تقييم مواقع العمل وفق معايري و�ضوابط تنظيمية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

مراجعة التقارير املدخلة عرب النظام الآيل ( املتابعة الإدارية  ،املتابعة امليدانية )

-

 01/01حتى 01/10

2

رفع التقرير النهائي ملكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة

-

 01/21حتى 01/30

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س فرتة

3

حا�سب �آيل

4

هاتف

1

م�شرف

6

�آيباد

7

�سيارة �صغرية

6

م�ساند

9

ا�سكرن

2

حمطة ثابتة

2

من�سق

3

طابعات

2

جهاز ال�سلكي

6

�سكرتري

3

�آلة الت�صوير

1

-

-
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عاشرًا  :برنامج عمل وحدة اإلحصاء والتقارير:
التعريف بالربنامج
توثيق �أداء امل�ؤ�س�سة بجميع قطاعاتها و�إ�صدار التقارير الإح�صائية اليومية والدورية والنهائية خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة الإح�صاء والتقارير

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

م�س�ؤول وحدة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/25هـ

�إىل :

1438/01/15هـ

الأهداف الت�شغيلية

56

الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

�إ�صدار تقرير �إح�صائي يومي لأعمال مواقع امل�ؤ�س�سة
املختلفة خالل مو�سم احلج

توثيق الأداء اليومي لأعمال امل�ؤ�س�سة رقميا

تقرير يومي

 70تقرير

املهام الإجرائية لـ (توثيق الأداء اليومي لأعمال امل�ؤ�س�سة رقميا)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع جميع القطاعات واجلهات لطلب �إح�صائية ومعلومات عن احلجاج الكرام

امل�ؤ�س�سة وجهات خارجية

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستالم الإح�صائيات واملعلومات ومراجعتها وحتليلها

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل التقرير يف نهاية اليوم و�إر�ساله عرب الربيد الإلكرتوين وعرب ر�سائل اجلوال وعلى موقع
امل�ؤ�س�سة
ت�سليم ن�سخة من التقرير ملكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة

4

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

م�سئول وحدة

1

حا�سب �آيل

2

ا�سكرن

1

رئي�س فرتة

1

حا�سب �آيل حممول

1

�شريحة انرتنت

1

م�شرف

1

طابعات

1

�سيارة �صغرية

1

م�شرف 2

1

�آلة ت�صوير

1

-

-

من�سق

3

هاتف

1

-

-
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58

قطاع الخدمات اإلنسانية وخدمات الحجاج

59

قطاع الخدمات اإلنسانية وخدمات الحجاج

النداء الال�سلكي ( د ) 3
امل�شرف على القطاع

ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على �إدارة خدمات احلجاج والعالقات احلكومية  /املن�سق مع جمعية الك�شافة
ال�سعودية

رقم اجلوال

0500472500

الربيد الإلكرتوين

k-habsh@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2003

فاك�س

-

الهدف العام
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الدليل �أ .خالد بن ح�سن حب�ش

تقدمي خدمات �إن�سانية متميزة ل�ضيوف الرحمن من خالل منظومة متكاملة من الربامج �أثناء فرتة �إقامة احلجاج وحتى
مغادرتهم املدينة املنورة ب�سالمة اهلل

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لقطاع ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على �إدارة خدمات احلجاج
والعالقات احلكومية املن�سق مع جمعية الك�شافة ال�سعودية
وحدة قطاع اخلدمات
الإن�سانية وخدمات احلجاج

مراكز �إر�شاد احلجاج التائهني

مكتب الرعاية ال�صحية

مكتب خدمات احلجاج

61

برامج العمل

62

ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

وحدة قطاع اخلدمات الإن�سانية وخدمات احلجاج

مكتب الرعاية ال�صحية

مراكز �إر�شاد احلجاج التائهني

مكتب التن�سيق بني م�ؤ�س�سات �أرباب الطوائف وخدمات احلجاج

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع الخدمات اإلنسانية وخدمات الحجاج
التعريف بالربنامج
تنظيم العمل للقطاع والتن�سيق بني الوحدات والإدارات املختلفة وتوثيق الأعمال خالل مو�سم احلج

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على �إدارة خدمات احلجاج

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

والعالقات احلكومية
وحدة قطاع اخلدمات الإن�سانية وخدمات احلجاج

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
تنظيم �أعمال الوحدات والإدارات داخل القطاع
خالل مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينهم

تقرير يومي

 70تقرير
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املهام الإجرائية لـ (متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع جميع الوحدات لطلب التقارير

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستالم التقارير والربيد من الوحدات �أو اجلهات وفرزها ومراجعتها

-

 11/01حتى 01/20

3

ت�سليم الربيد والتقارير ملكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

4

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم املعامالت ح�سب التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

6

عمل ملفات لكل وحدة لأر�شفة املعامالت

-

 11/01حتى 01/20

7

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

جهاز ال�سلكي

1

�سكرتري

2

حمطة ثابتة

1

ثانيًا  :برنامج عمل مراكز إرشاد الحجاج التائهين :
التعريف بالربنامج
يعني هذا الربنامج بتقدمي خدمة �إر�شاد احلجاج التائهني و�إي�صالهم ل�سكنهم والعمل على راحتهم خالل اعمال مو�سم احلج

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على �إدارة خدمات احلجاج

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

والعالقات احلكومية
مراكز �إر�شاد احلجاج التائهني

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س للمراكز

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

�ضمان �سرعة �إي�صال احلجاج التائهني �إىل مقر

�إر�شاد احلجاج الكرام التائهني عن مقر

�سكنهم وتقدمي الرعاية لهم خالل �أعمال مو�سم

�سكنهم والتعاون مع جمعية الك�شافة العربية

احلج

ال�سعودية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

زمن �إر�شاد احلاج

امل�ستهدف

 20دقيقة
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املهام الإجرائية لـ (�إر�شاد احلجاج الكرام التائهني عن مقر �سكنهم والتعاون مع جمعية الك�شافة العربية ال�سعودية)

66

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم احلالة من  :مراكز الإر�شاد التابعة لفرع وزارة احلج

وزارة احلج

 11/01حتى 01/20

2

تواجد مندوب املركز و�سيارة على مدار ال�ساعة يف املراكز الثالثة التابعة لفرع وزارة احلج

-

 11/01حتى 01/20

3

ا�ستالم احلاج التائه من موظف فرع الوزارة وت�صعيده �سيارة امل�ؤ�س�سة

-

 11/01حتى 01/20

4

جتميع �أكرب عدد من احلجاج التائهني يف ال�سيارة

-

 11/01حتى 01/20

5

البدء باجلولة على �سكن احلجاج و�إي�صالهم ل�سكنهم �إذا كان لديه عنوان �سكن

-

 11/01حتى 01/20

6

�إي�صاله ملكتب �ش�ؤون احلج �إذا مل يكن لديه عنوان �سكن

-

 11/01حتى 01/20

7

عودة ال�سيارة �إىل نقطة التجمع املحددة �سلفا

-

 11/01حتى 01/20

8

يف مراكز الإر�شاد ( ال�شمايل �شارع امللك فهد  ،واجلنوبي �شارع قربان )

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

9

ا�ستالم احلاج من الدوريات الأمنية ،املواطنني  ،املقيمني  ،من�سوبي امل�ؤ�س�سة

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

10

ت�سجيل بيانات احلاج يف النظام الآيل

-

 11/01حتى 01/20

11

البحث عن �سكن احلاج

-

 11/01حتى 01/20

12

توجيه احلاج لغرفة االنتظار حلني جتميع ال يقل عن  3حجاج

-

 11/01حتى 01/20

13

البدء باجلولة ك�إجراء حالة ا�ستلمت من مركز فرع الوزارة

-

 11/01حتى 01/20

14

تلقي البالغ عرب الهاتف �أو ال�شبكة الال�سلكية

-

 11/01حتى 01/20

15

ت�سجيل البالغ

اجلهات امل�شاركة

 11/01حتى 01/20

16

التوجيه ح�سب احلالة �إذا كان احلاج داخل املركزية يتم �إبالغ جلنة الإ�شراف لتوجيه �أحد الفرق

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

18

ا�ستالم احلالة والتعامل معها كحالة �سلمت يف املركز

-

 11/01حتى 01/20

19

البحث عن كرت اال�ستدالل الذي يحمله احلاج

-

 11/01حتى 01/20

20

اال�ستعالم با�سمه يف نظام احلا�سب الآيل

-

 11/01حتى 01/20

21

التعميم عنه ملراكز فرع الوزارة ومكاتب اخلدمة

-

 11/01حتى 01/20

22

تواجد فرقة ك�شفية مع قائدها يف املركز ال�شمايل وكذلك اجلنوبي الفرتة امل�سائية

-

 11/01حتى 01/20

23

توجيه الك�شاف لإي�صال احلاج �سريا على الأقدام �إذا كان �سكنه قريب ًا من املركز

-

 11/01حتى 01/20

17

امليدانية لإنهاء احلالة
التوجيه ح�سب احلالة �إذا كان احلاج خارج املركزية يتم توجيه �أحد مر�شدي املركز ال�ستالم
احلالة

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

9

م�شرف

6

حا�سب �آيل

6

م�ساند

6

طابعات

2

من�سق

6

هاتف

1
67

68

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

�سكرتري

4

�آلة ت�صوير

2

مر�شد

44

جهاز ال�سلكي

8

-

-

حمطة ثابتة

2

ثالثًا  :برنامج عمل الرعاية الصحية للحجاج الكرام :
التعريف بالربنامج
يعنى الربنامج بتقدمي اخلدمة الإن�سانية وذلك مبتابعة الرعاية ال�صحية للحاج الكرمي يف امل�ست�شفيات احلكومية والأهلية و�إنهاء �إجراءات املتوفني من احلجاج داخل امل�ست�شفيات �أو خارجها

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على �إدارة خدمات احلجاج

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

والعالقات احلكومية
مكتب الرعاية ال�صحية

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املكتب

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
متابعة تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية للحجاج
الكرام من خالل املن�ش�أة ال�صحية خالل �أعمال
مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية
متابعة احلجاج املنومني يف امل�ست�شفى احلكومية (
امللك فهد  ،الأن�صار � ،أحد  ،امليقات )
متابعة وح�صر احلجاج املنومني يف امل�ست�شفيات
الأهلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

تقرير يومي

 75تقرير

تقرير يومي

 75تقرير

69

متابعة تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية للحجاج
الكرام من خالل املن�ش�أة ال�صحية خالل �أعمال
مو�سم احلج

م�شاركة اجلهات املعنية يف تنفيذ الإخالء الطبي
لنقل احلجاج املنومني �إىل مكة املكرمة لأداء �شعائر

مغادرة جميع احلاالت امل�صرح لها

%100

احلج
�إنهاء �إجراءات احلجاج املتوفيني

زمن �إنهاء �إجراء دفن احلاج

� 24ساعة

املهام الإجرائية لـ (متابعة احلجاج املنومني يف امل�ست�شفى احلكومية ( امللك فهد  ،الأن�صار � ،أحد  ،امليقات)

70

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم احلالة

�إدارة امل�ست�شفى

 11/01حتى 01/20

2

التعرف على احلاج املري�ض والت�أكد من هويته وجن�سيته

مكتب اخلدمة املعني

 11/01حتى 01/20

3

التوا�صل مع مكتب الرعاية لعمل ملف �إلكرتوين للحاج

مكتب الرعاية

 11/01حتى 01/20

4

زيارة احلجاج املنومني لالطمئنان على �صحتهم وتلبية احتياجاتهم

-

 11/01حتى 01/20

5

التوا�صل مع الأطباء ملعرفة حالة احلاج املر�ضية

الطبيب املعالج

 11/01حتى 01/20

6

ا�ستالم احلاج بعد �شفائه و�إي�صاله �إىل �سكنه �إذا عرف عنوان �سكنه

�إدارة امل�ست�شفى

 11/01حتى 01/20

7

ب ) التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج ال�ستالمه من امل�ست�شفى يف حال عدم وجود كرت �سكن

مكتب �ش�ؤون احلج

 11/01حتى 01/20

8

ج ) �إىل مكتب اخلدمة امليدانية يف حال ت�أخر مكتب �ش�ؤون احلج

املكتب املعني

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (متابعة وح�صر احلجاج املنومني يف امل�ست�شفيات الأهلية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التعرف على احلاج املري�ض والت�أكد من هويته وجن�سيته

مكتب اخلدمة املعني

 15دقيقة من زيارته

2

عمل ملف �إلكرتوين لكل حاج منوم وت�سجيل بياناته يف نظام احلج

مكتب الرعاية

�ساعة بعد انتهاء الزيارة

3

زيارة احلجاج املنومني لالطمئنان على �صحتهم وتلبية احتياجاتهم

-

مرة كل يوم

4

التوا�صل مع الأطباء ملعرفة حالة احلاج املر�ضية

الطبيب املعالج

مرة كل يوم

5

ا�ستالم احلاج بعد �شفائه والتعامل معه يف حالة خروجه من م�ست�شفى حكومي

�إدارة امل�ست�شفى

ك�إجراء امل�ست�شفيات احلكومية

املهام الإجرائية لـ (م�شاركة اجلهات املعنية يف تنفيذ الإخالء الطبي لنقل احلجاج املنومني �إىل مكة املكرمة لأداء �شعائر احلج)
م
1

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

القيام بجوالت على جميع امل�ست�شفيات باملدينة املنورة احلكومية الأهلية حل�صر احلجاج املنومني (العالقات العامة بال�صحة  ،مكاتب اخلدمة املعنية ،

تاريخ زمن التنفيذ
 12/1ـ ـ 1437/12/7هـ

ذوي احلاالت احلرجة

مكاتب �ش�ؤون احلج)

حتديث يومي وعلى مدار ال�ساعة

التعرف على احلاج املري�ض والت�أكد من هويته وجن�سيته وطلب جواز �سفره من مكتب اخلدمة

مكاتب اخلدمة املعنية

 11/01حتى 01/20

العالقات العامة بال�ش�ؤون ال�صحية

 11/01حتى 01/20

4

ح�ضور توديع احلجاج يف يوم املغادرة

العالقات العامة بال�ش�ؤون ال�صحية

1437/12/7هـ

5

ت�سليم جوازات �سفر احلجاج ملكتب خدمات احلجاج بامل�ؤ�س�سة

مكتب خدمات احلجاج

1437/12/8هـ

2
3

التن�سيق مع ال�ش�ؤون ال�صحية لت�أمني الإ�سعافات واملركبات الالزمة لنقل احلجاج املر�ضى �إىل مكة
املكرمة لأداء فري�ضة احلج
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املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات احلجاج املتوفيني)

72

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�أوال  /وفاة داخل �إحدى امل�ست�شفيات

-

-

2

التعرف على هوية احلاج املتويف والت�أكد من هويته وجن�سيته

مكتب �ش�ؤون احلج

15دقيقة من تلقي البالغ

3

التوا�صل مع مكتب اخلدمة املعني وا�ستالم جواز �سفره

مكتب اخلدمة

30دقيقة من تلقي البالغ

4

ا�ستخراج تبليغ الوفاة و الت�صاريح الالزمة لدفنه

ادارة امل�ست�شفى

 60دقيقة من ا�ستالم اجلواز

5

التوا�صل مع �إدارة التجهيزات ال�ستالم اجلثمان ودفنه وا�ستخراج �شهادة �إثبات الدفن

�إدارة التجهيزات

30دقيقة من ا�ستخراج ت�صريح الدفن

6

ت�سجيل بيانات احلاج املتويف ورقم ال�شهادة يف نظام احلج

-

 25دقيقة من ا�ستالم �شهادة الوفاة

7

ثانيا  /وفاة طبيعية خارج امل�ست�شفيات

-

-

8

تلقي البالغ من اجلهات اخلارجية

املبلغني

 11/01حتى 01/20

9

�إر�سال مندوب ملوقع احلالة وت�سجيل البيانات الالزمة

-

 11/01حتى 01/20

10

التوا�صل مع �إدارة التجهيزات ال�ستالم اجلثمان ونقله �إىل �أٌقرب م�ست�شفى

�إدارة التجهيزات

 11/01حتى 01/20

11

ا�ستالم اجلثمان يف امل�ست�شفى وتكملة �إجراءات متويف داخل امل�ست�شفى

�إدارة التجهيزات

 11/01حتى 01/20

12

ثالثا  /وفاة �شبه جنائية خارج امل�ست�شفى

-

 11/01حتى 01/20

13

تلقي البالغ من اجلهات اخلارجية

املبلغني

 11/01حتى 01/20

14

�إر�سال مندوب ملوقع احلالة وت�سجيل البيانات الالزمة

-

 11/01حتى 01/20

15

التوا�صل مع �شرطة املدينة وا�ستالم احلالة

�شرطة املدينة

 11/01حتى 01/20

16

التوا�صل مع مكتب اخلدمة املعني وا�ستالم جواز �سفره

مكتب اخلدمة

 11/01حتى 01/20

17

ت�سليم جواز �سفر احلاج لل�شرطة

�شرطة املدينة

 11/01حتى 01/20

18

متابعة احلالة مع ال�شرطة يوميا حتى انتهاء التحقيقات وال�سماح با�ستالم اجلثمان

�شرطة املدينة

 11/01حتى 01/20

19

�إنهاء اجراءات احلاج املتويف كحالة وفاة داخل امل�ست�شفى

�إدارة امل�ست�شفى

 11/01حتى 01/20

20

جتهيز ملف ورقي لكل متويف

-

 11/01حتى 01/20

21

ا�ستالم �شهادة �إثبات الدفن من �إدارة التجهيزات

�إدارة التجهيزات

 11/01حتى 01/20

22

ا�ستخراج �شهادة الوفاة من �إدارة الأحوال املدنية وت�سليمها لذويهم �أو مكاتب �ش�ؤون احلج

�إدارة الأحوال املدنية

 11/01حتى 01/20

23

ت�سجيل بيانات احلاج املتويف ورقم ال�شهادة يف نظام احلج

-

 11/01حتى 01/20

24

ت�سليم �شهادة الوفاة وجواز ال�سفر ومتعلقات احلاج ملكاتب �ش�ؤون احلج

مكاتب �ش�ؤون احلج

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

5

نائب

3

حا�سب �آيل

8

م�شرف

6

طابعات

6

م�ساند

3

�آيباد

6
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74

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

من�سق

3

هاتف

1

�سكرتري

3

�آلة ت�صوير

2

مندوب

18

جهاز ال�سلكي

5

مندوبة

6

حمطة ثابتة

1

مر�شد

7

-

-

رابعًا  :برنامج عمل مكتب خدمات الحجاج :
التعريف بالربنامج
يعنى هذا الربنامج بالتن�سيق بني م�ؤ�س�سات الطوافة ومكتب الوكالء املوحد بني مكاتب اخلدمة امليدانية ومركز املعلومات بامل�ؤ�س�سة مبا يتعلق بطلبات اال�ستعالم عن اجلوازات �أو تبادلها بني
الأطراف املعنية ومتابعة مراكز ال�شرطة ملعرفة احلجاج املتوفني واملوقوفني لديهم
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة للخدمات الإن�سانية امل�شرف على �إدارة خدمات احلجاج

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

والعالقات احلكومية
مكتب خدمات احلجاج

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املكتب

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

توثيق و�إنهاء البالغات الواردة للحجاج الكرام عرب
حتقيق التفاعل الإيجابي لتقدمي اخلدمات الالزمة
للحجاج الكرام والعمل على راحتهم خالل مو�سم
احلج

النظام الآيل �أو الربيد االلكرتوين �أو الفاك�س من

ت�سديد جميع البالغات الواردة

% 100

جميع اجلهات ذات العالقة
ت�سليم اجلوازات املتبقية مبكاتب اخلدمة امليدانية
ملو�سم ما قبل احلج ملكاتب م�ؤ�س�سات الطوافة مبكة

عدد اجلوازات املتبقية

%0

املكرمة

75

حتقيق التفاعل الإيجابي لتقدمي اخلدمات الالزمة
للحجاج الكرام والعمل على راحتهم خالل مو�سم

متابعة احلجاج املتوفني واملوقوفني يف مراكز
ال�شرطة و�إنهاء �إجراءاتهم

احلج

�إنهاء جميع حاالت احلجاج

%95

املهام الإجرائية لـ (توثيق و�إنهاء البالغات الواردة للحجاج الكرام عرب النظام الآيل �أو الربيد االلكرتوين �أو الفاك�س من جميع اجلهات ذات العالقة)
م
1
2
3

4

5

76

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

ا�ستالم البالغات عرب النظام الآيل من مكاتب اخلدمات امليدانية باملدينة املنورة �أو م�ؤ�س�سات

مكاتب اخلدمات امليدانية  ،م�ؤ�س�سات الطوافة ،

الطوافة مبكة املكرمة �أو اجلهات اخلرى

جهات �أخرى

طباعة البالغ والتوقيع عليه وختمه

-

�إر�سال البالغ اىل مكاتب اخلدمات امليدانية �أو مكاتب م�ؤ�س�سات الطوافة عن طريق الإمييل او

مكاتب اخلدمات امليدانية  ،م�ؤ�س�سات الطوافة ،

الفاك�س

جهات �أخرى

متابعة البالغ املر�سل للت�أكد من انتهاء احلالة

مكاتب اخلدمات امليدانية  ،م�ؤ�س�سات الطوافة ،
جهات �أخرى

ا�ستالم الرد من مكاتب اخلدمات امليدانية �أو مكاتب م�ؤ�س�سات الطوافة عن طريق الفاك�س �أو

مكاتب اخلدمات امليدانية  ،م�ؤ�س�سات الطوافة ،

الإمييل

جهات �أخرى

6

�إر�سال الرد للجهة املعنية ملعاجلة الو�ضع

7

�أر�شفة رد البالغات �إلكرتوني ًا يف النظام الآيل

مكاتب اخلدمات امليدانية  ،م�ؤ�س�سات الطوافة ،
جهات �أخرى
-

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20
 11/01حتى 01/20
 11/01حتى 01/20

 11/01حتى 01/20

 11/01حتى 01/20

 11/01حتى 01/20
 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ت�سليم اجلوازات املتبقية مبكاتب اخلدمة امليدانية ملو�سم ما قبل احلج ملكاتب م�ؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم اجلوازات املتبقية من مكاتب اخلدمة امليدانية وتوثيقها عرب النظام الآيل

مكاتب اخلدمة امليدانية

 12/06حتى 12/08

2

فرز وعمل �إح�صائية ب�أعداد وجن�سيات اجلوازات يف بيان

-

 12/06حتى 12/08

3

�إر�سال اجلوازات �إىل م�ؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة

م�ؤ�س�سات الطوافة

 12/08حتى 12/09

املهام الإجرائية لـ (متابعة احلجاج املتوفني واملوقوفني يف مراكز ال�شرطة و�إنهاء �إجراءاتهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إر�سال املندوب للقيام بزيارة يومية على مراكز ال�شرطة

مراكز ال�شرطة

 11/01حتى 01/20

2

يف حال وجود حاج موقوف �أو متو ّفى يتم تعبئة بيانات احلاج يف منوذج

مراكز ال�شرطة

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل تقرير �أ�سبوعي باحلاالت املر�صودة ورفعها لع�ضو جمل�س الإدارة املخت�ص
للتوجيه

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

حا�سب �آيل

2
77

78

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

من�سق

5

طابعات

1

م�ساند

1

ا�سكرن

1

-

-

حمطة ثابتة

1

-

-

جهاز ال�سلكي

2

قطاع مركز االستقبال والتفويج والمغادرة بالمطار

79

قطاع مركز االستقبال والتفويج والمغادرة بالمطار

النداء الال�سلكي ( د )4
امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0508291111

الربيد الإلكرتوين

f-shihata@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2004

فاك�س

-

الهدف العام
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الدليل �أ .فهد بن عبداحلميد �شحاته
ع�ضو جم�س الإدارة �أمني املجل�س امل�شرف على مركز ا�ستقبال املطار املن�سق مع مكتب �إر�شاد احلافالت ومكتب الوكالء املوحد

تقدمي خدمات متميزة ل�ضيوف الرحمن الكرام من خالل منظومة متكاملة من اخلدمات عرب مركز اال�ستقبال وحفظ
اجلوازات ملو�سم حج  1438-1437هـ

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لقطاع 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
وحدة قطاع مركز ا�ستقبال
والتفويج واملغادرة باملطار

مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز

مركز حفظ جوازات املطار

81

برامج العمل

82

ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

وحدة قطاع مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة باملطار
مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة مبطار الأمري حممد بن
عبدالعزيز

مركز حفظ جوازات املطار
-

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع مركز استقبال المطار :
التعريف بالربنامج
تنظيم العمل للقطاع والتن�سيق بني الوحدات والإدارات املختلفة وتوثيق الأعمال خالل مو�سم احلج

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة �أمني املجل�س امل�شرف على مركز ا�ستقبال املطار املن�سق مع مكتب

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

�إر�شاد احلافالت ومكتب الوكالء املوحد
وحدة قطاع مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة باملطار

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

جاهزية مراكز ا�ستقبال املطار و الوحدات املدرجة

درا�سة التقارير اليومية من املراكز

تقرير يومي

 75تقرير

حتت نطاقها من النواحي الإدارية والفنية لأداء

متابعة جاهزية املركز �إداريا وفنيا

ن�سبة اجلاهزية

% 100

�أعمال مو�سم احلج

ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة

�إنهاء �إجراءات اال�ستالم والت�سليم

 90دقيقة
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املهام الإجرائية لـ (درا�سة التقارير اليومية من املراكز)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع مركز ا�ستقبال املطار ومركز حفظ اجلوازات لطلب التقارير

-

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستالم التقارير ودرا�ستها

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل ملفات لكل مركز لأر�شفة التقارير

-

 11/01حتى 01/20

4

ت�سليم التقارير لع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

6

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (متابعة جاهزية املركز �إداريا وفنيا)

84

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

مراجعة املقومات املادية والب�شرية ح�سب اخلطة الت�شغيلية

مركز ا�ستقبال املطار ومركز حفظ اجلوازات

 11/01حتى 01/20

2

الت�أكد من جاهزية مركز اال�ستقبال وحفظ اجلوازات من املقومات املادية والب�شرية

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

الت�أكد من ا�ستالم القياديني ملواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

4

الت�أكد من اكتمال املقومات الب�شرية

-

 11/01حتى 01/20

5

العمل على حل املعوقات التي تطرا على املركز

-

 11/01حتى 01/20

6

االجتماع الدوري مع قيادي مركز اال�ستقبال وحفظ اجلوازات

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

ا�ستالم التقارير والربيد من ع�ضو جمل�س الإدارة �أو مركز ا�ستقبال املطار �أو مركز حفظ

ع�ضو جمل�س الإدارة �أو مركز ا�ستقبال املطار �أو مركز

اجلوازات

حفظ اجلوازات

2

ت�سليمه لع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

عر�ض الربيد على ع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم املعامالت من ع�ضو جمل�س الإدارة مع �أخذ التوجيه عليها

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

التوا�صل مع املراكز �أو اجلهات لت�سليمهم املعامالت �أو التقارير

-

 11/01حتى 01/20

1

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

2

جهاز ال�سلكي

1

�سكرتري

3

حمطة ثابتة

1
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ثانيًا  :برنامج عمل مركز االستقبال والتفويج والمغادرة بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز:
التعريف بالربنامج
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 ح�سب
عقودهم املربمة
االرتباط التنظيمي
اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

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
مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز

من :

1437/10/25هـ

�إىل :

1438/01/15هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املركز

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
الرتحيب باحلجاج الكرام و�إنهاء �إجراءات
ا�ستقبالهم وتفويجهم �إىل م�ساكنهم بكل �سهولة وي�سر
خالل مو�سم احلج
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العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

التفويج امل�سبق

تفويج الرحالت م�سبق ًا

%95

ا�ستقبال حجاج الرحالت الدولية

زمن �إنهاء �إجراءات رحلة احلجاج

 120دقيقة

ا�ستقبال حجاج الرحالت الداخلية

زمن �إنهاء �إجراءات رحلة احلجاج

 120دقيقة

ا�ستقبال حجاج الرتانزيت

زمن �إنهاء �إجراءات رحلة احلجاج

 180دقيقة

�سرعة �إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج على الرحالت
الدولية والداخلية بكل دقة ملو�سم ما بعد احلج

مغادرة احلجاج على الرحالت الدولية والداخلية

توجيه احلجاج �إىل �صاالت املغادرة قبل موعد
الإقالع

 180دقيقة

املهام الإجرائية لـ (التفويج امل�سبق)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

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

�شركة طيبة لت�شغيل املطارات

من تاريخ اال�ستالم

2

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

-

من � 11/1إىل 12/6

مكاتب �ش�ؤون احلج وال�شركات ال�سياحية

من � 11/1إىل 12/6

-

من � 11/1إىل 12/6

قطاع الإ�سكان ومكاتب �ش�ؤون احلج

من � 11/1إىل 12/6

3

4
5

قيام مكاتب �ش�ؤون احلج وال�شركات ال�سياحية بتغذية النظام برقم رحلة الطريان وتاريخها
ومنفذ الدخول وربطها بعقود الإ�سكان النظامية.
يف حالة عدم وجود بيانات التفويج على الرحلة قبل موعد و�صولها بـ � 4ساعات يتم �إر�سال ر�سالة
ن�صية ( )SMSعرب النظام لرئي�س مركز اال�ستقبال والتفويج واملغادرة لإبالغه عن احلالة
التن�سيق مع قطاع الإ�سكان للتوا�صل مع مكتب �ش�ؤون احلجاج �أو املجموعة ال�سكنية بهذا ب�ش�أن
يف حالة عدم وجود بيانات التفويج على الرحلة قبل موعد و�صولها بـ �ساعتني يتم �إر�سال ر�سالة

6

ن�صية ( )SMSعرب النظام لع�ضو جمل�س الإدارة لال�ستقبال ومدير مركز املطار بفرع وزارة

مركز املطار لفرع وزارة احلج

من � 11/1إىل 12/6

احلج
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املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال حجاج الرحالت الدولية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ت�سليم حقيبة جوازات فارغة ملكتب الوكالء املوحد مبوجب بيان اال�ستالم

مكتب الوكالء املوحد

� 11/1إىل 12/6

2

الرتحيب باحلجاج الكرام ب�سالمة الو�صول �إىل املدينة املنورة

-

� 11/1إىل 12/6

3

احل�صول على �صورة من عقد الإ�سكان اخلا�ص باحلجاج

مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركات ال�سياحية

� 11/1إىل 12/6

4

الت�أكد من �أن الرحلة مت تفويجها م�سبق ًا

-

� 11/1إىل 12/6

-

� 11/1إىل 12/6

مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركات ال�سياحية

� 11/1إىل 12/6

فرع وزارة احلج

� 11/1إىل 12/6

8

يتم �إر�سال املح�ضر �إىل قطاع الإ�سكان خالل � 24ساعة التخاذ الإجراءات الالزمة حيالها

الإ�سكان ومكاتب �ش�ؤون احلجاج

� 11/1إىل 12/6

9

ربط بيانات ال�سكن مع بيان اال�ستقبال

-

� 11/1إىل 12/6

10

ربط بطائق احلجاج مع بيان اال�ستقبال

-

� 11/1إىل 12/6

11

توزيع بطائق احلجاج عليهم

-

� 11/1إىل 12/6

12

ت�سليم بيان اال�ستقبال ملكتب الوكالء املوحد

مكتب الوكالء املوحد

� 11/1إىل 12/6

5

6

7
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يف حالة عدم وجود بيانات التفويج يتم ت�سجيلها من خالل �صورة عقد ال�سكن الذي مت احل�صول
عليه من احلجاج وعمل حم�ضر اثبات حالة مب�شاركة فرع وزارة احلج
يف حالة عدم وجود عقد �سكن للحجاج يتم التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركات
ال�سياحية التابعني لها ليتم ت�أمني ال�سكن من قبلهم
يف حالة عدم ت�أمني ال�سكن يتم عمل حم�ضر م�شرتك مع فرع وزارة احلج و�أخذ التوجيه لإ�سكانهم
بح�سب الأنظمة والتعليمات

املهام الإجرائية لـ (اا�ستقبال حجاج الرحالت الداخلية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

الرتحيب باحلجاج الكرام ب�سالمة الو�صول �إىل املدينة املنورة

-

� 11/1إىل 12/30

2

ا�ستالم اجلوازات من مندوب مكتب الوكالء املوحد

مكتب الوكالء املوحد

� 11/1إىل 12/30

3

�أر�شفة جوازات احلجاج

-

� 11/1إىل 12/30

4

التوا�صل مع مكتب الرحالت الداخلية ال�ستالم جوازات احلجاج

مكتب الرحالت الداخلية

� 11/1إىل 12/30

5

احل�صول على �صورة من عقد الإ�سكان اخلا�ص باحلجاج

مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركات ال�سياحية

� 11/1إىل 12/30

6

ت�سجيل بيانات ال�سكن من خالل �صورة عقد ال�سكن الذي مت احل�صول عليه من احلجاج

-

� 11/1إىل 12/30

مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركات ال�سياحية

� 11/1إىل 12/30

فرع وزارة احلج

� 11/1إىل 12/30

9

يتم �إر�سال املح�ضر �إىل قطاع الإ�سكان خالل � 24ساعة التخاذ الإجراءات الالزمة حيالها

الإ�سكان ومكاتب �ش�ؤون احلجاج

� 11/1إىل 12/30

10

ربط بيانات ال�سكن مع بيان اال�ستقبال

-

� 11/1إىل 12/30

11

ربط بطائق احلجاج مع بيان اال�ستقبال

-

� 11/1إىل 12/30

12

توزيع بطائق احلجاج عليهم

-

� 11/1إىل 12/30

13

ت�سليم بيان اال�ستقبال ملكتب الوكالء املوحد

مكتب الوكالء املوحد

� 11/1إىل 12/30

7

8

يف حالة عدم وجود عقد �سكن للحجاج يتم التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو ال�شركات
ال�سياحية التابعني لها احلجاج ليتم ت�أمني ال�سكن من قبلهم
يف حالة عدم ت�أمني ال�سكن يتم عمل حم�ضر م�شرتك مع فرع وزارة احلج و�أخذ التوجيه لإ�سكانهم
بح�سب الأنظمة والتعليمات
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املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال حجاج الرتانزيت)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

الرتحيب باحلجاج الكرام ب�سالمة الو�صول �إىل املدينة املنورة

-

� 11/1إىل 12/6

2

الت�أكد من وجود عقد �سكن يف املدينة املنورة ملو�سم ما بعد احلج

-

� 11/1إىل 12/6

3

التن�سيق مع النقابة العامة لل�سيارات لت�أمني حافالت لنقل احلجاج �إىل مكة املكرمة

النقابة العامة لل�سيارات

� 11/1إىل 12/6

4

يتم و�ضع مل�صق (ترانزيت من مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل ) �إىل مكة املكرمة

-

� 11/1إىل 12/6

-

� 11/1إىل 12/6

-

� 11/1إىل 12/6

-

� 11/1إىل 12/6

5

6

7

�إدخال بيانات احلجاج �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 بيانات احلجاج وتوزع على النحو التايل � :ص /ال�سائق � ،ص
 /للميقات � ،ص /لكيلو 9
يتم توجيه احلافالت �إىل امليقات بدون ك�شف مغادر نهائي  ،ولكن ح�سب الك�شف املخ�ص�ص
لذلك

املهام الإجرائية لـ (مغادرة احلجاج على الرحالت الدولية والداخلية)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم جوازات احلجاج املغادرين على الرحالت الداخلية قبل الرحلة بـ � 16ساعة

مكاتب اخلدمة امليدانية

� 12/14إىل 1/15

2

�أر�شفة جوازات احلجاج يف �أر�شيف املغادرة

-

� 12/14إىل 1/15

مكتب الوكالء املوحد

� 12/14إىل 1/15

3

مكاتب اخلدمة امليدانية

� 12/14إىل 1/15

اخلطوط ال�سعودية

� 11/1إىل 1/15

-

� 11/1إىل 1/15

7

ت�شييك جوازات احلجاج املغادرين (الرحالت الداخلية)

-

� 11/1إىل 1/15

8

�إدخال احلجاج �إىل �صالة املغادرة الداخلية (الرحالت الداخلية)

مكاتب �شئون احلجاج وال�شركات ال�سياحية

� 11/1إىل 1/15

مكتب الوكالء املوحد بجدة

� 11/1إىل 1/15

فرع وزارة احلج

� 12/14إىل 1/15

4
5
6

9

ت�سليم جواز احلجاج ملكتب الوكالء املوحد قبل �إقالع الرحلة بـ � 5ساعات (الرحالت الدولية)
متابعة وم�ساندة مكاتب اخلدمة امليدانية لت�سليم اجلوازات للحجاج الكرام املغادرين عرب
(الرحالت الدولية)
�إ�صدار �أمر �إركاب ملندوب املركز قبل مغادرة الرحلة بـ � 4ساعات (الرحالت الداخلية)
ت�سليم جوازات احلجاج ملندوب املركز املرافق للحجاج على نف�س الرحلة املغادرة من املدينة
املنورة (الرحالت الداخلية)

عند و�صول الرحلة �إىل جدة يتم ت�سليم جوازات احلجاج ملكتب الوكالء املوحد (الرحالت

10

الداخلية)
وجود موظف يف مركز التوجيه مبدخل املطار لإمتام عملية املغادرة

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

1

نائب

3

جهاز ال�سلكي

8

ع�ضو جوازات

3

حمطة ثابتة

3
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92

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

6

هاتف

1

م�ساند

3

�آلة ت�صوير

2

مدخل بيانات

12

حا�سب �آيل

15

من�سق

9

�آيباد

5

�سكرتري

3

طابعات

6

مر�شد

25

ا�سكرن

1

مر�شد 2

20

قارئ �ضوئي

10

-

-

مودم انرتنت

6

-

-

كامريات مراقبة

3

ثالثًا  :برنامج عمل مركز حفظ جوازات المطار :
التعريف بالربنامج
يعنى مركز حفظ جوازات املطار با�ستالم اجلوازات من مكتب الوكالء املوحد وتدقيقها و�أر�شفتها م�ؤقتا لديه حلني ت�سليمها �إىل مكاتب اخلدمة امليدانية وم�ساندة املكاتب امليدانية يف ت�سجيل
جوازات املطار خالل �أيام الذروة
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة �أمني املجل�س امل�شرف على مركز ا�ستقبال املطار املن�سق مع مكتب

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

�إر�شاد احلافالت ومكتب الوكالء املوحد
مركز حفظ جوازات املطار

من :

1437/10/25هـ

�إىل :

1437/12/30هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املركز

مدة الربنامج

 65يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

املحافظة على �أمن و�سالمة اجلوازات مبركز

حفظ جوازات احلجاج القادمني عرب الرحالت

اال�ستقبال خالل �أعمال احلج

الدولية

تكامل منظومة تقدمي اخلدمات يف عملية ت�سجيل
جوزات احلجاج القادمني عرب الرحالت الدولية
ملو�سم احلج

م�ساندة مكاتب اخلدمة امليدانية يف ت�سجيل جوازات
احلجاج الكرام للرحالت الدولية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

عدد احلقائب واجلوازات املفقودة

%0

دعم املكاتب بت�سجيل بيانات جوازات الرحالت

� 5ساعات
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املهام الإجرائية لـ (حفظ جوازات احلجاج القادمني عرب الرحالت الدولية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم حقائب اجلوازات املكتملة �إجراءاتها من قبل مكتب الوكالء املوحد

مكتب الوكالء املوحد

� 11/1إىل 12/30

2

ا�ستالم جوازات احلجاج املكتملة �إجراءاتها من مكتب الوكالء املوحد

مكتب الوكالء املوحد

� 11/1إىل 12/30

3

توزيع جوازات احلجاج على حقائب اجلوازات التابعة لها

-

� 11/1إىل 12/30

4

تدقيق �أعداد اجلوازات وجن�سياتها ومطابقتها مع بيان اال�ستقبال ومنوذج (ج)

-

� 11/1إىل 12/30

مركز ا�ستقبال املطار  ،مكتب الوكالء املوحد

� 11/1إىل 12/30

5

6
7

التوا�صل مع مركز ا�ستقبال املطار ومكتب الوكالء املوحد يف حال وجود �أي تعديالت يف بيانات
اال�ستقبال مع ما هو موجود يف احلقيبة
�أر�شفة جوازات احلجاج وحقائب اجلوازات م�ؤقت ًا باملركز دون التعامل مع بيانات اال�ستقبال
وبيانات احلجاج
ت�سليم جوازات احلجاج وحقائب اجلوازات �إىل مندوبي مكاتب اخلدمة امليدانية

-

� 11/1إىل 12/30

مكاتب اخلدمة امليدانية

� 11/1إىل 12/30

املهام الإجرائية لـ (م�ساندة مكاتب اخلدمة امليدانية يف ت�سجيل جوازات احلجاج الكرام للرحالت الدولية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

االطالع على �شا�شة جوازات املكتب ملعرفة �أعداد اجلوازات غري امل�سجلة لكل مكتب

-

� 11/1إىل 12/30

2

الإيقاف التلقائي عن املكاتب التي بلغ عدد جوازاتها  5000جواز ومل يتم ت�سجيلها بالنظام االيل

-

� 11/1إىل 12/30

-

� 11/1إىل 12/30

3

94

ت�سجيل جوازات املكتب الذي بلغ عدد جوازاته  5000جواز ومل يقم بت�سجيلها لكثافة العمل وملدة
� 48ساعة.

-

� 11/1إىل 12/30

4

-

� 11/1إىل 12/30

6

طباعة بيانات جوازات احلجاج لكل حقيبة

-

� 11/1إىل 12/30

7

ت�سليم حقائب اجلوازات وجوازات احلجاج �إىل وحدة الأر�شيف

-

� 11/1إىل 12/30

5

ت�سجيل بيانات جوازات احلجاج يف النظام الآيل للم�ؤ�س�سة
ت�سليم حقائب اجلوازات وجوازات احلجاج من الأر�شيف املوجود يف املركز �إىل وحدة �إدخال
البيانات باملركز

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

2

ع�ضو جوازات

3

جهاز ال�سلكي

2

م�شرف

6

حمطة ثابتة

1

م�ساند

6

هاتف

1

مدخل بيانات

21

�آلة ت�صوير

1

من�سق

18

قارئ �ضوئي

23

�سكرتري

3

ا�سكرن

1

-

-

حا�سب �آيل

25

-

-

طابعات

6
95

96

قطاع الشؤون اإلدارية
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قطاع الشؤون اإلدارية

النداء الال�سلكي ( د ) 5
الدليل د� .أحمد بن �أ�سعد خليل
ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الإدارية

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال
هاتف مبا�شر
الهدف العام

98

0592944488

الربيد الإلكرتوين

a-khallil@adilla.com.sa

فاك�س
 014-8260088حتويلة 2005
تامني الكوادر الب�شرية املو�سمية ملواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء والتي ت�سهم يف �إجناح �أعمال مو�سم
احلج

برنامج عمل وحدة قطاع الشؤون اإلدارية
التعريف بالربنامج
يعنى الربنامج ب�إجناز كافة املهام الإدارية للم�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء من تعيني للكوادر الب�شرية خالل فرتة املو�سم والرت�شيحات القيادية لأعمال احلج والتنقالت بني الوحدات واملكاتب
امليدانية
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الإدارية

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة قطاع ال�ش�ؤون الإدارية

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

� 11شهر

زمن التنفيذ

من :

1437/04/01هـ

�إىل :

1438/03/01هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

جاهزية مواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء من
الكوادر الب�شرية لأداء �أعمال مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

فتح ا�ستقبال طلبات التوظيف للوظائف القيادية

ن�سبة ت�أمني املواقع القيادية

%100

ا�ستقبال طلبات التوظيف للوظائف املو�سمية
�إنهاء �إجراءات تر�شيح املوظفني املو�سمني

ن�سبة ت�أمني مواقع العمل للكوادر الب�شرية ح�سب اخلطة
الت�شغيلية
�إنهاء �إجراءات الرت�شيح

%95
%100
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املهام الإجرائية لـ (فتح ا�ستقبال طلبات التوظيف للوظائف القيادية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

الإعالن عن ا�ستقبال طلبات التوظيف املو�سمي للوظائف القيادية (�إنرتنت� ،صحف ،ر�سائل)
1

و�إعداد املوقع الإلكرتوين ال�ستقبال الطلبات وفق املعايري وال�شروط الواردة يف قرار معايل وزير

-

1437-6-29 / 1437-4-1

احلج والتي ميكن مطابقتها �آليا
2
3

4

5

6

ا�ستقبال املتقدمني وتدقيق وثائقهم و (تعريف الب�صمة للمتقدمني على وظيفة نائب وع�ضو فقط)
تدقيق بيانات املتقدمني والت�أكد من �صفة االنتماء وت�صحيحها بح�سب املعتمد يف �سجالت
امل�ساهمني
�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
ت�شكيل اللجان لتدقيق الوثائق املتاحة للم�ؤ�س�سة لكافة املتقدمني والت�أكد من ا�ستيفائها للم�سوغات
املحددة يف قرار معايل وزير احلج
خماطبة قطاع التدريب وتزويدهم ببيان ب�أ�سماء املتقدمني للإفادة عن مدى حتقق ال�شرط
اخلا�ص بالتدريب �ضمن الالئحة لكل متقدم.

-

1437-7-1 / 1437-4-1

-

1437-5-30 / 1437-4-1

-

1437-8-30 / 1437-7-1

-

1437-8-20 / 1437-8-4

-

1437-8-5

�إعداد تقرير مف�صل عن حاالت الطلب امل�ستقبلة والإجراءات التي متت عليها واملقبول منها
7

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

100

-

1437-8-5

8

�إعداد اجلداول الزمنية ملواعيد املقابالت ال�شخ�صية للر�ؤ�ساء والنواب والتن�سيق معهم هاتفيا

-

1437-8-5

-

1437-8-8

10

االعتماد املبدئي للرت�شيحات

-

1437-8-13

11

�إ�شعار املتقدمني بالنتائج

-

1437-8-16

12

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

-

1437-9-19

13

الرفع �إىل وزارة احلج لالعتماد

-

1437-9-20

9

حول املواعيد التي ميكن احل�ضور فيها
ا�ستقبال احلا�ضرين للمقابلة ال�شخ�صية و�أخذ توقيعاتهم على النماذج (�أ ،ب ،ج) كل بح�سب
الوظيفة املتقدم عليها.

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال طلبات التوظيف للوظائف املو�سمية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

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

العالقات_ التقنية

1437-6-15

التقنية

1437-7-1

-

1437-7-1

2
3

�إعداد املوقع الإلكرتوين ال�ستقبال الطلبات وفق املعايري وال�شروط بالئحة التوظيف املو�سمي
بامل�ؤ�س�سة
ا�ستالم ملفات املتقدمني للوظائف املو�سمية وتدقيقها وتعريف الب�صمة لهم
ح�صر املتقدمني لطلب التوظيف املو�سمي من غري ال�سعوديني والرفع ب�أ�سمائهم لفرع وزارة احلج

4

لرفعها �إىل وزارة الداخلية للح�صول على املوافقة النظامية على تعيينهم يف مو�سم احلج على
وظائف الرتجمة

مكتب رئي�س جمل�س االدارة

1437-7-1
1437-9-1
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5

6

7

8

تغذية النظام بالبيانات الأ�سا�سية للتوظيف) مبا ي�ضمن �سالمة التعيينات وفق املحددات الإدارية
واملالية املعتمدة بالئحة التوظيف
�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.

التقنية

1437-8-15 / 1437-7-1

ر�ؤ�ساء املواقع

1437-8-15 / 1437-7-1

-

1437-8-15 / 1437-7-1

رئي�س جمل�س االدارة

1437-1-20 / 1437-10-20

املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات تر�شيح املوظفني املو�سميني)
م
1

2

3
4

102

الإجراءات الت�شغيلية
�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.
طباعة مبا�شرة للبطاقة مبجرد مطابقة ملف املوظف مع بيانات الرت�شيح

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

التقنية

 10-20حتى 11-20

ر�ؤ�ساء املكاتب

 10-20حتى 11-20

-

 10-20حتى 1-20

-

 10-20حتى 1-20

5

6

يتم �إدخال احل�سابات البنكية للموظفني املو�سميني بناء على ورقة حتويل ر�سمية ومعتمده من
البنك
متابعة متطلبات �إخالء الطرف من ال�ش�ؤون الإدارية لر�ؤ�ساء املكاتب ( العقود  -التحويل البنكي -

7

�إخالء طرف موظفي املكتب  -تقيمهم )
�إر�سال ملف لل�ش�ؤون املالية يحتوي على م�ستحقات تف�صيلية لكل موظف

-

12-20

-

12-29

-

01/20

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

من�سق

6

حا�سب �آيل

2

م�شرف

1

ا�سكرن

1

-

-

طابعة بطاقات بال�ستيكية

1
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قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة

105

قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة

النداء الال�سلكي ( د ) 6
الدليل م .يا�سر بن غالب دبور
ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0505307144

الربيد الإلكرتوين

y-dabour@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2005

فاك�س

-

الهدف العام
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توفري بيئة عمل جاذبة ملواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء والتي ت�سهم يف �إجناح �أعمال مو�سم احلج

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لقطاع ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية والت�شغيل وال�صيانة
وحدة قطاع ال�ش�ؤون الهند�سية
والت�شغيل وال�صيانة

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات

�إدارة الت�شغيل وال�صيانة

107

برامج العمل

108

ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

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

�إدارة الت�شغيل وال�صيانة

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات

-

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة:
التعريف بالربنامج
تنظيم العمل للقطاع والتن�سيق بني الوحدات والإدارات املختلفة وتوثيق الأعمال خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

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

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
تنظيم �أعمال الوحدات والإدارات داخل القطاع
خالل مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينهم

تقرير يومي

 70تقرير
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املهام الإجرائية لـ (متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع جميع الوحدات لطلب التقارير

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستالم التقارير والربيد من الوحدات �أو اجلهات وفرزها ومراجعتها

-

 11/01حتى 01/20

3

ت�سليم الربيد والتقارير ملكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

4

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم املعامالت ح�سب التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

6

عمل ملفات لكل وحدة لأر�شفة املعامالت

-

 11/01حتى 01/20

7

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

جهاز ال�سلكي

1

�سكرتري

2

حمطة ثابتة

1

ثانيًا  :برنامج عمل إدارة التجهيزات والمستودعات :
التعريف بالربنامج
يعنى هذا القطاع بالقيام ب�أعمال جتهيزات قطاعات ومراكز ووحدات ومكاتب امل�ؤ�س�سة الأهلية من املقومات املادية والتجهيزات وو�سائل االت�صال املختلفة والإ�شراف على توزيعها وا�ستالم
وت�سليم العهد و�إعداد االحتياجات الالزمة من الأدوات
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

مدير �إدارة

مدة الربنامج

 210يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/06/01هـ

�إىل :

1438/02/01هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية
ح�صر االحتياجات وامل�ستلزمات اخلا�صة ب�أعمال

جتهيز مواقع العمل بالأجهزة والأدوات وفق اخلطة

املو�سم من واقع امل�ستودعات

الت�شغيلية خالل �أعمال مو�سم احلج ل�ضمان توفري

ا�ستالم االحتياجات والأ�صناف من املوردين

بيئة عمل جاذبة

جتهيز مواقع العمل املو�سمية باملقومات املادية ح�سب
اخلطة الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

زمن االنتهاء من ح�صر املوجودات بامل�ستودع

 30يوم

ن�سبة تطابق املواد من املوردين ح�سب التعميد

% 100

ن�سبة جاهزية مواقع العمل

% 100
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ت�سليم كافة مواقع العمل لبدا االعمال
جتهيز مواقع العمل بالأجهزة والأدوات وفق اخلطة
الت�شغيلية خالل �أعمال مو�سم احلج ل�ضمان توفري
بيئة عمل جاذبة

ت�أمني كافة طلبات واحتياجات مواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة
الأهلية
ا�ستالم كافة مواقع العمل املو�سمية
جتهيز جميع مواقع العمل بلوحات �إر�شادية واملهام
الإجرائية اخلا�صة بهم

زمن ت�سليم مواقع العمل

 10ايام

زمن معاجلة الطلبات الواردة

� 24ساعه

زمن ا�ستالم مواقع العمل

 20يوم

ن�سبة جاهزية مواقع العمل

% 100

املهام الإجرائية لـ (ح�صر االحتياجات وامل�ستلزمات اخلا�صة ب�أعمال املو�سم من واقع امل�ستودعات)

112

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

فرز الأ�صناف واملوجودات بامل�ستودع

-

� 1437/6/1إىل 1437/7/1

2

�إعداد تقرير بجميع الأ�صناف واملوجودات بامل�ستودع

-

� 1437/7/1إىل 1437/7/3

3

�إعداد تقرير االحتياجات والنواق�ص اخلا�صة ب�أعمال مو�سم احلج

-

� 1437/7/3إىل 1437/7/5

4

رفع تقرير باالحتياجات والنواق�ص لع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية

-

1437/7/5

5

رفع تقرير باالحتياجات ل�سعادة النائب

-

1437/7/10

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم االحتياجات والأ�صناف من املوردين)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم تعميد تامني االحتياجات

مكتب النائب

1437/8/5

2

مطابقة الأ�صناف والأعداد من املوردين ح�سب التعميد واملوا�صفات املعتمدة

-

 11/01حتى 01/20

3

فرزها وتخزينها يف امل�ستودع بطريقة ت�ضمن �سالمتها و�سرعة الو�صول �إليها

-

 11/01حتى 01/20

4

رفع تقرير باال�ستالم من املوردين بالأ�صناف املوردة ح�سب التعميد لإنهاء الأمور املالية

املالية

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (جتهيز مواقع العمل املو�سمية باملقومات املادية ح�سب اخلطة الت�شغيلية) )
م

الإجراءات الت�شغيلية

1

االطالع على اخلطة الت�شغيلية ملعرفة االحتياجات املطلوبة

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20

2

�إعداد جدول زمني لعملية جتهيز مواقع العمل وتوزيع املهام على املوظفني

-

 1يوم

3

البدء يف جتهيز املواقع وتنظيفها ح�سب اجلدول الزمني املعد

-

� 1437/10/6إىل 1437/10/14

4

جاهزية مواقع العمل للت�سليم

-

� 1437/10/6إىل 1437/10/14
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املهام الإجرائية لـ (ت�سليم كافة مواقع العمل لبدء الأعمال)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

-

 1يوم

2

�إبالغ ر�ؤ�ساء املكاتب واللجان والقطاعات مبواعيد الت�سليم املحددة من قبل امل�ؤ�س�سة

-

� 1437/10/15إىل 1437/10/25

3

رفع تقرير يومي باملواقع التي مت ت�سليمها

-

يومي

1

الإجراءات الت�شغيلية
�إعداد النماذج اخلا�صة ب�ألية ت�سليم املواقع املو�سمية التابعة للم�ؤ�س�سة باملقومات املادية ح�سب
اخلطة الت�شغيلية

املهام الإجرائية لـ (ت�أمني كافة طلبات واحتياجات مواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة الأهلية)

114

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال الطلبات عن طريق �أوامر العمل بالنظام اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة

-

 11/01حتى 01/20

2

بدء التعامل مع البالغ ومدى �إمكانية توفر االحتياج لدى الإدارة

-

� 24ساعة من اال�ستالم البالغ

3

الرفع بطلب التعميد من ع�ضو جمل�س الإدارة للبالغات التي حتتاج �إىل تعميد

-

� 24ساعة من �أ�ستالم البالغ

4

مراجعة يومية للبالغات التي مت تنفيذها و�إغالق �أمر العمل املرفوع يف النظام

-

� 24ساعة من �أ�ستالم البالغ

5

رفع تقرير يومي لع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية بالبالغات الواردة والتي مت تنفيذها

-

كل �أ�سبوع

املهام الإجرائية لـ (�أ�ستالم كافة مواقع العمل املو�سمية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

البدء يف ا�ستالم مواقع اخلدمة ح�سب اجلدول الزمن املعد من قبل رئي�س جمل�س الإدارة

-

� 1438/1/10إىل 1438/1/20

2

ا�ستالم املواقع من الر�ؤ�ساء ح�سب منوذج الت�سلم

-

� 1438/1/10إىل 1438/1/20

3

ح�صر التلفيات يف موقع اخلدمة امليدانية والرفع بها لع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية

-

� 48ساعة من اال�ستالم

4

رفع تقرير يومي باملواقع التي مت ا�ستالمها لع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الهند�سية

-

� 24ساعة من اال�ستالم

املهام الإجرائية لـ (جتهيز جميع مواقع العمل بلوحات �إر�شادية واملهام الإجرائية اخلا�صة بهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

االطالع على اخلطة الت�شغيلية ملعرفة املهام الإجرائية لكل موقع

-

� 1437/10/15إىل 1437/10/25

-

� 1437/10/15إىل 1437/10/25

3

البدء يف تركيب اللوحات الإر�شادية واملهام الإجرائية للمواقع ح�سب اجلدول الزمني املعد

-

� 1437/10/15إىل 1437/10/25

4

جاهزية مواقع العمل للت�سليم

-

� 1437/10/15إىل 1437/10/25

2

�أعداد جدول زمني لتجهيز اللوحات الإر�شادية واملهام الإجرائية ملواقع العمل وتوزيع املهام على
املوظفني
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

3

حا�سب �آيل

2

م�ساند

2

طابعات

1

من�سق

3

حمطة ثابتة

1

�سكرتري

3

جهاز ال�سلكي

4

�سائق

1

�سيارة �صغرية

1

ثالثًا  :برنامج عمل إدارة التشغيل والصيانة :
التعريف بالربنامج
يعني هذا الربنامج بال�صيانة والنظافة الدورية جلميع املكاتب واملراكز والقطاعات التابعة للم�ؤ�س�سة والت�أكد من جاهزيتها فني ًا
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

�إدارة الت�شغيل وال�صيانة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

مدير �إدارة

مدة الربنامج

 365يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/03/01هـ

�إىل :

1438/02/29هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

تهيئة بيئة عمل جاذبة ملواقع العمل و�ضمان ت�شغيلها
فنيا لإجناح �أعمال مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

القيام ب�أعمال ال�صيانة الدورية جلميع مواقع العمل

�صيانة جميع مواقع العمل

% 100

ن�سبة جاهزية املقومات املادية

%100

القيام بجميع �أعمال ال�صيانة الدورية للمقومات
املادية لأعمال املو�سم
الإ�شراف على جميع �أعمال النظافة ملواقع �أعمال
امل�ؤ�س�سة

تقرير يومي

 80تقرير
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توفر ا�شرتاطات ومتطلبات الأمن وال�سالمة ل�ضمان
�سالمة مواقع العمل والعاملني خالل �أعمال مو�سم

الإ�شراف على جميع �أعمال الأمن وال�سالمة ملواقع

احلج

العمل

زيارات ميدانية

 80زيارة

املهام الإجرائية لـ (القيام ب�أعمال ال�صيانة الدورية جلميع مواقع العمل)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

فح�ص مواقع العمل فنيا

-

 06/01حتى 09/01

2

�إعداد تقرير بجميع احتياجات العمل الفنية

-

 11/01حتى 01/20

3

تكليف الفنيني بالأعمال املطلوبة

متعهدي ال�صيانة

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم مواقع العمل فنيا

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (القيام بجميع �أعمال ال�صيانة الدورية للمقومات املادية لأعمال املو�سم)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

فح�ص جميع املقومات املادية التي �سوف يتم ت�سليمها ملواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

2

�إعداد تقرير بعملية فح�ص املقومات

-

 11/01حتى 01/20

3

تكليف الفنيني للقيام ب�أعمال ال�صيانة

متعهدي ال�صيانة

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم املقومات املادية وجاهزيتها للعمل

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (الإ�شراف على جميع �أعمال النظافة ملواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

زيارة مواقع العمل واالطالع على و�ضع النظافة

-

 11/01حتى 01/20

2

�إعداد تقرير عن م�ستوى نظافة موقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

3

تكليف العاملني بالقيام ب�أعمال النظافة

متعهد النظافة

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم مواقع العمل وجاهزيتها لت�سليمها

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (اال�شراف على جميع �أعمال الأمن وال�سالمة ملواقع العمل)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

زيارة مواقع العمل وفح�ص متطلبات ال�سالمة

-

 11/01حتى 01/20

2

�إعداد تقرير مبتطلبات ال�سالمة

-

 11/01حتى 01/20

3

تكليف الفنيني للقيام ب�أعمال ال�سالمة

التجهيزات

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم مواقع العمل و�ضمان جاهزيتها

-

 11/01حتى 01/20
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

2

حا�سب �آيل

2

م�ساند

2

طابعات

1

من�سق

3

حمطة ثابتة

1

من�سق

3

جهاز ال�سلكي

3

�سكرتري

2

�سيارة �صغرية

1

قطاع المجلس اإلشرافي رقم ( ) 1
المشرف على مركز مغادرة الميقات
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قطاع المجلس اإلشرافي رقم (  ) 1المشرف على مركز مغادرة الميقات

النداء الال�سلكي ( د ) 7
امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0500520030

الربيد الإلكرتوين

f-sindi@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2006

فاك�س

-

الهدف العام
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الدليل �أ .في�صل بن حممد �أمني �سندي
ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )1امل�شرف على مركز مغادرة امليقات

تقدمي خدمات متميزة ل�ضيوف الرحمن وب�صورة م�شرفة من خالل منظومة متكاملة من اخلدمات عرب مكاتب اخلدمات
امليدانية �أثناء فرتة �إقامة احلجاج وحتى مغادرتهم املدينة املنورة ب�سالمة اهلل

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لقطاع ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )1امل�شرف على مركز
مغادرة امليقات

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف رقم ( ) 1

مركز مغادرة امليقات

مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية
رقم ()1

مركز توجيه احلافالت ()1

مكتب خدمة حجاج بالد ال�شام والعراق واليمن
واملقيمني بدول اخلليج

مكتب خدمة حجاج �إندوني�سيا

مكتب خدمة حجاج م�سلمي �أوروبا

مكتب خدمة حجاج تركيا

مكتب خدمة حجاج دول املغرب العربي

مكتب خدمة حجاج جنوب �شرق �آ�سيا والرحالت
الداخلية

مكتب خدمة حجاج �أمريكا وا�سرتاليا وبريطانيا
وكندا

مكتب خدمة حجاج باك�ستان
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برامج العمل
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ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف رقم ()1

مكتب خدمة حجاج م�سلمي �أوروبا

مركز مغادرة امليقات

مكتب خدمة حجاج تركيا

مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية رقم ()1

مكتب خدمة حجاج دول املغرب العربي

مركز توجيه احلافالت ()1

مكتب خدمة حجاج جنوب �شرق �آ�سيا والرحالت الداخلية

مكتب خدمة حجاج بالد ال�شام والعراق واليمن واملقيمني بدول
اخلليج

مكتب خدمة حجاج �أمريكا وا�سرتاليا وبريطانيا وكندا

مكتب خدمة حجاج �إندوني�سيا

مكتب خدمة حجاج باك�ستان

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع المجلس اإلشرافي رقم ( : ) 1
التعريف بالربنامج
يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثيق جميع �أعماله خالل مو�سم احلج

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )1امل�شرف على مركز مغادرة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

امليقات
وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف رقم ( ) 1

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

متابعة ودرا�سة التقارير اليومية من كافة مكاتب
جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية و الوحدات املدرجة

اخلدمة امليدانية و الوحدات املدرجة حتت نطاق

حتت نطاقها من النواحي الإدارية والفنية لأداء

القطاع

�أعمال مو�سم احلج

تقرير يومي

 70تقرير

متابعة جاهزية املركز �إداريا وفنيا

ن�سبة اجلاهزية

% 100

ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة

�إنهاء �إجراءات اال�ستالم والت�سليم

 90دقيقة
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املهام الإجرائية لـ (متابعة ودرا�سة التقارير اليومية من كافة مكاتب اخلدمة امليدانية و الوحدات املدرجة حتت نطاق القطاع)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات لطلب التقارير

مكاتب اخلدمة

 11/01حتى 01/20

2

متابعة ا�ستالم التقارير ودرا�ستها

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل ملفات لكل مكتب خدمة والوحدات املدرجة حتت القطاع لأر�شفة التقارير

-

 11/01حتى 01/20

4

ت�سليم التقارير لع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

6

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (متابعة جاهزية املواقع �إداريا وفنيا)
م

الإجراءات الت�شغيلية

1

مراجعة املقومات املادية والب�شرية ح�سب اخلطة الت�شغيلية

2
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الت�أكد من جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة حتت نطاق املجل�س من املقومات

اجلهات امل�شاركة
مكاتب اخلدمة  ،مركز توجيه احلافالت  ،املكتب
الإ�شرايف  ،مركز امليقات

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

الت�أكد من ا�ستالم القياديني ملواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

4

الت�أكد من اكتمال املقومات الب�شرية

-

 11/01حتى 01/20

املادية والب�شرية

5
6

العمل على حل املعوقات التي تطر�أ على مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة حتت نطاق
املجل�س
االجتماع الدوري مع قيادي مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة حتت نطاق القطاع

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

1

ا�ستالم التقارير والربيد من ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهات امل�شاركة
ع�ضو جمل�س الإدارة  ،مكاتب اخلدمة  ،مركز توجيه
احلافالت  ،املكتب الإ�شرايف  ،مركز امليقات

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20

2

ت�سليم الربيد والتقارير لع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

عر�ض الربيد على ع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم املعامالت من ع�ضو جمل�س الإدارة مع �أخذ التوجيه عليها

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

5

التوا�صل مع مكاتب اخلدمة والوحدات املدرجة حتت القطاع �أو اجلهات لت�سليمهم املعامالت �أو
التقارير
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

جهاز ال�سلكي

1

م�ساند

1

حمطة ثابتة

1

�سكرتري

1

-

-

ثانيًا  :برنامج عمل مركز مغادرة الميقات :
التعريف بالربنامج
خدمة �إر�شاد احلجاج الكرام يف م�سجد امليقات ذو احلليفة وتنظيم دخولهم �إىل امل�سجد و�إر�شادهم �إىل حافالتهم املخ�ص�صة للمغادرة

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )1امل�شرف على مركز مغادرة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

امليقات
مركز مغادرة امليقات

من :

1437/11/05هـ

�إىل :

1437/12/10هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املركز

مدة الربنامج

 35يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
�ضمان و�ضبط دخول احلجاج مل�سجد امليقات
وت�صعيدهم على احلافالت املخ�ص�صة لهم وفق
املحددات الزمنية خالل مو�سم ما قبل احلج

العملية الت�شغيلية
توجيه احلجاج الكرام و�إر�شادهم �إىل م�سجد امليقات
لعقد النية
توجيه احلجاج الكرام و�إر�شادهم �إىل احلافالت
املخ�ص�صة ملغادرتهم

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

زمن بقاء احلجاج مب�سجد امليقات

 35دقيقة

زمن مغادرة احلافلة

 15دقائق
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املهام الإجرائية لـ (توجيه احلجاج الكرام و�إر�شادهم �إىل م�سجد امليقات لعقد النية)
م
1

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

ر�صد وقت و�صول احلافالت للميقات و ت�سجيل رقم املوقف و رقم احلافلة �آلي ًا ..واال�ستفادة من

تاريخ زمن التنفيذ

تقنية املعلومات

وقت و�صول احلافلة

2

امل�ساهمة يف تنظيم دخول وخروج احلافالت و نزول وت�صعيد احلجاج من احلافالت

�إدارة املرور

منذ و�صول احلافلة وحتى مغادرتها

3

التحقق من �سائقي احلافالت بتوزيع كروت اال�ستدالل للحجاج الكرام

النقابة العامة لل�سيارات

على مدار ال�ساعة

4

توجيه احلجاج و �إر�شادهم �إىل م�سجد امليقات

-

على مدار ال�ساعة

5

حث احلجاج على �سرعة الإحرام وعقد النية واملغادرة

-

على مدار ال�ساعة

تقنية املعلومات

وقت مغادرة احلافلة

مكتب املجل�س الإ�شرايف

على مدار ال�ساعة

6

7

رقم ك�شف املغادرة للحافالت ل�سرعة ت�سجيل بيانات احلافلة ووقت الدخول للميقات

ر�صد احلافالت املغادرة �آليا ..من خالل ا�ستخدام التقنية احلديثة لت�سجيل وقت اخلروج من
امليقات
التن�سيق مع مكتب املجل�س الإ�شرايف ملعرفة حجم احلافالت املغادرة على مدار ال�ساعة لال�ستعداد
بالكوادر الالزمة لتالفى �أي مالحظات ملنع تكد�س وت�أخر احلافالت يف م�سجد امليقات

املهام الإجرائية لـ (توجيه احلجاج الكرام و�إر�شادهم �إىل احلافالت املخ�ص�صة ملغادرتهم)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

توجيه احلجاج و �إر�شادهم �إىل حافالتهم املخ�ص�صة للمغادرة

-

على مدار ال�ساعة

2

توجيه احلجاج �إىل احلافالت املخ�ص�صة ملغادرتهم مبوجب كرت اال�ستدالل

-

على مدار ال�ساعة

-

على مدار ال�ساعة

3

مكاتب اخلدمة  ،النقابة العامة لل�سيارات

من قدوم احلافلة �إىل مغادرة احلافة

ك9

عند البالغ

6

التن�سيق امل�ستمر ل�ضمان ت�صعيد احلجاج املتخلفني �أو التائهني عن حافالتهم مع جمموعاتهم

ك9

عند البالغ

7

الت�أكد من خلو دورات املياه و امل�سجد من احلجاج ومتابعة خلو املواقف من احلافالت .

-

على مدار ال�ساعة

4

5

التجول يف �ساحات امل�سجد و مواقف احلافالت للبحث عن احلجاج التائهني
التن�سيق امل�ستمر مع مكاتب اخلدمة امليدانية والت�أكد من �سالمة �إجراءات املغادرة من خالل
�إ�صدار املكاتب لك�شوفات املغادرة النهائية للحجاج
التوا�صل مع مركز مغادرة ك 9يف حال وجود �أي بالغ الختالف ك�شف املغادرة مع عدد احلجاج
الفعلي �أو وجود حجاج تائهني لعدم تعطل مغادرة احلافالت

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

م�س�ؤول وحدة

1

حا�سب �آيل

3

جهاز ال�سلكي

3

م�شرف

3

�أيباد

12

�سيارة �صغرية

1

م�ساند

3

طابعات

3

دباب

4

من�سق

3

�آلة ت�صوير

1

-

-

مر�شد

21

حمطة ثابتة

1

-

-
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ثالثًا  :برنامج عمل مكتب المجلس اإلشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية رقم (: )1
التعريف بالربنامج
ويعنى هذا الربنامج بالإ�شراف املبا�شر على مكاتب اخلدمة امليدانية وما يندرج حتت نطاق جمل�سها الإ�شرايف من النواحي الإدارية واملتابعة امليدانية والذي ي�سعى من خاللها لتقدمي خدمات
عالية امل�ستوى للحجاج الكرام زوار م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والتن�سيق ملعاجلة �أي معوقات تطرا على مكاتب اخلدمة خالل اعمال مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )1امل�شرف على مركز مغادرة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

امليقات
مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية رقم ()1

من :

1437/11/1هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س مكتب

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية

132

الهدف

العملية الت�شغيلية

جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية من النواحي

ا�ستالم ومتابعة جتهيز مكاتب اخلدمة امليدانية

الإدارية والفنية و الوحدات املدرجة حتت نطاق

والوحدات املدرجة والعمل على جاهزية املواقع من

املجل�س الإ�شرايف .

املقومات املادية والب�شرية

جتويد اخلدمات املقدمة للحجاج الكرام وحتقيق

املتابعة امل�ستمرة لأداء مكاتب اخلدمة امليدانية

الأهداف املرجوة بال�صورة املثلى

للت�أكد من حتقيق الأهداف املرجوة

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

ن�سبة جاهزية مواقع العمل ح�سب اخلطة الت�شغيلية

تقرير يومي

امل�ستهدف

% 100

 70تقرير

�ضمان و�صول جوازات احلجاج الفرادى ملركز

ا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى و�إي�صالها ملراكز

ا�ستقبال املطار ملو�سم ما بعد احلج

املغادرة ( ا�ستقبال املطار)

متابعة كافة النداءات والبالغات اخلا�صة باملكاتب

ا�ستقبال ومتابعة البالغات الواردة من املكاتب
امليدانية والعمل على ت�سديدها

زمن و�صول جوازات احلجاج قبل موعد �إقالع الرحلة

� 12ساعة

ت�سديد جميع البالغات

% 100

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم ومتابعة جتهيز مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة والعمل على جاهزية املواقع من املقومات املادية والب�شرية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

1

التن�سيق و ت�سهيل عملية ت�سليم املكاتب املدرجة حتت نطاق قطاع املغادرة و املكاتب امليدانية

2

اجلهات امل�شاركة
�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات � ،إدارة الت�شغيل
وال�صيانة بامل�ؤ�س�سة � ،إدارة تقنية املعلومات

متابعة عملية توفر التجهيزات التقنية و الإدارية واملكتبية قبل وخالل �أعمال املو�سم بوقت كاف

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات � ،إدارة الت�شغيل

والت�أكد من مدى جاهزيتها

وال�صيانة بامل�ؤ�س�سة

3

متابعة تامني النواق�ص بالتوا�صل مع اجلهات ذات العالقة للتن�سيق ب�ش�أنه

4

متابعة عملية انتهاء التوظيف املو�سمي لكل مكتب خدمة ميدانية بوقت كاف

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات بامل�ؤ�س�سة � ،إدارة
الت�شغيل وال�صيانة بامل�ؤ�س�سة
�إدارة التوظيف املو�سمي بامل�ؤ�س�سة

تاريخ زمن التنفيذ
 10/20حتى 01/20

 10/20حتى 01/20

 10/20حتى 01/20
 10/20حتى 01/20
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املهام الإجرائية لـ (املتابعة امل�ستمرة لأداء مكاتب اخلدمة امليدانية للت�أكد من حتقيق الأهداف املرجوة)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

مكاتب اخلدمة

 10/20حتى 11/10

�إدارة التدريب

 10/20حتى 11/10

3

متابعة جداول التوديع ال�صادرة من مكاتب اخلدمة امليدانية لتقييم ن�سبة العمل لكل مكتب

مكاتب اخلدمة  ،املجموعات ال�سكنية

 11/ 01حتى 01/20

4

التواجد امل�ستمر داخل املكاتب

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

5

تقدمي الدعم و امل�ساندة ملنع ظهور حاالت التكد�س

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

امل�ساهمة مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية لتدريب العاملني على �آليات تداول اجلوازات داخل

مكاتب اخلدمة  ،وحدة مراقبة اجلودة  ،وحدة تقنية

املكتب مع اجلهات الأخرى ب�شكل �آيل ل�ضمان عدم �ضياع اجلوازات

املعلومات

7

الإ�شراف على االلتزام ب�أر�شفة اجلوازات وفق النظام الآيل املو�ضوع للأر�شيف العام

مكاتب اخلدمة  ،وحدة مراقبة اجلودة

 11/ 01حتى 01/20

8

متابعة �ضمان �سرعة الو�صول للجوازات وتطبيق اخلطة الت�شغيلية

مكاتب اخلدمة  ،وحدة مراقبة اجلودة

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

10

متابعة جميع الإجراءات الداخلية و الت�أكد من توحيدها وتنفيذها وفق اخلطة الت�شغيلية

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

11

متابعة �إنهاء �إجراءات احلجاج الكرام وفق املحددات الزمنية املو�ضوعة لكل �إجراء

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

1

2

6

9
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االجتماع مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية و بث مفهوم العمل بروح الفريق الواحد و �إيجاد مبد�أ
التعاون فيما بينهم
حث العاملني على تقدمي اخلدمة مب�ستوى يليق مبكانة امل�ؤ�س�سة وتدعيم ذلك من خالل عقد
دورات تدريبية متخ�ص�صة

متابعة كافة �آليات العمل داخل املكاتب لتقدمي اخلدمة املطلوبة للحجاج الكرام وفق املحددات
الزمنية

 11/ 01حتى 01/20

12

تزويد املجل�س مبواد االجتماع وتوثيق املحا�ضر املعدة لذلك

مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�سي

 11/ 01حتى 01/20

13

معاجلة املعوقات والإجراءات مع اجلهات ذات العالقة امل�شاركة يف اخلدمة

اجلهات ذات العالقة امل�شاركة يف اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى و�إي�صالها ملراكز املغادرة ( ا�ستقبال املطار))
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

املتابعة الدائمة واملرور الدوري ميداني ًا على مكاتب اخلدمة امليدانية يف مو�سم ما بعد احلج

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة  ،مركز الفرادى  ،مركز املطار

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة  ،مركز الفرادى  ،مركز املطار

 11/ 01حتى 01/20

2

3

امل�ساعدة يف ا�ستالم جوازات الفرادى من مكاتب اخلدمة و�سرعة �إي�صالها �إىل مراكز املغادرة (
مركز ا�ستقبال املطار) للتخفيف من �أعباء مكاتب اخلدمة امليدانية
امل�ساهمة يف معاجلة �أي معوقات خا�صة باحلجاج الفرادى لعدم ت�شتت مكاتب اخلدمة عن �أداء
اخلدمة التي تقدم للحجاج الكرام

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال ومتابعة البالغات الواردة من املكاتب امليدانية والعمل على ت�سديدها)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

متابعة النداءات و البالغات من خالل و�سائل التوا�صل املبا�شر عرب الهاتف �أو الإمييل �أو اجلهاز

مكاتب اخلدمة  ،اجلهات ذات العالقة باحلج  ،مقر

الال�سلكي

امل�ؤ�س�سة الرئي�سي

2

�سرعة التجاوب ومترير البالغات ل�صاحب ال�صالحية التخاذ الالزم ب�ش�أنها

-

 11/ 01حتى 01/20

3

�إنهاء و�سداد البالغات ب�شكل عاجل

كافة اجلهات ذات العالقة

 11/ 01حتى 01/20

1

تاريخ زمن التنفيذ
 11/ 01حتى 01/20
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مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

136

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

1

م�شرف

3

جهاز ال�سلكي

3

من�سق

3

حمطة ثابتة

1

�سكرتري

3

حا�سب ايل

2

-

-

طابعة

1

-

-

هاتف

1

رابعًا  :برنامج عمل مركز توجيه الحافالت رقم (: )1
التعريف بالربنامج
يعنى الربنامج برفع م�ستوى الأداء و ذلك من خالل التعاون مع مكاتب اخلدمة امليدانية بتوجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع امليدانية وفق توزيع �أعداد احلجاج للحافالت ح�سب مدخالت
النظام الآيل  ،والت�صفية مع �شركات النقل والنقابة العامة لل�سيارات
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )1امل�شرف على مركز مغادرة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

امليقات
مركز توجيه احلافالت رقم ()1

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املركز

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية
توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما قبل

و�صول احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية وفق
املحددات الزمنية خالل �أعمال مو�سم احلج

احلج

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

زمن و�صول احلافالت �إىل مواقع التوديع

� 3ساعات

توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما بعد
احلج عرب مطار امللك عبد العزيز بجدة وميناء امللك في�صل

زمن و�صول احلافالت �إىل مواقع التوديع

� 16ساعات

الإ�سالمي ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز
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االنتهاء من ت�صفية كافة اعتمادات �شركات النقل

ت�سديد اعتمادات �أوامر �إركاب �شركات النقل

لأوامر الإركاب خالل �أعمال مو�سم احلج

تقارير الت�صفية مع �شركات النقل

% 100

املهام الإجرائية لـ (توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما قبل احلج)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

5

فرز احلافالت داخل ال�ساحة لكل مكتب خدمة على حده

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 12/05

6

امل�ساهمة يف تنظيم خروج احلافالت من �ساحة �شركة النقل

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 12/05

7

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة احلج

 11/ 01حتى 12/05

8

�إيجاد خمارج �إ�ضافية خالل �أيام الذروة خلروج احلافالت

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة احلج

 11/ 01حتى 12/05

1

2

3

4
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طباعة جداول التوديع امليداين املعتمدة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة ملو�سم ما قبل
احلج
معرفة مواقع املغادرة وعدد جميع حافالت ال�شركات املطلوبة للمغادرة وفق تن�سيق مبكر ملو�سم
ما قبل احلج
التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية و �شركات النقل فيما يخ�ص جتهيز احلافالت قبل موعد
التوديع بـ � 24ساعة ملو�سم ما قبل احلج
جتهيز احلافالت يف �ساحة �شركات النقل قبل موعد توجيهها ملوقع املغادرة ب�ساعتني ملو�سم ما
قبل احلج

9
10

توجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع ح�سب مواعيدها بالنظام الآيل ملو�سم ما قبل احلج

التن�سيق ل�ضمان و�صول احلافالت ملواقعها ال�صحيحة وفق املحددات الزمنية
للمغادرة ملو�سم ما قبل احلج

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

املهام الإجرائية لـ (توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما بعد احلج عرب مطار امللك عبد العزيز بجدة وميناء امللك في�صل الإ�سالمي) )
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

5

فرز احلافالت داخل ال�ساحة لكل مكتب خدمة على حده

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

6

امل�ساهمة يف تنظيم خروج احلافالت من �ساحة �شركة النقل

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

العمل على تاليف تكد�س احلافالت �أثناء اخلروج وعدم خلطها بني مكاتب اخلدمة امليدانية

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة

ميداني ًا

احلج

1

2

3

4

7

الإجراءات الت�شغيلية
طباعة جداول التوديع امليداين املعتمدة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة ملو�سم ما بعد
احلج
معرفة مواقع التعديل وعدد جميع �ساعة حافالت ال�شركات املطلوبة للمغادرة وفق تن�سيق مبكر
ملو�سم ما بعد احلج
التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية و �شركات النقل فيما يخ�ص جتهيز احلافالت قبل موعد
التوديع بـ � 48ساعة ملو�سم ما بعد احلج
جتهيز احلافالت يف �ساحة �شركات النقل قبل موعد توجيهها ملوقع املغادرة ب�ساعتني ملو�سم ما
بعد احلج

 11/ 01حتى 01/20
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8

�إيجاد خمارج �إ�ضافية خالل �أيام الذروة خلروج احلافالت

9

توجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع ح�سب مواعيدها بالنظام الآيل ملو�سم ما بعد احلج

10

التن�سيق ل�ضمان و�صول احلافالت ملواقعها ال�صحيحة وفق املحددات الزمنية للمغادرة ملو�سم ما
بعد احلج

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة
احلج

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ت�سديد اعتمادات �أوامر �إركاب �شركات النقل)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

احلر�ص على �إدخال العقود املربمة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

2

طباعة �أوامر العمل اخلا�صة باالعتمادات لأوامر �إركاب احلجاج

-

 11/ 01حتى 01/20

3

التن�سيق مع النقابة العامة لل�سيارات العتماد �أوامر العمل اخلا�صة ب�شركات النقل

النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

4

ت�صفية جميع م�ستحقات �شركات النقل وفق االعتمادات و�أوامر العمل الواردة من مكاتب اخلدمة

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

5

ا�ستالم تقرير الت�صفية مع �شركات النقل

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

حا�سب �آيل

6

رئي�س فرتة

3

طابعات

4

م�شرف

6

ا�سكرن

6

م�ساند

3

�آلة ت�صوير

1

من�سق

6

هاتف

1

�سكرتري

2

حمطة ثابتة

1

مر�شد

40

جهاز ال�سلكي

4

مر�شد 2

40

�سيارة �صغرية

6

-

-

دباب

2
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خامسًا  :برنامج عمل مكاتب الخدمة الميدانية :
التعريف بالربنامج
يعنى هذا الربنامج بتقدمي كافة اخلدمات للحجاج الكرام زوار م�سجد امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم والعمل على راحة احلجاج وتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم و�إنهاء جميع �إجراءاتهم
خالل فرتة �إقامتهم باملدينة املنورة
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )1امل�شرف على مركز مغادرة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

امليقات
مكاتب اخلدمة امليدانية

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

مكتب املجل�س الإ�شرايف رقم ()1

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س مكتب

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

ح�سن ا�ستقبال �ضيوف الرحمن وتقدمي اخلدمات

ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم ملكتب

الالزمة لهم خالل �إقامتهم باملدينة املنورة

اخلدمة وتلبية احتياجاتهم

املحافظة على �أمن و�سالمة اجلوازات
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ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال وت�سجيلها
و�أر�شفتها وحفظها

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

تلبية احتياجات احلاج الكرمي

% 100

زمن ا�ستالم و�إنهاء �إجراءات اجلوازات

(� )3ساعات

مطابقة جوازات احلجاج املغادرين وفق الك�شوفات
الواردة من ممثلي احلجاج
�إنهاء جميع عمليات مغادرة احلجاج وفق املحددات

ا�ستكمال جميع الإجراءات الالزمة من عمل

الزمنية خالل �أعمال مو�سم احلج

املغادرات املبدئية
�إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج امليدانية والنهائية

زمن انهاء عملية مطابقة اجلوازات

( )45دقيقة

زمن اعتماد املغادرة املبدئية

( )60دقيقة

زمن �إنهاء مغادرة احلجاج ميدانيا ونهائيا للرحلة
الواحدة

(� )3ساعات

املهام الإجرائية لـ ( ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم ملكتب اخلدمة وتلبية احتياجاتهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم املكتب بكل ب�شا�شة و�سرور

-

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

3

اال�ستماع �إىل احلجاج الكرام بكل اهتمام ومعرفة متطلباتهم

-

 11/ 01حتى 01/20

4

العمل على تلبية احتياجات احلجاج الكرام ب�سرعة و�سهولة

-

 11/ 01حتى 01/20

5

مرافقة احلجاج الكرام للجهات ذات العالقة لإنهاء معامالتهم �إذا لزم الأمر

اجلهات ذات العالقة ب�ش�ؤون احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

2

تقدمي ال�ضيافة الالزمة للحجاج الكرام والتعريف لهم عن ن�ش�أة امل�ؤ�س�سة واخلدمات التي تقدمها
ل�ضيوف الرحمن
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املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال وت�سجيلها و�أر�شفتها وحفظها)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع مراكز اال�ستقبال ال�ستالم حقائب اجلوازات

مراكز اال�ستقبال الهجرة -الرب -املطار

 11/ 01حتى 01/20

2

�إر�سال مندوب املكتب ال�ستالم ومطابقة �أعداد اجلوازات مع بيانات اال�ستقبال مبراكز اال�ستقبال

مراكز اال�ستقبال الهجرة -الرب -املطار

 11/ 01حتى 01/20

مركز ا�ستقبال املطار

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

�إدارة تقنية املعلومات

 11/ 01حتى 01/20

�إدارة تقنية املعلومات

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

3

4

5

6
7
8
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(بالن�سبة للرحالت الداخلية) يتم �إر�سال مندوب �إىل مركز ا�ستقبال املطار ال�ستالم جوازات
الرحالت الداخلية
ت�سليم احلقائب لع�ضو اجلوازات باملكتب ملطابقتها وفق بيانات اال�ستالم من مراكز اال�ستقبال
ويتم توثيق ا�ستالمها عرب النظام الآيل
ت�سليم حقائب اجلوازات ملدخلي البيانات مبكتب اخلدمة للعمل على �سرعة ت�سجيل اجلوازات يف
النظام الآيل للم�ؤ�س�سة
ا�ستكمال بيانات اجلوازات (طلب البيانات وجلبها وت�سجيلها وربطها باحلقائب) من خالل
النظام الآيل للم�ؤ�س�سة
ت�سليم حقائب اجلوازات بعد االنتهاء من ت�سجيلها لع�ضو اجلوازات
�أر�شفة احلقائب وحفظها يف �أر�شيف املكتب وت�سجيل ذلك يف النظام الآيل للم�ؤ�س�سة اخلا�ص
بالأر�شفة

املهام الإجرائية لـ (مطابقة جوازات احلجاج املغادرين وفق الك�شوفات الواردة من ممثلي احلجاج)
م
1

2
3
4

الإجراءات الت�شغيلية
طلب اجلوازات من ع�ضو الأر�شيف عند مراجعة احلاج الكرمي �أو املنظم �أو مندوب مكتب �شئون
احلجاج املعني للت�شييك وفق الك�شوفات الواردة �سابق ًا من ممثلي احلجاج
الت�شييك على اجلوازات ومطابقتها وعر�ضها على احلاج الكرمي �أو املنظم �أو مندوب مكتب �ش�ؤون
احلجاج املعني
اعتماد ك�شوفات املغادرة وفق مطابقة اجلوازات من ممثلي احلجاج ( ب�شكل مبدئي)
�إحالة حقائب اجلوازات وفق ك�شوفات املغادرة املعتمدة من ممثلي احلجاج �إىل �أر�شيف التوديع
املبدئي

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستكمال جميع الإجراءات الالزمة من عمل املغادرات املبدئية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستخراج اجلوازات ( فرادى �أو جمموعات ) لعمل املغادرات املبدئية

-

 11/ 01حتى 01/20

2

طباعة ك�شوفات املغادرة املبدئية وجتهيز اجلوازات لعملية التوديع

-

 11/ 01حتى 01/20

3

حفظ اجلوازات ب�أر�شيف التوديع النهائي وعمل املغادرات امليدانية

-

 11/ 01حتى 01/20

4

توريد تذاكر الإركاب و�إ�صدار ال�سندات

النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20
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5
6

ت�سجيل االعتمادات يف النظام الآيل للم�ؤ�س�سة والتن�سيق مع مركز توجيه احلافالت لتجهيز
احلافالت

مركز توجيه احلافالت

 11/ 01حتى 01/20

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

التن�سيق مع ممثلي احلجاج لعملية التوديع وجتهيز احلجاج للمغادرة

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال وت�سجيلها و�أر�شفتها وحفظها)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إ�صدار االعتمادات قبل موعد التوديع ب � 48ساعة

النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

2

ت�سليم حقائب اجلوازات �إىل وحدة التوديع النهائي باملكتب

-

 11/ 01حتى 01/20

3

طباعة ك�شوفات املغادرة املبدئية وو�ضعها يف مواقع مغادرة احلجاج

-

 11/ 01حتى 01/20

4

التوا�صل مع وحدة توجيه احلافالت و التن�سيق للحافالت واالعتمادات

مركز توجيه احلافالت

 11/ 01حتى 01/20

مركز توجيه احلافالت � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

6

ا�ستالم احلافالت من مندوب مركز توجيه احلافالت

مركز توجيه احلافالت

 11/ 01حتى 01/20

7

و�ضع مل�صق بك�شوفات املغادرة على احلافالت املغادرة

-

 11/ 01حتى 01/20

8

متابعة ت�صعيد احلجاج �إىل حافالتهم ال�صحيحة

-

 11/ 01حتى 01/20

9

مطابقة اجلوازات على احلجاج املغادرين

-

 11/ 01حتى 01/20

10

ت�سجيل بيانات احلافالت يف ك�شوفات املغادرة النهائية

-

 11/ 01حتى 01/20

5
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متابعة و�صول احلافالت ملواقع التوديع يف مواعيدها املحددة قبل موعد مغادرة احلجاج من
�أمام الوحدات ال�سكنية

11

الت�أكد من حتميل كامل عف�ش احلجاج على احلافالت

ممثل احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

12

اعتماد �إ�صدار الك�شوفات النهائية (حتويل ك�شف املغادرة املبدئي �إىل نهائي) وفق النظام االيل

-

 11/ 01حتى 01/20

13

ت�سليم اجلوازات �إىل �سائق احلافلة بعد التوقيع على النماذج املعدة لذلك (ت�سليم وا�ستالم ) ل�سائق احلافلة

-

 11/ 01حتى 01/20

14

(بالن�سبة للمقيمني بدول اخلليج) يتم ت�سليم جوازات احلجاج لر�ؤ�ساء احلمالت

-

 11/ 01حتى 01/20

مكتب الفرادى

 11/ 01حتى 01/20

املتابعة واملراقبة الذاتية

 11/ 01حتى 01/20

مركز امليقات

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة امليدانية

 11/ 01حتى 01/20

15

16

17

18

يتم ت�سليم جوازات احلجاج الفرادى �إىل مندوبي مكتب املجل�س الإ�شرايف قبل موعد املغادرة ب � 16ساعة ملو�سم ما بعد
احلج
خدمة �ضيوف الرحمن بال�شكل املطلوب يف مواقع التوديع امليداين وذلك من خالل �إر�شادهم �إىل احلافالت و متابعة
نقل �أمتعتهم و �سالمتها و الت�أكد من وجود الإحرام بحوزتهم
ا�ستكمال جميع بيانات املغادرة و يتم توجيه احلافالت وفق حمدداتها الزمنية ويتم ا�ستكمال النق�ص �أو التعديل قبل
مغادرتها لوجهتها ب�شكل نهائي و�صحيح
ت�سليم جوازات احلجاج الفرادى املغادرين عرب الرحالت الداخلية يف مركز ا�ستقبال ومغادرة احلجاج مبطار الأمري
حممد بن عبدالعزيز قبل الإقالع بـ (� )16ساعة
(فيما يخ�ص مغادرة حجاج املجموعات (داخلي ًا)) يرافق مندوب من كل موقع مغادرة احلجاج بجوازاتهم �إىل مركز

19

ا�ستقبال ومغادرة احلجاج مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز وفق املحددات الزمنية لت�سليم جوازات احلجاج ملندوب

مكاتب اخلدمة امليدانية

 11/ 01حتى 01/20

مركز املطار
20
21

(فيما يخ�ص مغادرة احلجاج دولي ًا) يرافق مندوب من كل موقع مغادرة احلجاج بجوازاتهم �إىل مركز ا�ستقبال
ومغادرة احلجاج مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز وفق املحددات الزمنية لت�سليم جوازات احلجاج ل�سائق احلافلة
�إمتام عملية التوديع

مكاتب اخلدمة امليدانية

 12/ 14حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20
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مقومات الربنامج الب�شرية :
رئي�س

نائب

ع�ضو
جوازات

م�شرف

م�ساند

من�سق

�سكرتري

مدخل
بيانات

مر�شد

مر�شد 2
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ا�سم املكتب  /ال�صنف
مكتب بالد ال�شام

1

3

3

3

3

3

2

12

20

20

مكتب �إندوني�سيا

1

3

3

4

3

4

1

15

25

25

مكتب م�سلمي �أوروبا

1

3

3

4

3

3

1

14

20

25

مكتب م�سلمي �أمريكا

1

3

3

4

3

3

1

12

20

20

مكتب تركيا

1

3

3

3

3

3

1

14

20

25

مكتب بالد املغرب

1

3

3

3

3

3

2

12

20

20

مكتب جنوب �شرق �آ�سيا

1

3

3

3

3

3

1

14

20

25

مكتب باك�ستان

1

3

3

4

3

3

1

15

25

25

مقومات الربنامج املادية :
ا�سم املكتب  /ال�صنف

حا�سب �آيل

قارئ �ضوئي

طابعات

�آلة ت�صوير

كامريات مراقبة

هاتف

�سيارة �صغرية حمطة ثابتة جهاز ال�سلكي

مكتب بالد ال�شام

12

8

5

1

6

1

2

1

3

مكتب �إندوني�سيا

15

10

5

2

6

1

2

1

3

مكتب م�سلمي �أوروبا

12

8

4

1

6

1

2

1

3

مكتب م�سلمي �أمريكا

12

8

4

1

6

1

2

1

3

مكتب تركيا

12

8

6

1

6

1

2

1

3

مكتب بالد املغرب

12

8

5

1

6

1

2

1

3

مكتب جنوب �شرق �آ�سيا

12

8

5

1

6

1

2

1

3

مكتب باك�ستان

15

8

6

1

6

1

2

1

3
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قطاع العالقات العامة واإلعالم
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قطاع العالقات العامة واإلعالم

النداء الال�سلكي ( د ) 8
الدليل �أ .كمال بن �أحمد خليفه

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0504355582

الربيد الإلكرتوين

k-khalifa@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2007

فاك�س

-

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

تنمية وت�أ�صيل عالقة امل�ؤ�س�سة بجمهورها الداخلي واخلارجي  ,وخلق �صورة مرموقة طيبة عن ن�شاطها يف خدمة �ضيوف
الرحمن باملدينة املنورة من خالل مو�سم احلج

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

وحدة قطاع العالقات العامة والإعالم

�إدارة العالقات العامة والإعالم
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برامج العمل

154

ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

وحدة قطاع العالقات العامة والإعالم

�إدارة العالقات العامة والإعالم

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع العالقات العامة واإلعالم :
التعريف بالربنامج
تنظيم العمل للقطاع والتن�سيق بني الوحدات والإدارات املختلفة وتوثيق الأعمال خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة قطاع العالقات العامة والإعالم

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
تنظيم �أعمال الوحدات والإدارات داخل القطاع
خالل مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينهم

تقرير يومي

 70تقرير
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املهام الإجرائية لـ (متابعة يومية للوحدات والإدارات والتن�سيق بينهما)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع جميع الوحدات لطلب التقارير

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستالم التقارير والربيد من الوحدات �أو اجلهات وفرزها ومراجعتها

-

 11/01حتى 01/20

3

ت�سليم الربيد والتقارير ملكتب نائب رئي�س جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

4

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم املعامالت ح�سب التوجيه

مكتب نائب الرئي�س

 11/01حتى 01/20

6

عمل ملفات لكل وحدة لأر�شفة املعامالت

-

 11/01حتى 01/20

7

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

جهاز ال�سلكي

1

�سكرتري

2

حمطة ثابتة

1

ثانيًا  :برنامج عمل إدارة العالقات العامة واإلعالم :
التعريف بالربنامج
الإ�شراف على تنظيم املنا�سبات ومرا�سم اال�ستقبال وال�ضيافة بالإ�ضافة للدور الإعالمي املتمثل يف �إعداد الأخبار وت�صويرها ون�شرها عرب و�سائل الإعالم املختلفة ف� ً
ضال عن �إ�صدار الن�شرات
واملجلة والكتيبات التعريفية والتوعوية وتوثيق املنا�سبات و�إعداد و�إخراج امللف ال�صحفي
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

�إدارة العالقات العامة والإعالم

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

مدير �إدارة

مدة الربنامج

 90يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/20هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
�إبراز دور امل�ؤ�س�سة االهلية للأدالء وتغطية جميع
الأن�شطة والربامج املوجهة للحجاج والزائرين
للمدينة املنورة خالل مو�سم احلج

العملية الت�شغيلية
الإ�شراف على تنظيم املنا�سبات والتجهيزات الالزمة
لها
تفعيل قنوات التوا�صل مع و�سائل الإعالم وم�شاركة
الإعالميني ملنجزات امل�ؤ�س�سة

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

عدد التقارير

% 100

عدد اللقاءات الإعالمية

 10لقاءات
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�إبراز دور امل�ؤ�س�سة االهلية للأدالء وتغطية جميع
الأن�شطة والربامج املوجهة للحجاج والزائرين
للمدينة املنورة خالل مو�سم احلج

تغطية كافة الأحداث والوقائع اليومية للم�ؤ�س�سة
وحترير الأخبار وبثها لو�سائل الإعالم
ا�ستثمار موقع امل�ؤ�س�سة الرقمي ومواقع التوا�صل
االجتماعي لن�شر كافة �أن�شطة امل�ؤ�س�سة

عدد الن�شرات ال�صحفية

التحديث اليومي

 60ن�شرة �صحفية

%85

املهام الإجرائية لـ (الإ�شراف على تنظيم املنا�سبات والتجهيزات الالزمة لها)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

-

 11/01حتى 01/20

2

التن�سيق للتغطية ال�شاملة للم�ؤمترات واللقاءات الر�سمية ملن�سوبي امل�ؤ�س�سة

اجلهة التي تقيم املنا�سبة

 11/01حتى 01/20

3

�إعداد برامج الزيارات الر�سمية �إىل امل�ؤ�س�سة و�إعطاء الزوار نبذة تعريفية عن امل�ؤ�س�سة وخدماتها

مقر امل�ؤ�س�سة الإداري

 11/01حتى 01/20

4

التن�سيق مع الإدارات واجلهات املعنية لإقامة احلفالت للمنا�سبات الر�سمية امل�ؤ�س�سة

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

5

التن�سيق مع الإدارات املعنية لإعداد جداول ا�ستقبال �ضيوف و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة وتوديعهم

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

6

تنظيم الدعوات الر�سمية واالحتفاالت ل�سعادة رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

مكتب �سعادة الرئي�س

 11/01حتى 01/20

1
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الإجراءات الت�شغيلية
�ضبط وت�أمني اللقاءات واالحتفاالت التي تنظمها امل�ؤ�س�سة برعاية �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة
لربامج �ش�ؤون احلج العامة

املهام الإجرائية لـ (تفعيل قنوات التوا�صل مع و�سائل الإعالم وم�شاركة الإعالميني ملنجزات امل�ؤ�س�سة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إعداد املواد ال�صحفية مزودة بال�صور ( �أخبار  -تقارير  -لقاءات )

و�سائل الإعالم  ،كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

2

التوا�صل مع و�سائل الإعالم لن�شر الأخبار والتقارير

كافة و�سائل الإعالم

 11/01حتى 01/20

3

توثيق �أن�شطة و�أخبار امل�ؤ�س�سة ( ت�صوير فوتوغرايف  -فيديو  -ملف �صحفي )

-

 11/01حتى 01/20

4

التن�سيق لعمل لقاءات تلفزيونية و�إذاعية

و�سائل الإعالم

 11/01حتى 01/20

5

ت�سهيل مهام الإعالميني

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (تغطية كافة الأحداث والوقائع اليومية للم�ؤ�س�سة وحترير الأخبار وبثها لو�سائل الإعالم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

متابعة �أن�شطة امل�ؤ�س�سة والقيام مبا يلزم ذلك من تغطية �إعالمية وتوثيقها

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

2

القيام ب�إ�صدار وتوزيع الن�شرات واملطبوعات التعريفية

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

3

التن�سيق لإعالنات امل�ؤ�س�سة بال�صحف واملجالت

ال�صحف املحلية

 11/01حتى 01/20

4

حترير الأخبار و التقارير امل�ستقاة من �أكرث من م�صدر

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

5

حت�سني جودة املادة ال�صحفية من خالل حتريرها واخت�صارها و�صقلها

-

 11/01حتى 01/20

6

متابعة ا�ستكمال املعلومات الناق�صة يف بع�ض املو�ضوعات ال�صحفية

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

7

مراعاة دقة املعلومات امل�ستقاة من امل�صادر مع الربط بني املعلومات واملو�ضوعات ذات العالقة

-

 11/01حتى 01/20
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املهام الإجرائية لـ (ا�ستثمار موقع امل�ؤ�س�سة الرقمي ومواقع التوا�صل االجتماعي لن�شر كافة �أن�شطة امل�ؤ�س�سة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

تزويد املوقع الإخباري ب�أخبار ومنا�سبات امل�ؤ�س�سة يومي ًا

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

2

القيام ب�أعمال الت�صوير الفوتوغرايف باالجتماعات والإدارات ومكاتب اخلدمة امليدانية

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

كافة مواقع عمل امل�ؤ�س�سة املو�سمية

 11/01حتى 01/20

3

4

توثيق وتزويد جميع ال�صور و�أعدادها التي مت التقاطها عن مو�سم احلج وعن كامل العام للموقع
االلكرتوين
توثيق وح�صر كافة ت�سجيالت الفيديو و�أعدادها التي مت ت�سجيلها عن مو�سم احلج وكامل العام
للموقع االلكرتوين

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

2

حا�سب �آيل

1

�صحفي

3

حا�سب �آيل حممول

1

م�ساند

1

طابعات

1

من�سق

5

�آلة ت�صوير

1

من�سقة

1

جهاز ال�سلكي

3

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

�سكرتري

2

�سيارة �صغرية

2

مر�شد

4

-

-

مر�شد 2

1

-

-
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قطاع المجلس اإلشرافي رقم ( ) 2
المنسق مع النقابة العامة للسيارات

163

قطاع المجلس اإلشرافي رقم (  ) 2المنسق مع النقابة العامة للسيارات

النداء الال�سلكي ( د ) 9
امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0505304679

الربيد الإلكرتوين

h-maqliya@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2008

فاك�س

-

الهدف العام
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الدليل �أ .ها�شم بن م�صطفى مقلية
ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )2املن�سق مع النقابة العامة لل�سيارات

تقدمي خدمات متميزة ل�ضيوف الرحمن وب�صورة م�شرفة من خالل منظومة متكاملة من اخلدمات عرب مكاتب اخلدمات
امليدانية اثناء فرتة �إقامة احلجاج وحتى مغارتهم املدينة املنورة ب�سالمة اهلل

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لقطاع ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )2املن�سق مع النقابة
العامة لل�سيارات

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف رقم ( ) 2

مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية
رقم ()2

مركز توجيه احلافالت ( )2والرتددية

مكتب خدمة حجاج ال�سودان

مكتب خدمة حجاج الهند

مكتب خدمة حجاج نيجرييا

مكتب خدمة حجاج بنجالدي�ش

مكتب خدمة حجاج �أفغان�ستان ودول و�سط �آ�سيا

مكتب خدمة حجاج م�صر

مكتب خدمة حجاج �إيران

مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري العربية رقم
()1

مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري العربية رقم
()2
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برامج العمل
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ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

وحدة قطاع املجل�س الإ�شرايف رقم ( ) 2

مكتب خدمة حجاج بنجالدي�ش

مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية رقم ()2

مكتب خدمة حجاج �أفغان�ستان ودول و�سط �آ�سيا

مركز توجيه احلافالت ( )2والرتددية

مكتب خدمة حجاج م�صر

مكتب خدمة حجاج ال�سودان

مكتب خدمة حجاج �إيران

مكتب خدمة حجاج الهند

مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري العربية رقم ()1

مكتب خدمة حجاج نيجرييا

مكتب خدمة حجاج �أفريقيا غري العربية رقم ()2

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع المجلس اإلشرافي رقم ( : ) 2
التعريف بالربنامج
يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثيق جميع �أعماله خالل مو�سم احلج

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )2املن�سق مع النقابة
وحدة قطاع املجل�س اال�شرايف رقم ( ) 2

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

العامة لل�سيارات

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

متابعة ودرا�سة التقارير اليومية من كافة مكاتب
جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية و الوحدات املدرجة

اخلدمة امليدانية و الوحدات املدرجة حتت نطاق

حتت نطاقها من النواحي الإدارية والفنية لأداء

لقطاع

�أعمال مو�سم احلج

تقرير يومي

 70تقرير

متابعة جاهزية املركز �إداريا وفنيا

ن�سبة اجلاهزية

% 100

ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة

�إنهاء �إجراءات اال�ستالم والت�سليم

 90دقيقة
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املهام الإجرائية لـ (متابعة ودرا�سة التقارير اليومية من كافة مكاتب اخلدمة امليدانية و الوحدات املدرجة حتت نطاق لقطاع)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات لطلب التقارير

مكاتب اخلدمة

 11/01حتى 01/20

2

متابعة ا�ستالم التقارير ودرا�ستها

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل ملفات لكل مكتب خدمة والوحدات املندرجة حتت القطاع لأر�شفة التقارير

-

 11/01حتى 01/20

4

ت�سليم التقارير لع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

6

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (متابعة جاهزية املواقع �إداريا وفنيا)
م

الإجراءات الت�شغيلية

1

مراجعة املقومات املادية والب�شرية ح�سب اخلطة الت�شغيلية

2
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الت�أكد من جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة حتت نطاق املجل�س من املقومات

اجلهات امل�شاركة
مكاتب اخلدمة  ،مركز توجيه احلافالت  ،املكتب
الإ�شرايف  ،مركز امليقات

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

الت�أكد من ا�ستالم القياديني ملواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

4

الت�أكد من اكتمال املقومات الب�شرية

-

 11/01حتى 01/20

املادية والب�شرية

5
6

العمل على حل املعوقات التي تطرا على مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة حتت نطاق
املجل�س
االجتماع الدوري مع قيادي مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة حتت نطاق القطاع

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

1

ا�ستالم التقارير والربيد من ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهات امل�شاركة
ع�ضو جمل�س الإدارة  ،مكاتب اخلدمة  ،مركز توجيه
احلافالت  ،املكتب الإ�شرايف  ،مركز امليقات

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20

2

ت�سليم الربيد والتقارير لع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

عر�ض الربيد على ع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم املعامالت من ع�ضو جمل�س الإدارة مع �أخذ التوجيه عليها

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

5

التوا�صل مع مكاتب اخلدمة والوحدات املدرجة حتت القطاع �أو اجلهات لت�سليمهم املعامالت �أو
التقارير
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مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

حمطة ثابتة

1

م�ساند

1

جهاز ال�سلكي

1

�سكرتري

1

-

-

ثانيًا  :برنامج عمل مكتب المجلس اإلشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية رقم (: )2
التعريف بالربنامج
ويعنى هذا الربنامج بالإ�شراف املبا�شر على مكاتب اخلدمة امليدانية وما يندرج حتت نطاق جمل�سها الإ�شرايف من النواحي الإدارية واملتابعة امليدانية والذي ي�سعى من خاللها لتقدمي خدمات
عالية امل�ستوى للحجاج الكرام زوار م�سجد ر�سول اهلل �صل اهلل عليه و�سلم والتن�سيق ملعاجلة �أي معوقات تطرا على مكاتب اخلدمة خالل اعمال مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )2املن�سق مع النقابة العامة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

لل�سيارات
مكتب املجل�س الإ�شرايف ملكاتب اخلدمة امليدانية رقم ()2

من :

1437/11/1هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املكتب

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

جاهزية مكاتب اخلدمة امليدانية من النواحي

ا�ستالم ومتابعة جتهيز مكاتب اخلدمة امليدانية

الإدارية والفنية و الوحدات املدرجة حتت نطاق

والوحدات املدرجة والعمل على جاهزية املواقع من

املجل�س اال�شرايف .

املقومات املادية والب�شرية

جتويد اخلدمات املقدمة للحجاج الكرام وحتقيق

املتابعة امل�ستمرة لأداء مكاتب اخلدمة امليدانية

الأهداف املرجوة بال�صورة املثلى

للت�أكد من حتقيق الأهداف املرجوة

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

ن�سبة جاهزية مواقع العمل ح�سب اخلطة الت�شغيلية

تقرير يومي

امل�ستهدف

% 100

 70تقرير
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�ضمان و�صول جوازات احلجاج الفرادى ملركز

ا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى و�إي�صالها ملراكز

ا�ستقبال املطار ملو�سم ما بعد احلج

املغادرة ( ا�ستقبال املطار)

متابعة كافة النداءات والبالغات اخلا�صة باملكاتب

ا�ستقبال ومتابعة البالغات الواردة من املكاتب
امليدانية والعمل على ت�سديدها

زمن و�صول جوازات احلجاج قبل موعد اقالع الرحلة

� 12ساعة

ت�سديد جميع البالغات

% 100

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم ومتابعة جتهيز مكاتب اخلدمة امليدانية والوحدات املدرجة والعمل على جاهزية املواقع من املقومات املادية والب�شرية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

1

التن�سيق و ت�سهيل عملية ت�سليم املكاتب املدرجة حتت نطاق قطاع املغادرة و املكاتب امليدانية

2
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اجلهات امل�شاركة
�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات � ،إدارة الت�شغيل
وال�صيانة بامل�ؤ�س�سة � ،إدارة تقنية املعلومات

متابعة عملية توفر التجهيزات التقنية و الإدارية واملكتبية قبل وخالل �أعمال املو�سم بوقت كاف

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات � ،إدارة الت�شغيل

والت�أكد من مدى جاهزيتها

وال�صيانة بامل�ؤ�س�سة

3

متابعة تامني النواق�ص بالتوا�صل مع اجلهات ذات العالقة للتن�سيق ب�ش�أنه

4

متابعة عملية انتهاء التوظيف املو�سمي لكل مكتب خدمة ميدانية بوقت كاف

�إدارة التجهيزات وامل�ستودعات بامل�ؤ�س�سة � ،إدارة
الت�شغيل وال�صيانة بامل�ؤ�س�سة
�إدارة التوظيف املو�سمي بامل�ؤ�س�سة

تاريخ زمن التنفيذ
 10/20حتى 01/20

 10/20حتى 01/20

 10/20حتى 01/20
 10/20حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (املتابعة امل�ستمرة لأداء مكاتب اخلدمة امليدانية للت�أكد من حتقيق الأهداف املرجوة)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

مكاتب اخلدمة

 10/20حتى 11/10

�إدارة التدريب

 10/20حتى 11/10

3

متابعة جداول التوديع ال�صادرة من مكاتب اخلدمة امليدانية لتقييم ن�سبة العمل لكل مكتب

مكاتب اخلدمة  ،املجموعات ال�سكنية

 11/ 01حتى 01/20

4

التواجد امل�ستمر داخل املكاتب

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

5

تقدمي الدعم و امل�ساندة ملنع ظهور حاالت التكد�س

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

امل�ساهمة مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية لتدريب العاملني على �آليات تداول اجلوازات داخل

مكاتب اخلدمة  ،وحدة مراقبة اجلودة  ،وحدة تقنية

املكتب مع اجلهات الأخرى ب�شكل �آيل ل�ضمان عدم �ضياع اجلوازات

املعلومات

7

الإ�شراف على االلتزام ب�أر�شفة اجلوازات وفق النظام الآيل املو�ضوع للأر�شيف العام

مكاتب اخلدمة  ،وحدة مراقبة اجلودة

 11/ 01حتى 01/20

8

متابعة �ضمان �سرعة الو�صول للجوازات وتطبيق اخلطة الت�شغيلية

مكاتب اخلدمة  ،وحدة مراقبة اجلودة

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

10

متابعة جميع الإجراءات الداخلية و الت�أكد من توحيدها وتنفيذها وفق اخلطة الت�شغيلية

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

11

متابعة �إنهاء �إجراءات احلجاج الكرام وفق املحددات الزمنية املو�ضوعة لكل �إجراء

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

1

2

6

9

الإجراءات الت�شغيلية
االجتماع مع ر�ؤ�ساء مكاتب اخلدمة امليدانية و بث مفهوم العمل بروح الفريق الواحد و �إيجاد مبد�أ
التعاون فيما بينهم
حث العاملني على تقدمي اخلدمة مب�ستوى يليق مبكانة امل�ؤ�س�سة وتدعيم ذلك من خالل عقد
دورات تدريبية متخ�ص�صة

متابعة كافة �آليات العمل داخل املكاتب لتقدمي اخلدمة املطلوبة للحجاج الكرام وفق املحددات
الزمنية

 11/ 01حتى 01/20
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12

تزويد املجل�س مبواد االجتماع وتوثيق املحا�ضر املعدة لذلك

مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�سي

 11/ 01حتى 01/20

13

معاجلة املعوقات والإجراءات مع اجلهات ذات العالقة امل�شاركة يف اخلدمة

اجلهات ذات العالقة امل�شاركة يف اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم جوازات احلجاج الفرادى و�إي�صالها ملراكز املغادرة ( ا�ستقبال املطار))
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

املتابعة الدائمة واملرور الدوري ميداني ًا على مكاتب اخلدمة امليدانية يف مو�سم ما بعد احلج

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة  ،مركز الفرادى  ،مركز املطار

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة  ،مركز الفرادى  ،مركز املطار

 11/ 01حتى 01/20

2

3

امل�ساعدة يف ا�ستالم جوازات الفرادى من مكاتب اخلدمة و�سرعة �إي�صالها �إىل مراكز املغادرة (
مركز ا�ستقبال املطار) للتخفيف من �أعباء مكاتب اخلدمة امليدانية
امل�ساهمة يف معاجلة �أي معوقات خا�صة باحلجاج الفرادى لعدم ت�شتت مكاتب اخلدمة عن �أداء
اخلدمة التي تقدم للحجاج الكرام

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال ومتابعة البالغات الواردة من املكاتب امليدانية والعمل على ت�سديدها)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

متابعة النداءات و البالغات من خالل و�سائل التوا�صل املبا�شر عرب الهاتف �أو الإمييل �أو اجلهاز

مكاتب اخلدمة  ،اجلهات ذات العالقة باحلج  ،مقر

الال�سلكي

امل�ؤ�س�سة الرئي�سي

2

�سرعة التجاوب ومترير البالغات ل�صاحب ال�صالحية التخاذ الالزم ب�ش�أنها

-

 11/ 01حتى 01/20

3

�إنهاء و�سداد البالغات ب�شكل عاجل

كافة اجلهات ذات العالقة

 11/ 01حتى 01/20

1
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تاريخ زمن التنفيذ
 11/ 01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

�سيارة �صغرية

1

م�شرف

3

جهاز ال�سلكي

3

من�سق

3

حمطة ثابتة

1

�سكرتري

3

حا�سب ايل

2
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ثالثًا  :برنامج عمل مركز توجيه الحافالت رقم (: )2
التعريف بالربنامج
يعنى الربنامج برفع م�ستوى الأداء و ذلك من خالل التعاون مع مكاتب اخلدمة امليدانية بتوجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع امليدانية وفق توزيع �أعداد احلجاج للحافالت ح�سب مدخالت
النظام الآيل  ،والت�صفية مع �شركات النقل والنقابة العامة لل�سيارات
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )2املن�سق مع النقابة العامة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املركز

مدة الربنامج

 80يوم

لل�سيارات
مركز توجيه احلافالت رقم ()2

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية
توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما قبل احلج

و�صول احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية وفق
املحددات الزمنية خالل �أعمال مو�سم احلج

توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما بعد احلج عرب مطار
امللك عبد العزيز بجدة وميناء امللك في�صل اال�سالمي ومطار الأمري حممد
بن عبدالعزيز
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م�ؤ�شر الأداء ()KPI
زمن و�صول احلافالت �إىل مواقع
التوديع
زمن و�صول احلافالت �إىل مواقع
التوديع

امل�ستهدف
� 3ساعات

� 16ساعات

االنتهاء من ت�صفية كافة اعتمادات �شركات النقل لأوامر

ت�سديد اعتمادات �أوامر �إركاب �شركات النقل

الإركاب خالل �أعمال مو�سم احلج

تقارير الت�صفية مع �شركات النقل

% 100

املهام الإجرائية لـ (توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما قبل احلج)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

5

فرز احلافالت داخل ال�ساحة لكل مكتب خدمة على حده

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 12/05

6

امل�ساهمة يف تنظيم خروج احلافالت من �ساحة �شركة النقل

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 12/05

7

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

1

2

3

4

الإجراءات الت�شغيلية
طباعة جداول التوديع امليداين املعتمدة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة ملو�سم ما قبل
احلج
معرفة مواقع املغادرة وعدد جميع حافالت ال�شركات املطلوبة للمغادرة وفق تن�سيق مبكر ملو�سم
ما قبل احلج
التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية و �شركات النقل فيما يخ�ص جتهيز احلافالت قبل موعد
التوديع بـ � 24ساعة ملو�سم ما قبل احلج
جتهيز احلافالت يف �ساحة �شركات النقل قبل موعد توجيهها ملوقع املغادرة ب�ساعتني ملو�سم ما
قبل احلج

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة
احلج

 11/ 01حتى 12/05

177

8

�إيجاد خمارج �إ�ضافية خالل �أيام الذروة خلروج احلافالت

9

توجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع ح�سب مواعيدها بالنظام الآيل ملو�سم ما قبل احلج

10

التن�سيق ل�ضمان و�صول احلافالت ملواقعها ال�صحيحة وفق املحددات الزمنية للمغادرة ملو�سم ما
قبل احلج

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة
احلج

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 12/05

املهام الإجرائية لـ (توجيه احلافالت �إىل مواقع املغادرة امليدانية ملو�سم ما بعد احلج عرب مطار امللك عبد العزيز بجدة وميناء امللك في�صل اال�سالمي)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

5

فرز احلافالت داخل ال�ساحة لكل مكتب خدمة على حده

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

6

امل�ساهمة يف تنظيم خروج احلافالت من �ساحة �شركة النقل

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

1

2

3

4
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الإجراءات الت�شغيلية
طباعة جداول التوديع امليداين املعتمدة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة ملو�سم ما بعد
احلج
معرفة مواقع التعديل وعدد جميع �ساعة حافالت ال�شركات املطلوبة للمغادرة وفق تن�سيق مبكر
ملو�سم ما بعد احلج
التوا�صل مع مكاتب اخلدمة امليدانية و �شركات النقل فيما يخ�ص جتهيز احلافالت قبل موعد
التوديع بـ � 48ساعة ملو�سم ما بعد احلج
جتهيز احلافالت يف �ساحة �شركات النقل قبل موعد توجيهها ملوقع املغادرة ب�ساعتني ملو�سم ما
بعد احلج

7

العمل على تاليف تكد�س احلافالت �أثناء اخلروج وعدم خلطها بني مكاتب اخلدمة امليدانية

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة

ميداني ًا

احلج

8

�إيجاد خمارج �إ�ضافية خالل �أيام الذروة خلروج احلافالت

9

توجيه احلافالت �إىل مواقع التوديع ح�سب مواعيدها بالنظام الآيل ملو�سم ما بعد احلج

10

التن�سيق ل�ضمان و�صول احلافالت ملواقعها ال�صحيحة وفق املحددات الزمنية للمغادرة ملو�سم ما
بعد احلج

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات  ،فرع وزارة
احلج

 11/ 01حتى 01/20

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ت�سديد اعتمادات �أوامر �إركاب �شركات النقل)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

احلر�ص على �إدخال العقود املربمة يف النظام الآيل من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية

مكاتب اخلدمة

 11/ 01حتى 01/20

2

طباعة �أوامر العمل اخلا�صة باالعتمادات لأوامر �إركاب احلجاج

-

 11/ 01حتى 01/20

3

التن�سيق مع النقابة العامة لل�سيارات العتماد �أوامر العمل اخلا�صة ب�شركات النقل

النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

4

ت�صفية جميع م�ستحقات �شركات النقل وفق االعتمادات و�أوامر العمل الواردة من مكاتب اخلدمة

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

5

ا�ستالم تقرير الت�صفية مع �شركات النقل

�شركات النقل  ،النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20
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مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

180

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

حا�سب �آيل

6

رئي�س فرتة

3

طابعات

4

م�شرف

6

ا�سكرن

6

م�ساند

3

�آلة ت�صوير

1

من�سق

6

هاتف

1

�سكرتري

2

حمطة ثابتة

1

مر�شد

40

جهاز ال�سلكي

4

مر�شد 2

40

�سيارة �صغرية

6

-

-

دباب

2

رابعًا  :برنامج عمل مكاتب الخدمة الميدانية :
التعريف بالربنامج
يعنى هذا الربنامج بتقدمي كافة اخلدمات للحجاج الكرام زوار م�سجد امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم والعمل على راحة احلجاج وتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم و�إنهاء جميع �إجراءاتهم
خالل فرتة �إقامتهم باملدينة املنورة
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س الإ�شرايف رقم ( )2املن�سق مع النقابة العامة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

لل�سيارات
مكاتب اخلدمة امليدانية

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

ي�شرف على الربنامج

مكتب املجل�س الإ�شرايف رقم ()2

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املكتب

مدة الربنامج

 80يوم

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

ح�سن ا�ستقبال �ضيوف الرحمن وتقدمي اخلدمات

ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم ملكتب

الالزمة لهم خالل �إقامتهم باملدينة املنورة

اخلدمة وتلبية احتياجاتهم

املحافظة على �أمن و�سالمة اجلوازات

ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال وت�سجيلها
و�أر�شفتها وحفظها

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

تلبية احتياجات احلاج الكرمي

% 100

زمن ا�ستالم و�إنهاء �إجراءات اجلوازات

(� )3ساعات

181

مطابقة جوازات احلجاج املغادرين وفق الك�شوفات
الواردة من ممثلي احلجاج
�إنهاء جميع عمليات مغادرة احلجاج وفق املحددات

ا�ستكمال جميع الإجراءات الالزمة من عمل

الزمنية خالل �أعمال مو�سم احلج

املغادرات املبدئية
�إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج امليدانية والنهائية

زمن �إنهاء عملية مطابقة اجلوازات

( )45دقيقة

زمن اعتماد املغادرة املبدئية

( )60دقيقة

زمن �إنهاء مغادرة احلجاج ميدانيا ونهائيا للرحلة
الواحدة

(� )3ساعات

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم ملكتب اخلدمة وتلبية احتياجاتهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلجاج الكرام عند مراجعتهم املكتب بكل ب�شا�شة و�سرور

-

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

3

اال�ستماع �إىل احلجاج الكرام بكل اهتمام ومعرفة متطلباتهم

-

 11/ 01حتى 01/20

4

العمل على تلبية احتياجات احلجاج الكرام ب�سرعة و�سهولة

-

 11/ 01حتى 01/20

5

مرافقة احلجاج الكرام للجهات ذات العالقة لإنهاء معامالتهم �إذا لزم الأمر

اجلهات ذات العالقة ب�ش�ؤون احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

2

182

تقدمي ال�ضيافة الالزمة احلجاج الكرام والتعريف لهم عن ن�ش�أة امل�ؤ�س�سة واخلدمات التي تقدمها
ل�ضيوف الرحمن

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم اجلوازات من مراكز اال�ستقبال وت�سجيلها و�أر�شفتها وحفظها)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع مراكز اال�ستقبال ال�ستالم حقائب اجلوازات

مراكز اال�ستقبال الهجرة -الرب -املطار

 11/ 01حتى 01/20

2

�إر�سال مندوب املكتب ال�ستالم ومطابقة �أعداد اجلوازات مع بيانات اال�ستقبال مبراكز اال�ستقبال

مراكز اال�ستقبال الهجرة -الرب -املطار

 11/ 01حتى 01/20

مركز ا�ستقبال املطار

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

�إدارة تقنية املعلومات

 11/ 01حتى 01/20

�إدارة تقنية املعلومات

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

-

 11/ 01حتى 01/20

3

4

5

6
7
8

(بالن�سبة للرحالت الداخلية) يتم �إر�سال مندوب �إىل مركز ا�ستقبال املطار ال�ستالم جوازات
الرحالت الداخلية
ت�سليم احلقائب لع�ضو اجلوازات باملكتب ملطابقتها وفق بيانات اال�ستالم من مراكز اال�ستقبال
ويتم توثيق ا�ستالمها عرب النظام الآيل
ت�سليم حقائب اجلوازات ملدخلي البيانات مبكتب اخلدمة للعمل على �سرعة ت�سجيل اجلوازات يف
النظام الآيل للم�ؤ�س�سة
ا�ستكمال بيانات اجلوازات (طلب البيانات وجلبها وت�سجيلها وربطها باحلقائب) من خالل
النظام الآيل للم�ؤ�س�سة
ت�سليم حقائب اجلوازات بعد االنتهاء من ت�سجيلها لع�ضو اجلوازات
�أر�شفة احلقائب وحفظها يف �أر�شيف املكتب وت�سجيل ذلك يف النظام الآيل للم�ؤ�س�سة اخلا�ص
بالأر�شفة

183

املهام الإجرائية لـ (مطابقة جوازات احلجاج املغادرين وفق الك�شوفات الواردة من ممثلي احلجاج)
م
1

2
3
4

الإجراءات الت�شغيلية
طلب اجلوازات من ع�ضو الأر�شيف عند مراجعة احلاج الكرمي �أو املنظم �أو مندوب مكتب �ش�ؤون
احلجاج املعني للت�شيك وفق الك�شوفات الواردة �سابق ًا من ممثلي احلجاج
الت�شييك على اجلوازات ومطابقتها وعر�ضها على احلاج الكرمي �أو املنظم �أو مندوب مكتب �ش�ؤون
احلجاج املعني
اعتماد ك�شوفات املغادرة وفق مطابقة اجلوازات من ممثلي احلجاج ( ب�شكل مبدئي)
�إحالة حقائب اجلوازات وفق ك�شوفات املغادرة املعتمدة من ممثلي احلجاج �إىل �أر�شيف التوديع
املبدئي

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستكمال جميع الإجراءات الالزمة من عمل املغادرات املبدئية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستخراج اجلوازات ( فرادى �أو جمموعات ) لعمل املغادرات املبدئية

-

 11/ 01حتى 01/20

2

طباعة ك�شوفات املغادرة املبدئية وجتهيز اجلوازات لعملية التوديع

-

 11/ 01حتى 01/20

3

حفظ اجلوازات ب�أر�شيف التوديع النهائي وعمل املغادرات امليدانية

-

 11/ 01حتى 01/20

4

توريد تذاكر الإركاب و�إ�صدار ال�سندات

النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

مركز توجيه احلافالت

 11/ 01حتى 01/20

5

184

ت�سجيل االعتمادات يف النظام الآيل للم�ؤ�س�سة والتن�سيق مع مركز توجيه احلافالت لتجهيز
احلافالت

6

التن�سيق مع ممثلي احلجاج لعملية التوديع وجتهيز احلجاج للمغادرة

ممثلي احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج امليدانية والنهائية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إ�صدار االعتمادات قبل موعد التوديع ب � 48ساعة

النقابة العامة لل�سيارات

 11/ 01حتى 01/20

2

ت�سليم حقائب اجلوازات �إىل وحدة التوديع النهائي باملكتب

-

 11/ 01حتى 01/20

3

طباعة ك�شوفات املغادرة املبدئية وو�ضعها يف مواقع مغادرة احلجاج

-

 11/ 01حتى 01/20

4

التوا�صل مع وحدة توجيه احلافالت و التن�سيق للحافالت واالعتمادات

مركز توجيه احلافالت

 11/ 01حتى 01/20

مركز توجيه احلافالت � ،شركات النقل

 11/ 01حتى 01/20

6

ا�ستالم احلافالت من مندوب مركز توجيه احلافالت

مركز توجيه احلافالت

 11/ 01حتى 01/20

7

و�ضع مل�صق بك�شوفات املغادرة على احلافالت املغادرة

-

 11/ 01حتى 01/20

8

متابعة ت�صعيد احلجاج �إىل حافالتهم ال�صحيحة

-

 11/ 01حتى 01/20

9

مطابقة اجلوازات على احلجاج املغادرين

-

 11/ 01حتى 01/20

10

ت�سجيل بيانات احلافالت يف ك�شوفات املغادرة النهائية

-

 11/ 01حتى 01/20

11

الت�أكد من حتميل كامل عف�ش احلجاج على احلافالت

ممثل احلجاج

 11/ 01حتى 01/20

12

اعتماد �إ�صدار الك�شوفات النهائية (حتويل ك�شف املغادرة املبدئي �إىل نهائي) وفق النظام االيل

-

 11/ 01حتى 01/20

5

متابعة و�صول احلافالت ملواقع التوديع يف مواعيدها املحددة قبل موعد مغادرة احلجاج من
�أمام الوحدات ال�سكنية

185

13
14

15

16

17

(بالن�سبة للمقيمني بدول اخلليج) يتم ت�سليم جوازات احلجاج لر�ؤ�ساء احلمالت
يتم ت�سليم جوازات احلجاج الفرادى �إىل مندوبي مكتب املجل�س الإ�شرايف قبل موعد املغادرة ب
� 16ساعة ملو�سم ما بعد احلج
خدمة �ضيوف الرحمن بال�شكل املطلوب يف مواقع التوديع امليداين وذلك من خالل �إر�شادهم �إىل
احلافالت و متابعة نقل �أمتعتهم و �سالمتها و الت�أكد من وجود الإحرام بحوزتهم
ا�ستكمال جميع بيانات املغادرة و يتم توجيه احلافالت وفق حمدداتها الزمنية ويتم ا�ستكمال
النق�ص �أو التعديل قبل مغادرتها لوجهتها ب�شكل نهائي و�صحيح
ت�سليم جوازات احلجاج الفرادى املغادرين عرب الرحالت الداخلية يف مركز ا�ستقبال ومغادرة
احلجاج مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز قبل الإقالع بـ (� )16ساعة

-

 11/ 01حتى 01/20

مكتب الفرادى

 11/ 01حتى 01/20

املتابعة واملراقبة الذاتية

 11/ 01حتى 01/20

مركز امليقات

 11/ 01حتى 01/20

مكاتب اخلدمة امليدانية

 11/ 01حتى 01/20

(فيما يخ�ص مغادرة حجاج املجموعات (داخلي ًا)) يرافق مندوب من كل موقع مغادرة احلجاج
18

بجوازاتهم �إىل مركز ا�ستقبال ومغادرة احلجاج مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز وفق

مكاتب اخلدمة امليدانية

 11/ 01حتى 01/20

املحددات الزمنية لت�سليم جوازات احلجاج ملندوب مركز املطار
(فيما يخ�ص مغادرة احلجاج دولي ًا) يرافق مندوب من كل موقع مغادرة احلجاج بجوازاتهم
19

�إىل مركز ا�ستقبال ومغادرة احلجاج مبطار الأمري حممد بن عبدالعزيز وفق املحددات الزمنية

مكاتب اخلدمة امليدانية

 12/ 14حتى 01/20

لت�سليم جوازات احلجاج ل�سائق احلافلة
20
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�إمتام عملية التوديع

-

 11/ 01حتى 01/20

مقومات الربنامج الب�شرية :
ا�سم املكتب  /ال�صنف

رئي�س

نائب

ع�ضو
جوازات

م�شرف

م�ساند

من�سق

�سكرتري

مدخل
بيانات

مر�شد

مر�شد 2

مكتب ال�سودان

1

3

3

3

3

4

1

12

20

20

مكتب الهند

1

3

3

4

3

4

1

15

25

25

مكتب نيجرييا

1

3

3

3

3

3

1

14

20

25

مكتب بنجالدي�ش

1

3

3

4

3

3

1

15

25

25

مكتب �أفغان�ستان

1

3

3

3

3

3

1

12

20

20

مكتب م�صر

1

3

3

4

3

3

1

14

20

25

مكتب �إيران

1

3

3

3

3

3

1

14

20

25

مكتب �أفريقيا غري العربية رقم ()1

1

3

3

3

3

3

1

12

20

20

مكتب �أفريقيا غري العربية رقم ()2

1

3

3

3

3

3

1

12

20

20
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مقومات الربنامج املادية :
حا�سب
�آيل

قارئ
�ضوئي

طابعات

�آلة
ت�صوير

كامريات
مراقبة

هاتف

فاك�س

ا�سكرن

�سيارة
�صغرية

حمطة
ثابتة

جهاز
ال�سلكي
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ا�سم املكتب  /ال�صنف
مكتب ال�سودان

12

8

4

1

6

1

0

0

2

1

3

مكتب الهند

15

8

6

1

8

1

0

0

2

1

3

مكتب نيجرييا

12

8

4

1

6

1

0

0

2

1

3

مكتب بنجالدي�ش

12

10

4

1

6

1

0

0

2

1

3

مكتب �أفغان�ستان

12

7

4

1

4

1

0

0

2

1

3

مكتب م�صر

15

8

5

1

6

1

0

0

2

1

3

مكتب �إيران

12

8

4

1

6

1

0

0

2

1

3

مكتب �أفريقيا غري العربية رقم ()1

16

15

5

2

4

1

0

1

2

2

4

مكتب �أفريقيا غري العربية رقم ()2

16

15

5

2

4

1

0

1

2

2

4

قطاع مركزي
استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى
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قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى

النداء الال�سلكي ( د ) 10
امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0566635550

الربيد الإلكرتوين

fhabib@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2009

فاك�س

-

الهدف العام
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الدليل �أ .فار�س بن يو�سف حبيب �صبغة اهلل
عع�ضو جمل�س الإدارة ملركزي ا�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة الفرادى

االرتقاء باخلدمات املقدمة للحجاج الكرام يف منافذ الدخول واملغادرة من و�إىل املدينة املنورة قبل �أداء فري�ضة احلج وبعدها

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لقطاع ع�ضو جمل�س الإدارة ملركزي ا�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة احلجاج
الفرادى
وحدة قطاع مركزي ا�ستقبال الهجرة والرب
ومغادرة احلجاج الفرادى

مركز ا�ستقبال الهجرة وتفويج احلجاج بكيلو 9

مركز ا�ستقبال حجاج الرب والتفويج وتوديع احلجاج الفرادى
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برامج العمل

192

ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

وحدة قطاع مركزي ا�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة احلجاج الفرادى

مركز ا�ستقبال حجاج الرب والتفويج وتوديع احلجاج الفرادى

مركز ا�ستقبال وتفويج احلجاج بالهجرة بكيلو 9

-

أوالً  :برنامج عمل وحدة قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى :
التعريف بالربنامج
يعني هذا الربنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بني كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثيق جميع �أعماله خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة قطاع مركزي ا�ستقبال الهجرة والرب ومغادرة احلجاج الفرادى

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

جاهزية مراكز ا�ستقبال الهجرة والرب والتفويج

درا�سة التقارير اليومية من املراكز

تقرير يومي

 75تقرير

ومغادرة الفرادى و الوحدات املدرجة حتت نطاقها

متابعة جاهزية املركز �إداريا وفنيا

ن�سبة اجلاهزية

% 100

ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة

�إنهاء �إجراءات اال�ستالم والت�سليم

 90دقيقة

من النواحي الإدارية والفنية لأداء �أعمال مو�سم
احلج
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املهام الإجرائية لـ (درا�سة التقارير اليومية من املراكز)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التوا�صل مع مركز ا�ستقبال الهجرة والرب ومركز حفظ اجلوازات لطلب التقارير

-

 11/01حتى 01/20

2

ا�ستالم التقارير ودرا�ستها

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل ملفات لكل مركز لأر�شفة التقارير

-

 11/01حتى 01/20

4

ت�سليم التقارير لع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

تطبيق التوجيه �إما باحلفظ �أو تنفيذ �إجراء

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

6

حفظ التقارير بامللفات

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (متابعة جاهزية املركز �إداريا وفنيا)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

مراجعة املقومات املادية والب�شرية ح�سب اخلطة الت�شغيلية

مركز ا�ستقبال الهجرة والرب �أو مغادرة الفرادى

 11/01حتى 01/20

2

الت�أكد من جاهزية مركز اال�ستقبال وحفظ اجلوازات من املقومات املادية والب�شرية

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

الت�أكد من ا�ستالم القياديني ملواقع العمل

-

 11/01حتى 01/20

4

الت�أكد من اكتمال املقومات الب�شرية

-

 11/01حتى 01/20

5

العمل على حل املعوقات التي تطر�أ على املركز

-

 11/01حتى 01/20

6

االجتماع الدوري مع قيادي مركز اال�ستقبال

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم وت�سليم الربيد من و�إىل اجلهات ذات العالقة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

ا�ستالم التقارير والربيد من ع�ضو جمل�س الإدارة �أو مركز ا�ستقبال الهجرة والرب �أو مغادرة

ع�ضو جمل�س الإدارة �أو مركز ا�ستقبال الهجرة والرب

الفرادى

�أو مغادرة الفرادى

2

ت�سليمه لع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

3

عر�ض الربيد على ع�ضو جمل�س الإدارة لأخذ التوجيه

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم املعامالت من ع�ضو جمل�س الإدارة مع �أخذ التوجيه عليها

ع�ضو جمل�س الإدارة

 11/01حتى 01/20

5

التوا�صل مع املراكز �أو اجلهات لت�سليمهم املعامالت �أو التقارير

-

 11/01حتى 01/20

1

تاريخ زمن التنفيذ
 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

جهاز ال�سلكي

1

�سكرتري

2

حمطة ثابتة

1
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ثانيًا  :برنامج عمل مركز استقبال وتفويج الحجاج بالهجرة بكيلو : 9
التعريف بالربنامج
يعني هذا الربنامج با�ستقبال احلجاج الكرام القادمني للمدينة املنورة عرب مطار امللك عبدالعزيز الدويل وميناء امللك في�صل بجدة � ،أو القادمني من مكة املكرمة والرتحيب بهم و�إنهاء جميع
�إجراءات ا�ستقبالهم وتفويجهم وتوجيههم ح�سب امل�سارات املخ�ص�صة  ،وم�شاركة اجلهات ذات العالقة يف خدمة ا�ستقبال احلجاج الكرام
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

مركز ا�ستقبال وتفويج احلجاج بالهجرة بكيلو 9

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املركز

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية
ا�ستقبال احلافالت مكتملة الإجراءات وتوجيهها

�سرعة و�سالمة �إنهاء �إجراءات ا�ستقبال احلجاج

للم�سارات

الكرام خالل �أعمال مو�سم احلج

ا�ستقبال احلافالت غري مكتملة الإجراءات وتوجيهها
لل�صالة الداخلية
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م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

زمن تفويج احلافلة

 5دقائق

زمن �إنهاء �إجراءات احلافلة

 60دقيقة

التكامل مع مركز اال�ستقبال يف �إنهاء �إجراءات تفويج
احلجاج الكرام خالل �أعمال مو�سم احلج
املحافظة على �أمن و�سالمة اجلوازات مبراكز
اال�ستقبال خالل �أعمال احلج

التفويج الآيل

زمن �إنهاء �إجراءات التفويج

 60دقيقة

دورة حقائب اجلوازات داخل مركز اال�ستقبال

ن�سبة احلقائب واجلوازات املفقودة

%0

زمن �إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج

 60دقيقة

زمن �إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج

 90دقيقة

زمن ا�ستقبال احلالة وانتهائها

 60دقيقة

ا�ستقبال احلجاج املغادرين خالل � 12ساعة من مطار
�سرعة و�سالمة �إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج

االمري حممد بن عبد العزيز باملدينة املنورة

الكرام خالل �أعمال مو�سم ما بعد احلج

ا�ستقبال احلجاج املغادرين خالل � 24ساعة من مطار
امللك عبد العزيز بجدة
حل م�شكالت عقود �إ�سكان احلجاج القادمني قبل

معاجلة معوقات ا�ستقبال احلجاج وتي�سري �إجراءات
ا�ستقبالهم خالل مو�سم احلج

وبعد موعد �سكنهم
حل م�شكالت عقود �إ�سكان احلجاج بعقود مبدئية
(غري نظامية)
تفويج حجاج ت�أ�شريات املجاملة

زمن ا�ستقبال احلالة وانتهائها

 60دقيقة

زمن ا�ستقبال احلالة وانتهائها

 60دقيقة
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املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال احلافالت مكتملة الإجراءات وتوجيهها للم�سارات)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلافلة وتدقيق بياناتها وتوجيهها للم�سارات

-

 11/01حتى 01/08

2

ا�ستالم اجلوازات يف �شباك امل�سارات

-

 11/01حتى 01/08

3

البحث برقم احلافلة �أو العقد �أو ك�شف املغادرة النهائي من مكة املكرمة

-

 11/01حتى 01/08

4

ربط بطائق احلجاج بحقيبة اجلوازات

-

 11/01حتى 01/08

5

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

-

 11/01حتى 01/08

6

فرز اجلوازات وعددها للت�أكد من �سالمة العدد

-

 11/01حتى 01/08

7

�إدخال رقم احلقيبة والكروت لطباعة الربنتات وت�سليمها لل�سائق

-

 11/01حتى 01/08

8

توجيه احلافلة لإر�شاد احلافالت

-

 11/01حتى 01/08

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال احلافالت غري مكتملة الإجراءات وتوجيهها لل�صالة الداخلية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

يتم حتويل احلافلة غري مكتملة من امل�سار �إىل �أمام ال�صالة

-

 11/01حتى 01/10

-

 11/01حتى 01/10

-

 11/01حتى 01/10

2
3
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تعبئة بطاقة تدقيق من مدقق البيانات (احلافلة  -ال�سائق  -ال�شركة  -جن�سية احلجاج  -عدد
اجلوازات)
توجيه ال�سائق باجلوازات وبطاقة التدقيق �إىل داخل ال�صالة وت�سليمها للمدخل

4

�إدخال كرت التدقيق يف النظام الآيل وطباعة ك�شف التدقيق وت�سليم احلقيبة للمفرز لفرز

-

 11/01حتى 01/10

5

يف حال عدم وجود عقد �سكن �أو منظم يتم حتويل الطلب للتفويج الآيل للبحث عن �سكن

مكتب التفويج الآيل

 11/01حتى 01/10

6

يتم ا�سرتجاع الطلب من التفويج الآيل �إىل اال�ستقبال

مكتب التفويج الآيل

 11/01حتى 01/10

7

ت�سليم احلقائب �إىل مدخل البيانات لت�سجيلها

-

 11/01حتى 01/10

-

 11/01حتى 01/10

-

 11/01حتى 01/10

8
9

اجلوازات ح�سب املنظم وال�شركة وتوزيعها يف حقائب

ت�سليم احلقيبة �إىل املدقق ملطابقة البيانات مع احلقيبة وت�سليم الكروت لل�سائق مع بيان
اال�ستقبال
توجيه احلافلة لإر�شاد احلافالت

املهام الإجرائية لـ (التفويج الآيل)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلاج بدون عقود الإ�سكان

-

 11/01حتى 01/20

�ش�ؤون احلجاج

 11/01حتى 01/20

3

�إن�شاء عقود �آليه على النظام املوحد حلجاج اخلارج

-

 11/01حتى 01/20

4

�إن�شاء بني تفويج للحجاج الذين ال يوجد لديهم عقود م�سجلة

-

 11/01حتى 01/20

الإ�سكان امليداين

 11/01حتى 01/20

2

5

التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج او املكاتب ال�سياحية �أو املجموعات ال�سكنية لتقدمي بيانات
التفويج

يتم التوا�صل مع الإ�سكان امليداين �أو الوحدات ال�سكنية يف حال و�صول احلجاج قبل �أو بعد موعد
�سكنهم للت�أكد من وجود �شاغر لنف�س العقد
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6

ا�ستالم �إفادة ر�سمية بوجود �شاغر من قبل الإ�سكان امليداين �أو الوحدات ال�سكنية

الإ�سكان امليداين

 11/01حتى 01/20

7

التوا�صل مع فرع وزارة احلج لت�أكيد ر�صد املخالفة �أو ت�سجيل الواقعة

وزارة احلج

 11/01حتى 01/20

8

�إيقاف العقود ال�سابقة و�إن�شاء عقود جديدة

-

 11/01حتى 01/20

9

يتم تفويج احلجاج ح�سب العقود اجلديدة املدخلة

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (دورة حقائب اجلوازات داخل مركز اال�ستقبال)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

عمل ك�شف مبدئي لدورة احلقيبة

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل ك�شف نهائي لت�سليم اجلوازات بالك�شف للأر�شيف النهائي

-

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم احلقائب عرب النظام الآيل وفرزها ح�سب املكاتب

-

 11/01حتى 01/20

5

عمل ك�شف باحلقائب لت�سليمها للمكاتب .

-

 11/01حتى 01/20

6

ت�سليم اجلوازات للمكاتب امليدانية عرب النظام الآيل

املكاتب امليدانية

 11/01حتى 01/20

2
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ت�سليم الك�شف مع احلقيبة ملركز املعلومات ومطابقة عدد اجلوازات مع الك�شف وا�ستالمها عرب
النظام الآيل

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال احلجاج املغادرين خالل � 12ساعة من مطار الأمري حممد بن عبد العزيز باملدينة املنورة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلافالت �أو ال�سيارات اخلا�صة وتوجيهها لل�صالة

-

 11/01حتى 01/20

2

فرز اجلوازات وعدها للت�أكد من �سالمة العدد

-

 11/01حتى 01/20

3

ا�ستالم �صورة التذكرة من احلاج مو�ضح ًا فيها البيانات لإر�سالها �إىل املطار

-

 11/01حتى 01/20

4

�إدخال رقم احلقيبة والكروت وطباعة الربنت وت�سليمها لل�سائق

-

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم احلقيبة �إىل مركز املعلومات لت�سجيل اجلوازات

-

 11/01حتى 01/20

6

ت�سليم احلقيبة ملركز ا�ستقبال املطار عرب مندوب اال�ستقبال

مركز ا�ستقبال املطار

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال احلجاج املغادرين خالل � 24ساعة من مطار امللك عبد العزيز بجدة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلافالت �أو ال�سيارة اخلا�صة وتوجيهها لل�صالة

-

 11/01حتى 01/20

2

فرز اجلوازات وعدها للت�أكد من �سالمة العدد

-

 11/01حتى 01/20

3

ا�ستالم �صورة التذكرة من احلاج مو�ضح ًا فيها البيانات

-

 11/01حتى 01/20

4

�إدخال رقم احلقيبة والكروت وطباعة الربنت وت�سليمها لل�سائق

-

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم احلقيبة �إىل مركز املعلومات لت�سجيل اجلوازات

-

 11/01حتى 01/20

6

ت�سليم احلقيبة �إىل مركز الفرادى

مركز الفرادى

 11/01حتى 01/20
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املهام الإجرائية لـ (حل م�شكالت عقود �إ�سكان احلجاج القادمني قبل وبعد موعد �سكنهم)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلاج يف حال قدومهم قبل �أو بعد موعد العقد

-

 11/01حتى 01/20

2

التوا�صل مع الوحدة ال�سكنية او �صاحب ال�سكن و�أخذ الإفادة باملوافقة

-

 11/01حتى 01/20

3

يكتب رقم العقد وت�ستخدم خانة نظامي م�ستثنى من التفويج

-

 11/01حتى 01/20

4

يطبع ال�سداد ويرفق معه الطلب والإفادة

-

 11/01حتى 01/20

الإ�سكان امليداين

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

5
6

يف حال قدوم احلجاج قبل موعد العقد وال يوجد جتاوب من �صاحب ال�سكن ملعرفة هل يوجد
�شاغر �أو ال ؟ يتم التوا�صل مع الإ�سكان امليداين
يكتب العقد وت�ستخدم خانة نظامي م�ستثنى من اال�سكان

املهام الإجرائية لـ (حل م�شكالت عقود �إ�سكان احلجاج بعقود مبدئية (غري نظامية))
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلجاج يف حال قدومهم قبل موعد العقد

-

 11/01حتى 01/20

2

االت�صال على �صاحب ال�سكن و�أخذ الإفادة باملوافقة

-

 11/01حتى 01/20

3

يكتب رقم العقد وت�ستخدم خانة نظامي م�ستثنى من التفويج

-

 11/01حتى 01/20

4

يطبع ال�سداد ويرفق معه الطلب والإفادة

-

 11/01حتى 01/20

5
6

يف حال قدوم احلجاج قبل موعد العقد وال يوجد جتاوب من �صاحب ال�سكن ملعرفة هل يوجد
�شاغر �أو ال من فرع الإ�سكان امليداين ؟
يكتب العقد وت�ستخدم خانة نظامي م�ستثنى من الإ�سكان

الإ�سكان امليداين

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

املهام الإجرائية لـ (تفويج حجاج ت�أ�شريات املجاملة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إحالة حجاج املجاملة والفرادى �إىل التفويج الآيل يف الهجرة

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

وزارة احلج

 11/01حتى 01/20

4

يف حالة عدم منا�سبة ال�سكن للحاج يتم التوا�صل مع الوزارة وقطاع الإ�سكان لت�أمني ال�سكن

وزارة احلج وقطاع الإ�سكان

 11/01حتى 01/20

5

يتم فتح العقد وتفويج احلاج

-

 11/01حتى 01/20

2

3

يتم �س�ؤال احلاج عن ال�سكن �أو احلجز املبدئي ويف حالة عدم وجود حجز �أو �سكن يتم البحث عن
ال�شواغر يف النظام
يف حالة العثور على ال�سكن املنا�سب برغبة احلاج وموافقة ال�سكن يتم عمل حم�ضر بتوثيقه مع
فرع وزارة احلج
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مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

من�سق

30

حا�سب �آيل

50

�آلة ت�صوير

3

نائب

3

مدخل بيانات

50

�آيباد

3

هاتف

2

ع�ضو جوازات

3

مدخل بيانات 2

60

طابعات

30

حمطة ثابته

2

رئي�س فرتة

6

مر�شد

20

ا�سكرن

1

جهاز ال�سلكي

8

م�شرف

12

مر�شد 2

26

قارئ �ضوئي

47

�سيارة

1

م�ساند

15

-

-

كامريات مراقبة

30

دباب

2

ثالثًا  :برنامج عمل مركز استقبال حجاج البر والتفويج وتوديع الحجاج الفرادى :
التعريف بالربنامج
يعنى مركز ا�ستقبال الرب والتفويج وتوديع احلجاج الفرادى با�ستقبال احلجاج الكرام القادمني بر ًا من بالدهم �إىل املدينة املنورة عرب جميع املنافذ الربية وتفويجهم ايل وحداتهم ال�سكنية
اخلا�صة بهم وكذلك �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 ملو�سم ما قبل احلج و�إىل جدة ملو�سم ما بعد احلج
االرتباط التنظيمي

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

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

مركز ا�ستقبال حجاج الرب والتفويج وتوديع احلجاج الفرادى

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

رئي�س املركز

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

ح�سن ا�ستقبال احلجاج الكرام و�إنهاء جميع

ا�ستقبال احلجاج الكرام عند قدومهم عرب املنافذ

�إجراءاتهم خالل �أعمال مو�سم احلج

الربية

التكامل مع مركز اال�ستقبال يف �إنهاء �إجراءات تفويج
احلجاج الكرام خالل �أعمال مو�سم احلج

التفويج الآيل

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

زمن �إنهاء �إجراءات ا�ستقبال احلجاج

 10دقائق

زمن �إنهاء �إجراءات التفويج

60دقيقة
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الت�أكد من ت�سجيل بيانات جميع اجلوازات واملحافظة

�إنهاء �إجراءات ت�سجيل بيانات جوازات احلجاج

عليها

القادمني عرب املنافذ الربية ( وحدة املعلومات )

املحافظة على �أمن و�سالمة اجلوازات مبراكز
اال�ستقبال خالل �أعمال احلج

دورة حقائب اجلوازات داخل مركز اال�ستقبال

�سرعة و�سالمة �إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج

متابعة و�إنهاء جميع �إجراءات مغادرة احلجاج الكرام

الكرام خالل �أعمال مو�سم ما بعد احلج

من حمطة الرب
�إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج الفرادى ملو�سم ما

�سرعة �إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج الفرادى

قبل احلج

خالل �أعمال مو�سم احلج

�إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج الفرادى ملو�سم ما
بعد احلج
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الت�أكد من اكتمال منظومة خدمات احلافالت

حت�ضري البا�صات بالتن�سيق مع النقابة لتجهيز

اخلا�صة مبغادرة احلجاج الفرادى

احلافالت اخلا�صة باحلجاج الفرادى املغادرين

زمن ت�سجيل بيانات جوازات احلقيبة

 10دقائق

عدد احلقائب واجلوازات املفقودة

%0

زمن �إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج

 20دقائق

زمن �إنهاء �إجراءات ا�ستقبال احلجاج

 20دقائق

زمن �إنهاء �إجراءات ا�ستقبال احلجاج

 20دقائق

تقرير يومي باجلداول املر�سلة للنقابة

% 100

املهام الإجرائية لـ (ا�ستقبال احلجاج الكرام عند قدومهم عرب املنافذ الربية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التن�سيق مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج ور�ؤ�ساء احلمالت ملعرفة مواعيد قدوم احلجاج ومقار �سكنهم

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

3

البقاء باملدينة املنورة و�إنهاء �إجراءات حجاج الرتانزيت فور ًا دون ت�سجيل

-

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم اجلوازات ومنوذج التدقيق والبيان اجلمركي للحجاج قا�صدي املدينة املنورة

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

6

ت�سليم حقائب اجلوازات �آلي ًا لوحدة ت�سجيل البيانات

-

 11/01حتى 01/20

7

تنفيذ جوالت يف املحطة لتفقد �أحوال احلجاج املقيمني باملحطة وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم

-

 11/01حتى 01/20

2

5

تنظيم دخول احلافالت وتوزيعها على املواقف داخل املراكز وت�صنيفها بح�سب حالة التوديع
(ترانزيت )

�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)

املهام الإجرائية لـ (التفويج االيل)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستقبال احلاج بدون عقود الإ�سكان

-

 11/01حتى 01/20

�ش�ؤون احلجاج

 11/01حتى 01/20

2

التوا�صل مع مكاتب �ش�ؤون احلجاج �أو املكاتب ال�سياحية �أو املجموعات ال�سكنية لتقدمي بيانات
التفويج
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3

�إن�شاء عقود �آليه على النظام املوحد حلجاج اخلارج

-

 11/01حتى 01/20

4

�إن�شاء بيان تفويج للحجاج الذين ال يوجد لديهم عقود م�سجلة

-

 11/01حتى 01/20

الإ�سكان امليداين

 11/01حتى 01/20

6

ا�ستالم �إفادة ر�سمية بوجود �شاغر من قبل الإ�سكان امليداين �أو الوحدات ال�سكنية

الإ�سكان امليداين

 11/01حتى 01/20

7

التوا�صل مع فرع وزارة احلج لت�أكيد ر�صد املخالفة �أو ت�سجيل الواقعة

وزارة احلج

 11/01حتى 01/20

8

�إيقاف العقود ال�سابقة و�إن�شاء عقود جديدة

-

 11/01حتى 01/20

9

يتم تفويج احلجاج ح�سب العقود اجلديدة املدخلة

-

 11/01حتى 01/20

5

التوا�صل مع الإ�سكان امليداين �أو الوحدات ال�سكنية يف حال و�صول احلجاج قبل �أو بعد موعد
�سكنهم للت�أكد من وجود �شاغر لنف�س العقد

املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات ت�سجيل بيانات جوازات احلجاج القادمني عرب املنافذ الربية ( وحدة املعلومات ))
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم اجلوازات من وحدة اال�ستقبال ومطابقتها وتوثيق ذلك �آلي ًا

-

1/20-11/1

2

طلب بيانات احلجاج من وزارة احلج مبكة املكرمة

-

1/20-11/1

3

ت�سجيل بيانات اجلوازات ( جدولة البيانات )

-

4

ربط بيانات اجلوازات باحلقيبة

-

5
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�أر�شفة اجلوازات بق�سم الأر�شيف املبدئي ومعاجلة املالحظات امل�سجلة على بع�ض اجلوازات مثل
(بار كود مكرر �أو غري �صحيح �أو غري موجود�...إلخ)

-

1/20-11/1

املهام الإجرائية لـ (دورة حقائب اجلوازات داخل مركز اال�ستقبال)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

عمل ك�شف مبدئي لدورة احلقيبة

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

3

عمل ك�شف نهائي لت�سليم اجلوازات بالك�شف للأر�شيف النهائي

-

 11/01حتى 01/20

4

ا�ستالم احلقائب عرب النظام الآيل وفرزها ح�سب املكاتب

-

 11/01حتى 01/20

5

عمل ك�شف باحلقائب لت�سليمها للمكاتب

-

 11/01حتى 01/20

6

ت�سليم اجلوازات للمكاتب امليدانية عرب النظام الآيل

املكاتب امليدانية

 11/01حتى 01/20

2

ت�سليم الك�شف مع احلقيبة ملركز املعلومات ومطابقة عدد اجلوازات مع الك�شف وا�ستالمها عرب
النظام الآيل

املهام الإجرائية لـ (متابعة و�إنهاء جميع �إجراءات مغادرة احلجاج الكرام من حمطة الرب)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

التن�سيق مع ر�ؤ�ساء احلمالت ومكاتب �ش�ؤون احلجاج ملعرفة مواعيد توديع احلجاج ملقار �سكنهم

-

 11/01حتى 01/20

2

طلب احلقائب املودع حجاجها من وحدة الأر�شيف النهائي وتوثيق ذلك �آلي ًا

-

 11/01حتى 01/20

3

�إن�شاء بيان التوديع النهائي �آلي ًا

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

4

التن�سيق مع مكتب فرع وزارة احلج باملحطة لإ�صدار ت�صاريح م�ؤقتة خلروج احلافالت ملواقع
التوديع
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5

التن�سيق مع ر�ؤ�ساء احلمالت ومكاتب �ش�ؤون احلجاج ملعرفة مواعيد توديع احلجاج ملقار �سكنهم

-

 11/01حتى 01/20

6

طلب احلقائب املودع حجاجها من وحدة الأر�شيف النهائي وتوثيق ذلك �آلي ًا

-

 11/01حتى 01/20

7

�إن�شاء بيان التوديع النهائي �آلي ًا

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

8

التن�سيق مع مكتب فرع وزارة احلج باملحطة لإ�صدار ت�صاريح م�ؤقتة خلروج احلافالت ملواقع
التوديع

املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج الفرادى ملو�سم ما قبل احلج)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

-

 11/01حتى 01/20

2

املتابعة الدورية ملكاتب اخلدمة عرب النظام ملعرفة ك�شوف املغادرة املبدئية امل�سجلة على كل رحلة

-

 11/01حتى 01/20

3

ا�ستالم جوازات احلجاج �آلي ًا من مندوبي املكاتب

-

 11/01حتى 01/20

4

جتهيز اجلوازات واحلافالت قبل و�صول احلجاج

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

-

 11/01حتى 01/20

1

5

6
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الإجراءات الت�شغيلية
�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

منح احلجاج بطاقة �صعود احلافلة ح�سب م�ؤ�س�سات الطوافة مبكة املكرمة �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 �إحالتهم �إىل ا�سرتاحة احلجاج حلني
موعد املغادرة ومتابعتهم والت�أكد من راحتهم

املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات مغادرة احلجاج الفرادى ملو�سم ما بعد احلج)
اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

م

-

 11/01حتى 01/20

2

املتابعة الدورية ملكاتب اخلدمة عرب النظام ملعرفة ك�شوف املغادرة املبدئية امل�سجلة على كل رحلة

-

 11/01حتى 01/20

3

ا�ستالم جوازات احلجاج �آلي ًا من مندوبي املكاتب

-

 11/01حتى 01/20

4

جتهيز اجلوازات واحلافالت قبل و�صول احلجاج

-

 11/01حتى 01/20

1

الإجراءات الت�شغيلية
�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

منح احلجاج بطاقة �صعود �إىل �صالة مطار امللك عبد العزيز بجدة �أو �صالة امليناء الإ�سالمي
5

و�صعود احلجاج للحافالت املخ�ص�صة لهم ح�سب التوزيع ا�ستقبال احلجاج وا�ستخراج جوازاتهم

-

 11/01حتى 01/20

وتطبيقها عليهم
6

يف حالة و�صول حجاج قبل موعد املغادرة بوقت طويل يتم �إحالتهم �إىل ا�سرتاحة احلجاج حلني
موعد املغادرة ومتابعتهم والت�أكد من راحتهم

-

 11/01حتى 01/20
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املهام الإجرائية لـ (حت�ضري البا�صات بالتن�سيق مع النقابة لتجهيز احلافالت اخلا�صة باحلجاج الفرادى املغادرين)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إعداد التقرير اليومي ل�شركات النقل لتجهيز احلافالت

-

 11/01حتى 01/20

2

التن�سيق مع �شركات النقل و�إ�صدار االعتمادات

-

 11/01حتى 01/20

3

ا�ستالم احلافالت من �شركات النقل ح�سب الوقت املحدد

-

 11/01حتى 01/20

4

ت�صعيد احلجاج الكرام �إىل احلافالت مع �أمتعتهم

-

 11/01حتى 01/20

5

ت�سليم جوازات احلجاج املغادرين ل�سائق احلافلة

-

 11/01حتى 01/20

6

�إ�صدار الك�شف النهائي ومغادرة احلافالت

-

 11/01حتى 01/20

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية
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املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

رئي�س

1

حا�سب �آيل

22

نائب

3

ا�سكرن

1

ع�ضو جوازات

6

قارئ �ضوئي

16

م�شرف

6

�سيارة

1

م�ساند

3

طابعات

7

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

من�سق

12

�آلة ت�صوير

2

�سكرتري

2

هاتف

2

مدخل بيانات

15

حمطة ثابتة

2

مر�شد

20

جهاز ال�سلكي

4

مر�شد 2

25

-

-
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214

قطاع تقنية المعلومات
والحاسب اآللي والتدريب والتطوير والجودة

215

قطاع تقنية المعلومات والحاسب اآللي والتدريب والتطوير والجودة

النداء الال�سلكي ( د ) 11
امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0557974400

الربيد الإلكرتوين

a-hawala@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2010

فاك�س

-

الهدف العام
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ابن الدليل د� .أحمد بن يو�سف حواله
ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

القيام بتنفيذ كافة مهام الدعم الفني من ت�سليم وا�ستالم للأجهزة للمواقع املختلفة مع تفعيل ال�صيانة الدورية و�إ�صالح
الأعطال �إن وجدت

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لقطاع ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات
واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

�إدارة الأ�صول التقنية والدعم
الفني

دعم ت�شغيل النظام االيل للحج

تطوير وتنفيذ خطة عمل
التدريب

التدريب على ر�أ�س العمل

ن�شر ومراقبة اجلودة

217

برامج العمل
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ا�سم الربنامج

ا�سم الربنامج

�إدارة الأ�صول التقنية والدعم الفني

التدريب على ر�أ�س العمل

جحلل يلالا ماظنلا ليغ�شت معد

ةدوجلا ةبقارمو ر�شن

بيردتلا لمع ةطخ ذيفنتو ريوطت

-

أوالً  :برنامج عمل إدارة األصول التقنية والدعم الفني :
التعريف بالربنامج
يعنى الربنامج ب�إدارة الأ�صول التقنية (من �أجهزة حا�سب �آيل وطابعات وما�سحات �ضوئية وكامريات و�أجهزة البنية حتتية املحلية  LANواخلارجية  )WANوحفظها وتداولها وتهيئتها
للعمل املو�سمي وتركيبها مبواقع العمل  ،و�صيانتها �إذا دعت احلاجة
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة الدعم الفني

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 90يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/15هـ

�إىل :

1438/01/15هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
ح�صر الأ�صول التقنية املوجودة لدى امل�ؤ�س�سة والت�أكد
من جاهزيتها للعمل خالل املو�سم بن�سبة %100

العملية الت�شغيلية
تهيئة وجتهيز الأ�صول التقنية قبل مو�سم احلج
(خوادم  -وحدات تخزين�-شبكات-برامج
-كامريات-نظام مكافحة احلرائق مبركز البيانات)

م�ؤ�شر الأداء ()KPI
تهيئة التجهيزات التقنية الالزمة يف اخلطة
الت�شغيلية

امل�ستهدف

%100
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ا�ستالم الأ�صول التقنية اجلديدة والتحقق من
مطابقتها للموا�صفات الفنية املطلوبة والتحقق من

ا�ستالم جهاز جديد

مطابقة الأ�صول التقنية اجلديدة للموا�صفات

%100

جاهزيتها للعمل بن�سبة %100
جتهيز مواقع امل�ؤ�س�سة املو�سمية بكافة التجهيزات
املطلوب من واقع اخلطة الت�شغيلية بن�سبة %100

ت�سليم الأجهزة التقنية ملواقع مو�سمية
تركيب �أجهزة ال�شبكة ملواقع مو�سمية

ت�سليم التجهيزات التقنية الالزمة يف اخلطة
الت�شغيلية للقطاعات واملكاتب امليدانية
الت�أكد من عمل ال�شبكة يف كافة املواقع

%100
%100

ا�ستالم كافة الأجهزة بعد نهاية مو�سم احلج من
كافة املواقع وتغليفها بعد الت�أكد من �صيانتها و�إ�صالح

ا�ستالم الأجهزة من املواقع

ا�ستالم التجهيزات التقنية امل�سلمة يف بداية املو�سم.

%100

ما يتلف منها وترتيبها بامل�ستودع
تفعيل دور ال�صيانة الدورية وامل�ستبقة للأجهزة
واملعدات التقنية بن�سبة  %100خالل مو�سم احلج

�صيانة الأجهزة الدورية

الإ�شراف الإداري والفني على فريق العمل التابع
ملتعهد الت�شغيل وال�صيانة للحا�سب الآيل خالل مو�سم
احلج
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�سالمة وا�ستقرار الأجهزة التقنية خالل مو�سم احلج

 %80ا�ستقرار لكامل الأجهزة

الت�أكد من اال�ستجابة امليدانية لبالغات الأعطال
متابعة بالغ عطل تقني

ومبا�شرة معاجلتها خالل  15دقيقة من وقت ا�ستالم
البالغ

 15دقيقة لت�سديد البالغ

تهيئة وجتهيز الأ�صول التقنية قبل مو�سم احلج (خوادم  -وحدات تخزين � -شبكات  -برامج  -كامريات -نظام مكافحة احلرائق مبركز البيانات)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر كافة الأ�صول التقنية

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

2

جدولة فح�ص وجتهيز الأ�صول التقنية

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

3

فح�ص الأ�صول التقنية واختبارها

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

4

(يف حالة العطل) حتديد االحتياجات اخلا�صة ب�صيانة الأجهزة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

5

ت�أمني ما يلزم من قطع غيار للأجهزة حتت ال�صيانة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

6

ت�صليح ما يلزم من الأجهزة وو�ضع الباركود عليها

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

7

حتديث الأجهزة بالربامج احلديثة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

8

رفع تقرير يومي عن العمل

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25
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املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم جهاز جديد)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر الأجهزة اجلديدة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

2

فح�ص اجلهاز اجلديد

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

3

تهيئة اجلهاز والت�أكد من عمله

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

4

ا�ستالم اجلهاز ب�شكل ر�سمي

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

5

تقييد اجلهاز بنظام امل�ستودعات

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

6

ترميز اجلهاز مبل�صقات الباركود

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

املهام الإجرائية لـ (ت�سليم الأجهزة التقنية ملواقع مو�سمية)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر كافة مواقع امل�ؤ�س�سة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

2

حتديد االحتياجات اخلا�صة بكل موقع من واقع اخلطة الت�شغيلية

 10/15حتى 10/25

3

عمل جدولة لتجهيز املواقع

 10/15حتى 10/25

4

التن�سيق مع م�س�ؤول كل موقع لت�سليمه التجهيزات

كافة �أع�ضاء القطاعات املختلفة

 10/15حتى 10/25

5

جتهيز املوقع بالتجهيزات

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

املهام الإجرائية لـ (تركيب �أجهزة ال�شبكة ملواقع مو�سمية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر كافة مواقع امل�ؤ�س�سة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

2

حتديد احتياجات ال�شبكة اخلا�صة لكل موقع

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

3

عمل جدولة لتجهيز املواقع

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

4

جتهيز املوقع بال�شبكة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

املهام الإجرائية لـ (ا�ستالم الأجهزة من املواقع)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر كافة مواقع امل�ؤ�س�سة

-

 01/05حتى 01/30

2

ح�صر مواعيد �إقفال املواقع

م�س�ؤول املوقع

 01/05حتى 01/30

3

عمل جدولة ال�ستالم جتهيزات املواقع

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

4

ا�ستالم كافة التجهيزات ملوقع

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

5

يف حالة عدم وجود نق�ص �أو عطل

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

6

�إكمال مناذج ت�سليم وا�ستالم العهد

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

7

ت�سديد ا�ستالم والت�سليم على نظام العهد

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

8

يف حال وجود نق�ص �أو عطل

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30
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9

يتم رفع حم�ضر عن احلالة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

10

�صيانة وتنظيف الأجهزة امل�ستلمة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

11

تغليف الأجهزة امل�ستلمة

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

12

�إعادة الأجهزة للم�ستودع

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 01/05حتى 01/30

املهام الإجرائية لـ (�صيانة الأجهزة الدورية)

224

م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر كافة التجهيزات و�أنواعها

م�شرف امل�ستودعات

 10/15حتى 10/25

2

ح�صر كافة املواقع

رئي�س الدعم الفني

 10/15حتى 10/25

3

عمل جدولة لل�صيانة الدورية اليومية

رئي�س الدعم الفني

 10/15حتى 10/25

4

زيارة املوقع

فريق الدعم الفني

 10/15حتى 10/25

5

�صيانة اجلهاز

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

6

يف حال احلاجة �إىل قطع غيار

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

7

�سحب اجلهاز وا�ستبداله بجهاز جديد

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

8

طلب قطع الغيار

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

9

�إ�صالح العطل

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

10

�إرجاع اجلهاز للم�ستودع

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

11

كتابة تقرير اليومي عن ال�صيانة

�سكرتارية الدعم الفني

 10/15حتى 10/25

املهام الإجرائية لـ (متابعة بالغ عطل تقني)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم البالغ (عن طريق الهاتف -النظام -اجلهاز الال�سلكي)

فريق الدعم الفني

 10/15حتى 10/25

2

ت�سجيل البالغ يف النظام

من�سق الدعم الفني

 10/15حتى 10/25

3

توجيه فريق الدعم الفني امليداين ملوقع البالغ

رئي�س الدعم الفني

 10/15حتى 10/25

4

مبا�شرة معاجلة العطل

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

5

مت معاجلة العطل (نعم)

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

6

ت�سديد البالغ على النظام

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

7

مت معاجلة العطل (ال)

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

8

�سحب اجلهاز وا�ستبداله بجهاز جديد

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

9

ت�سديد البالغ على النظام

متعهد الت�شغيل وال�صيانة

 10/15حتى 10/25

10

كتابة تقرير اليومي عن احلاالت

�سكرتارية الدعم الفني

 10/15حتى 10/25
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مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

226

املقومات املادية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

م�سئول وحدة

1

م�شرف 2

2

حا�سب �آيل

7

�سيارة �صغرية

2

رئي�س فرتة

2

من�سق

6

طابعات

2

قارئ �ضوئي

2

م�شرف

2

-

-

ا�سكرن

2

جهاز ال�سلكي

1

-

-

-

-

هاتف

2

-

-

ثانيًا  :برنامج التدريب على رأس العمل:
التعريف بالربنامج
ي�سعى الربنامج �إىل تدريب املوظفني وهم على ر�أ�س العمل على �أنظمة احلج الإلكرتونية وعلى �أي م�ستحدثات تطر�أ على الأنظمة الإلكرتونية
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة التدريب وامل�ساندة لنظام احلج االلكرتوين

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 65يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/20هـ

�إىل :

1437/12/25هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

العملية الت�شغيلية

تدريب وت�أهيل املوظفني املو�سمني علي ا�ستخدام النظام

تنفيذ الدورات على ر�أ�س العمل واملتعلقة بنظام

االيل للحج وكيفية التعامل مع التحديثات املختلفة

احلج الإلكرتوين بامل�ؤ�س�سة

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

عدد املوظفني املو�سميني املتدربني

700
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املهام الإجرائية لـ (تنفيذ الدورات على ر�أ�س العمل واملتعلقة بنظام احلج الإلكرتوين بامل�ؤ�س�سة)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر �أعداد املوظفني يف جميع القطاعات حمل التدريب

-

� 1إىل  2يوم

2

حتديد االحتياجات اخلا�صة بكل قطاع

-

� 1إىل  2يوم

3

حتديد الربامج والتطبيقات حمل التدريب

-

� 1إىل  2يوم

4

عمل اجلدول الزمني اخلا�ص بالدورات التدريبية ومواقعها

-

� 1إىل  2يوم

5

تعيني فريق التدريب حمل تنفيذ الدورات التدريبية

-

� 1إىل  2يوم

6

تعميد تنفيذ الدورة التدريبية

-

� 1إىل  2يوم

7

التن�سيق مع القطاعات املختلفة مبواعيد تنفيذ الدورات التدريبية �أو ور�ش العمل

-

� 1إىل  2يوم

وحدة تقنية املعلومات

فور ًا

9

تنفيذ الدورة التدريبية

-

وفق ًا ملدة الدورة

10

�إجراء التقييم اخلا�ص بالدورة التدريبية

وحدة اجلودة

� 1إىل  2يوم

11

�إعداد تقرير الأداء عن الدورة التدريبية حمل التنفيذ

-

� 1إىل  2يوم

8
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�إعالم امل�ستفيدين مبواعيد الدورات حمل التنفيذ عرب الر�سائل الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين
املوجود يف النظام الإلكرتوين

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

م�سئول وحدة

1

حا�سب �آيل

3

هاتف

1

م�شرف

2

طابعة

1

فاك�س

1

من�سق

3

ا�سكرن

1

�سيارة �صغرية

1
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ثالثًا  :برنامج دعم تشغيل النظام االلي للحج
التعريف بالربنامج
ي�سعى الربنامج �إىل معاجلة م�شاكل الإدخال والت�شغيل يف نظام احلج يف كامل املواقع خالل مو�سم احلج
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة التدريب وامل�ساندة لنظام احلج االلكرتوين

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 80يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/11/01هـ

�إىل :

1438/01/20هـ

الأهداف الت�شغيلية
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الهدف

العملية الت�شغيلية

معاجلة م�شاكل الإدخال والت�شغيل يف نظام احلج يف

معاجلة م�شاكل الإدخال والت�شغيل لنظام احلج

كامل املواقع خالل مو�سم احلج

الإلكرتوين

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

ت�سديد البالغ يف خالل  10دقائق

 %85من احلاالت

املهام الإجرائية لـ (معاجلة م�شاكل الإدخال والت�شغيل لنظام احلج الإلكرتوين)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم البالغ (عن طريق الهاتف  -النظام  -اجلهاز الال�سلكي)

-

 11/01حتى 01/20

2

ت�سجيل البالغ يف النظام

-

 11/01حتى 01/20

3

توجيه فريق التدريب وامل�ساندة ملوقع البالغ

-

 11/01حتى 01/20

4

مبا�شرة معاجلة احلالة

-

 11/01حتى 01/20

5

ت�سديد احلالة على النظام يف حال معاجلتها

-

 11/01حتى 01/20

6

يحتاج الأمر �إىل تدخل برجمي يف حال عدم معاجلتها

-

 11/01حتى 01/20

7

تبليغ وحدة التطبيقات بقطاع تقنية املعلومات

وحدة التطبيقات ب�إدارة تقنية املعلومات

 11/01حتى 01/20

8

متابعة البالغ حتى االنتهاء من احلالة

-

 11/01حتى 01/20

9

ت�سديد احلالة على النظام

-

 11/01حتى 01/20
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رابعًا  :برنامج عمل نشر ثقافة الجودة
التعريف بالربنامج
ي�سعى الربنامج �إىل ن�شر ثقافة اجلودة ال�شاملة وتوطيدها لدى كافة من�سوبي امل�ؤ�س�سة والتعريف مبتطلباتها من خالل الدورات والأدلة الإجرائية
االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

اجلهة املنفذة
زمن التنفيذ

وحدة اجلودة والتطوير
من :

1437/08/01هـ

�إىل :

1438/02/20هـ

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 70يوم

الأهداف الت�شغيلية
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الهدف

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

ن�شر ثقافة اجلودة ال�شاملة يف خمتلف القطاعات ولكافة من�سوبي امل�ؤ�س�سة

تنفيذ الدورة التوعوية

عدد الدورات التوعوية

2

قيا�س فاعلية م�ؤ�شرات الأداء للإجراءات اخلا�صة بكافة قطاعات امل�ؤ�س�سة

الزيارات واجلوالت امليدانية اليومية

عدد الإجراءات املقا�سة

%60

تزويد القطاعات بالأدلة الإجرائية الورقية والإلكرتونية

�إعداد دليل �إجرائي لقطاع

عدد الأدلة املنجزة

%80

قيا�س مالئمة بيئات العمل داخل امل�ؤ�س�سة ملعايري اجلودة ال�شاملة

زيارات التقييم امليدانية

عدد القطاعات حمل الزيارة

%60

تنفيذ برنامج قيا�س ر�ضا احلاج الكرمي

جمع ا�ستبانات ر�ضا احلاج الكرمي

عدد اال�ستبانات املطلوبة من وزارة احلج

%100

املهام الإجرائية لـ (معاجلة م�شاكل الإدخال والت�شغيل لنظام احلج الإلكرتوين)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

حتديد موعد الدورة

-

 10/20حتى 10/29

2

اعتماد املادة العلمية للدورة

-

 10/20حتى 10/29

3

�إعالم اجلهات امل�ستفيدة

-

 10/20حتى 10/29

4

جتهيز مقر الدورة

-

 10/20حتى 10/29

5

تنفيذ الدورة

-

 10/20حتى 10/29

6

تقييم فعالية الدورة

-

 10/20حتى 10/29

املهام الإجرائية لـ (الزيارات واجلوالت امليدانية اليومية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

و�ضع خطة الزيارات

-

 11/05حتى 01/10

2

تنفيذ الزيارات اخلا�صة بالقطاعات

-

 11/05حتى 01/10

3

قيا�س امل�ؤ�شرات الزمنية للعمليات والإجراءات للقطاع حمل الزيارة

-

 11/05حتى 01/10

4

مقارنة امل�ؤ�شرات اخلا�صة بالعمليات والإجراءات املتح�صلة مع امل�ؤ�شرات احلالية

-

 11/05حتى 01/10

5

تقدمي املالحظات والتو�صيات للم�ؤ�شرات الغري متطابقة

-

 11/05حتى 01/10
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املهام الإجرائية لـ (�إعداد دليل �إجرائي لقطاع)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

جمع كافة العمليات والإجراءات امل�ستحدثة

جلنة اخلطة الت�شغيلية

1437/08/01هـ

2

ت�صنيف الإجراءات وفق ًا لكل قطاع

-

1437/08/01هـ

3

ح�صر كافة النماذج بكافة القطاعات املحدثة

-

1437/08/01هـ

4

ت�صميم دليل الإجراءات

وحدة تقنية املعلومات

1437/08/01هـ

5

مراجعة وتعديل دليل الإجراءات

-

1437/08/01هـ

6

اعتماد التعديالت املدرجة على دليل الإجراءات

-

1437/08/01هـ

7

حتديد خيارات الطباعة

-

1437/08/01هـ

8

اعتماد ميزانية الطباعة

مكتب الرئي�س

1437/08/01هـ

9

تعميد الطباعة

-

1437/08/01هـ

10

�صرف امل�ستحقات املالية

الإدارة املالية

1437/08/01هـ

11

تد�شني الن�سخة الإلكرتونية للدليل

وحدة تقنية املعلومات

1437/10/15هـ

12

توزيع الدليل املطبوع يف القطاع

-

1437/10/20هـ

املهام الإجرائية لـ (زيارات التقييم امليدانية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

و�ضع خطة الزيارات

-

 11/05حتى 01/30

2

تنفيذ الزيارات اخلا�صة بالقطاعات

-

 11/05حتى 01/30

3

حتديد العوامل املخالفة ملعايري اجلودة

-

 11/05حتى 01/30

4

توثيق املالحظات والتو�صيات عن مل�ؤ�شرات الغري متطابقة

-

 11/05حتى 01/30

املهام الإجرائية لـ (جمع ا�ستبانات ر�ضا احلاج الكرمي)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ت�شكيل فريق العمل اخلا�ص بجمع اال�ستبانات

-

 11/05حتى 01/30

2

�إر�سال الأ�سماء لوزارة احلج لالعتماد

-

 11/05حتى 01/30

3

ا�ستالم الأجهزة اخلا�صة باال�ستبانات الإلكرتونية

وزارة احلج

 11/05حتى 01/30

4

و�ضع خطة العمل اخلا�صة بجمع اال�ستبانات

-

 11/05حتى 01/30

5

ت�سليم الأجهزة لفريق العمل

-

 11/05حتى 01/30

6

البدء يف عملية جمع اال�ستبانات

-

 11/05حتى 01/30

7

املراقبة على �سري عملية جمع اال�ستبانات

-

 11/05حتى 01/30

8

ت�سليم الأجهزة بعد االنتهاء من جمع اال�ستبانات

-

 11/05حتى 01/30

235

مقومات الربنامج
املقومات الب�شرية

236

املقومات املادية

املقومات املادية

الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

ال�صنف

العدد

م�سئول وحدة

1

حا�سب �آيل

3

قارئ �ضوئي

1

م�شرف

3

طابعة

1

هاتف

1

م�ساند

3

ا�سكرن

1

-

-

من�سق

3

-

-

-

-

خامسًا  :برنامج عمل تطوير وتنفيذ خطة عمل التدريب
التعريف بالربنامج
ي�سعى الربنامج �إىل �صقل املهارات الإدارية لدى كافة من�سوبي امل�ؤ�س�سة من خالل تقدمي دورات تدريبية تتوافق مع الوظائف يف خمتلف امل�ستويات الإدارية

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لتقنية املعلومات واحلا�سب الآيل والتدريب والتطوير واجلودة

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة التدريب

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

� 8أ�شهر

زمن التنفيذ

من :

1437/03/10هـ

�إىل :

1437/11/10هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف

التعرف على امل�ستوى املعريف احلايل للموارد الب�شرية
للم�ؤ�س�سة بن�سبة %100

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

درا�سة احتياجات التدريب لكافة الوظائف

االنتهاء من درا�سة احتياجات التدريب لكافة الوظائف

املو�سمية

املو�سمية

درا�سة احتياجات كل موظف دائم من التدريب عن االنتهاء من درا�سة احتياجات كل موظف دائم من التدريب
طريق ا�ستبانات

عن طريق ا�ستبيان

امل�ستهدف
 %100من الوظائف

 %80من املوظفني الدائمني
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تنفيذ �أحد ع�شر برناجم ًا تدريبي ًا متنوع ًا لعدد 300
متدرب �سنويا للموظفني الدائمني واملو�سميني

تقدمي الدورات التدريبية

عدد الربامج املنفذة

 11برنامج

عدد املتدربني

300

االنتهاء من حتليل التقييم

ا�ستبيان  %80من املتدربني

االنتهاء من التوثيق

 1تقرير لكل برنامج

املهام الإجرائية لـ (درا�سة احتياجات التدريب لكافة الوظائف املو�سمية)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر امل�سميات الوظيفية املو�سمية

ال�ش�ؤون الإدارية

 3/10حتى 03/24

2

ح�صر التو�صيف الوظيفي لكل م�سمى وظيفة

ال�ش�ؤون الإدارية

 3/10حتى 03/24

3

ح�صر املهام لكل م�سمى وظيفة

ال�ش�ؤون الإدارية

 3/10حتى 03/24

4

حتديد املهارات الالزمة لكل مهمة

-

 3/10حتى 03/24

5

حتديد الدورات اخلا�صة لتنمية كل مهارة

-

 3/10حتى 03/24

6

�إعداد تقرير بالدورات الالزمة ومواعيدها

-

 3/10حتى 03/24

املهام الإجرائية لـ (درا�سة احتياجات كل موظف دائم من التدريب عن طريق ا�ستبانات)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

�إعداد اال�ستبانة

-

 3/10حتى 03/24

2

ح�صر عدد املوظفني الدائمني

ال�ش�ؤون الإدارية

 3/10حتى 03/24

3

�إر�سال بريد الكرتوين باال�ستبانة للموظفني

-

 3/10حتى 03/24

4

جمع وحتليل نتائج اال�ستبيان

-

 3/10حتى 03/24

5

حتديد الدورات اخلا�صة املهمة للموظفني

-

 3/10حتى 03/24

6

�إعداد تقرير بالدورات الالزمة ومواعيدها

-

 3/10حتى 03/24

املهام الإجرائية لـ (تقدمي الدورات التدريبية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ح�صر �أعداد املوظفني املر�شحني عرب النظام الإلكرتوين

وحدة تقنية املعلومات

� 2إىل � 3أيام

2

حتديد امل�ؤهالت العلمية اخلا�صة بكل متقدم

-

� 2إىل � 3أيام

3

حتديد اخلربات الوظيفية ال�سابقة لكل متقدم

-

� 2إىل � 3أيام

4

تق�سيم املوظفني املتقدمني وفق ًا مل�ستويات الدورات التدريبية حمل التقدمي

-

� 2إىل � 3أيام

5

حتديد اجلانب التدريبي اخلا�ص بالدورات التدريبية

-

� 2إىل � 3أيام

6

اختيار وتر�شيح اجلهة املنفذة للدورة التدريبية

-

� 2إىل � 3أيام
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7

مراجعة املادة العلمية اخلا�صة بالدورة التدريبية

-

� 3أيام

8

اعتماد املادة العلمية اخلا�صة بالدورة التدريبية واملدة الزمنية للدورة التدريبية

-

� 3أيام

9

حتديد امليزانيات اخلا�صة بالدورة التدريبية

-

� 3أيام

10

تعميد تنفيذ الدورة التدريبية (نعم)

-

� 1إىل  2يوم

-

� 1إىل  2يوم

12

الت�أكد من جاهزية قاعات التدريب

-

� 1إىل  2يوم

13

تنفيذ الدورة التدريبية

-

وفق ًا ملدة الدورة

14

تعميد �صرف امل�ستحقات املالية للدورة التدريبية

-

� 3أيام

15

طباعة �شهادات الدورة التدريبية

-

� 1إىل � 3أيام

16

توقيع �شهادات احل�ضور

-

� 1إىل � 3أيام

17

االعتماد النهائي ل�شهادات احل�ضور

-

� 1إىل � 3أيام

18

�إعداد تقرير الأداء عن الدورة التدريبية حمل التنفيذ.

-

� 1إىل � 3أيام

19

ت�سليم �شهادات احل�ضور للمتدربني

-

� 1إىل  15يوم

20

�إجراء التقييم اخلا�ص بالدورة التدريبية

وحدة اجلودة

� 1إىل � 2أيام

11
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�إعالم امل�ستفيدين مبواعيد الدورات حمل التنفيذ عرب الر�سائل الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين
املوجود يف النظام الإلكرتوين

قطاع الشؤون المالية والبحوث والدراسات
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قطاع الشؤون المالية والبحوث والدراسات

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

امل�شرف على القطاع
رقم اجلوال

0507711127

الربيد الإلكرتوين

r-hammad@adilla.com.sa

هاتف مبا�شر

 014-8260088حتويلة 2012

فاك�س

-

الهدف العام
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ت�أمني كافة مواقع �أعمال امل�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء للمتطلبات املالية وامل�صروفات خالل �أعمال مو�سم احلج

برنامج عمل وحدة قطاع الشؤون المالية والبحوث والدراسات
التعريف بالربنامج
يعنى الربنامج باال�ستعداد املبكر لإجناز كافة املهام املالية للم�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء وت�أمني كافة امل�صروفات املالية لتي�سري �أداء الأعمال خالل فرتة �أعمال مو�سم احلج

االرتباط التنظيمي

ع�ضو جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الإدارية

ي�شرف على الربنامج

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلهة املنفذة

وحدة قطاع ال�ش�ؤون املالية والبحوث والدرا�سات

م�ستوى امل�س�ؤول التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة

مدة الربنامج

 240يوم

زمن التنفيذ

من :

1437/10/10هـ

�إىل :

1438/02/10هـ

الأهداف الت�شغيلية
الهدف
حتقيق املوازنة يف توفري املتطلبات املالية جلميع
برامج العمل وفق االحتياج خالل �أعمال مو�سم
احلج

العملية الت�شغيلية

م�ؤ�شر الأداء ()KPI

امل�ستهدف

�إنهاء �إجراءات ت�سليم النرثيات املالية ملواقع العمل وفق اخلطة الت�شغيلية

توفري النرثيات املالية

%100

�إنهاء �إجراءات ت�سليم ال�سيارات واملحروقات ملواقع العمل وفق اخلطة الت�شغيلية
�إنهاء �إجراءات �صرف م�ستحقات العاملني مبو�سم احلج

ن�سبة ت�أمني عدد ال�سيارات واملحروقات ح�سب
اخلطة الت�شغيلية
�إجناز �صرف م�ستحقات جميع العاملني

%100
%100
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املهام الإجرائية لـ (انهاء اجراءات ت�سليم النرثيات املالية ملواقع العمل وفق اخلطة الت�شغيلية)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

مراجعة اخلطة الت�شغيلية وامليزانية التقديرية بعد اعتمادها لدرا�ستها وتطبيقها .

-

بعد اعتماد اخلطة الت�شغيلية

2

�إعداد �شيكات النرثيات وتوقيعها من الأطراف املعنية

-

 1437-11-20هـ

3

�صرف �شيكات النرثيات لر�ؤ�ساء املكاتب وفق املعتمد يف اخلطة الت�شغيلية للمو�سم الأول

-

 1437-11-01ه

4

�صرف �شيكات النرثيات لر�ؤ�ساء املكاتب وفق املعتمد يف اخلطة الت�شغيلية للمو�سم الأول

-

 1437-12-10هـ

5

�صرف �شيكات النرثيات لر�ؤ�ساء املكاتب وفق املعتمد يف اخلطة الت�شغيلية للمو�سم الثاين

-

-

املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات ت�سليم ال�سيارات واملحروقات ملواقع العمل وفق اخلطة الت�شغيلية)
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م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

خماطبة حمطات الوقود ذات اخلدمة اجليدة بتقدمي �أ�سعار ت�أمني كوبونات البنزين

مكتب رئي�س جمل�س االدارة

-

2

اعتماد �أقل الأ�سعار لت�أمني كوبونات البنزين

مكتب النائب

-

3

ا�ستالم كوبونات البنزين من حمطة الوقود املعتمدة وفرزها

-

-

4

خماطبة مكاتب ت�أجري ال�سيارات ذات اخلدمة اجليدة بتقدمي �أ�سعار ت�أجري لل�سيارات

-

-

5

�إعداد �أوراق اعتماد ا�ستالم ال�سيارات

-

-

6

ت�سليم اوراق االعتماد ال�ستالم ال�سيارات من مكتب ت�أجري ال�سيارات لرئي�س املكتب

-

 1437-11-01هـ

7

ت�سليم كوبونات البنزين لرئي�س املكتب للمو�سم الأول

-

 1437-11-01هـ

8

ت�سليم كوبونات البنزين لرئي�س املكتب للمو�سم الثاين

-

 1437-12-07هـ

9

ت�سليم ال�سيارات ملكتب الت�أجري و�إح�ضار ما يثبت ذلك

مكتب ت�أجري ال�سيارات

بد ًء من تاريخ  1437-12-27هـ

املهام الإجرائية لـ (�إنهاء �إجراءات �صرف م�ستحقات العاملني مبو�سم احلج)
م

الإجراءات الت�شغيلية

اجلهات امل�شاركة

تاريخ زمن التنفيذ

1

ا�ستالم م�سريات العاملني املو�سميني ومراجعتها

ال�ش�ؤون الإدارية

 1438-01-10هـ

2

حتويل املكاف�آت على ح�سابات املوظفني الذين لديهم ح�سابات بنكية معتمدة

البنوك

 1438-02-01هـ

3

�إعداد �شيكات للموظفني الذين لي�س لديهم ح�سابات بنكية

مكتب الرئي�س والنائب

 1438-01-20هـ

4

ا�ستالم م�سريات العاملني املو�سميني ومراجعتها

ال�ش�ؤون الإدارية

 1438-01-10هـ

5

حتويل املكاف�آت على ح�سابات املوظفني الذين لديهم ح�سابات بنكية معتمدة

البنوك

 1438-02-01هـ

مقومات الربنامج
املقومات املادية

املقومات الب�شرية
الوظيفة

العدد

ال�صنف

العدد

م�شرف

1

حا�سب ايل

1

باحث

2

طابعة

1

�سكرتري

2

-
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