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 سمو ولً العهد ٌعتمد الخطة العامة للطوارئ ألعمال الدفاع المدنً بالحج

 

 

   
 سم وا 2116أغسطس  21هـ الموافق  1431ذو القعدة  11الرٌاض 

األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس اعتمد صاحب السمو الملكً 

الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا، الخطة العامة لتنفٌذ أعمال الدفاع المدنً فً حاالت 

 .هـ1431الطوارئ خالل موسم الحج لهذا العام 

و، منوهاً بجهود حكومة خادم أعلن ذلك مدٌر عام الدفاع المدنً الفرٌق سلٌمان بن عبدهللا العمر

الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً عهده األمٌن وسمو ولً ولً 

فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام، وتوفٌر كل ما ٌلزم من إمكانات لتٌسٌر أداء  -حفظهم هللا  -العهد 

لملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار مناسكهم فً جو من الطمؤنٌنة واألمن، وجهود صاحب السمو ا

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة، وصاحب السمو 

الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج 

عزٌز قدرته على أداء مهامه للحفاظ بالمنطقة ومتابعتهما المستمرة ودعمهما لجهود الدفاع المدنً وت

 .على سالمة ضٌوف الرحمن فً جمٌع أعمال الحج

وأوضح أن الموافقة تؤتً امتداداً لجهود وزٌر الداخلٌة ومتابعته الدائمة لكل ما من شؤنه تمكٌن 

حجاج بٌت هللا الحرام من أداء فرٌضة الحج بكل ٌسر وسهولة، ودعمه لجهود الدفاع المدنً ألداء 

مه فً مواجهة جمـٌع المخاطر خالل موسم الحج، مبٌناً أن الخطة تركز على تجنٌد كامل مها

 .الطاقات اآللٌة والبشرٌة وتدعٌم القوى العاملة لتوفٌر سبل السكٌنة واالطمئنان للحجٌج

ضابط وفرد سٌشاركون فً أعمال تنفٌذ الخطة العامة  11111وبٌن الفرٌق العمرو أن أكثر من 

آلٌة ومعدة، إضافة إلى وجود خطة لدعم وإسناد قوات  3111حج، ٌدعمهم ما ٌزٌد عن للطوارئ بال

الدفاع المدنً من المناطق فً الحاالت التً تتطلب ذلك، إلى جانب عدد من الخطط التفصٌلٌة 

الملحقة لإلخالء واإلٌواء بالتنسٌق مع الجهات الحكومٌة المعنٌة بتنفٌذ أعمال الدفاع المدنً فً 

 .الطوارئ طوال موسم الحجحاالت 
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وقال :" إن الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام تهدف إلى اتخاذ جمــٌع التدابٌر المناسبة  

لحماٌة حجاج بٌت هللا بالعاصمة المقدسة والمدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة وتوفٌر السالمة لهم 

الخاصة، بإتباع أفضل السبل وأنجحها من أخطار الحوادث والكوارث وحماٌة الممتلكات العامة و

مع قدر كبٌر من التنسٌق بٌن الجهات الحكومٌة لمواجهة ما قد ٌحدث من طوارئ بكل كفاءة 

 .واقتدار

وأشار الفرٌق العمرو إلى أنه تم إعداد هذه الخطة بناء على دراسات مستفٌضة، وتقٌٌم األداء 

الدروس المستفادة من حج األعوام السابقة  والوقوف على أبرز اإلٌجابٌات والسلبٌات واستخالص

افتراضاً  13أعلى درجات الجاهزٌة واالستعداد لمواجهة أكثر من  -بمشٌئة هللا تعالى  -لتحقق 

لألخطار المحتملة من خالل عدد من المراكز ووحدات الدفاع المدنً فً العاصمة المقدسة والمدٌنة 

ة التً تغطً جمٌع منافذ دخول الحجٌج للمملكة المنورة والمشاعر، فضالً عن الفرق الموسمٌ

والمواقٌت والطرق المإدٌة لمكة المكرمة والمدٌنة المنورة والمجهزة بمعدات اإلنقاذ واإلطفاء 

واإلسعاف وأعمال اإلنقاذ المائً والتعامل مع حوادث المواد الخطرة بمشاركة وحدات من قوات 

 .وديالطوارئ الخاصة وفرٌق البحث واإلنقاذ السع

وكشف معالٌه عن أن الخطة تتضمن تكثٌف برامج التثقٌف بؤمور السالمة بٌن الحجاج أثناء 

وجودهم بمنشآت إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة والمدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة بالتنسٌق مع 

تهدد  مإسسات الحج والطوافة، ومتابعة اشتراطات السالمة فً هذه المنشآت، وإزالة أي مخالفات

سالمة الحجٌج أو تعوق رجال الدفاع المدنً عن أداء مهامهم فً مباشرة الحوادث، وذلك عبر نشر 

فرق ودورٌات السالمة، إضافة إلى برامج التثقٌف الوقائً التً ٌتم بثها عبر وسائل اإلعالم 

بر وسائل واللوحات والمطبوعات اإلرشادٌة، التً ٌتم تركٌبها وتوزٌعها بؤعداد كبٌرة، وكذلك ع

 .التواصل االجتماعً ووسائط اإلعالم الجدٌد وتطبٌقات الهواتف الذكٌة

ولفت الفرٌق العمرو إلى أن المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بادرت باالنضمام لمركز العملٌات 

لتمرٌر البالغات وإدارة العملٌات األمنٌة المشتركة ورفع مستوى التعاون بٌن  111األمنٌة الموحدة 

طاعات األمنٌة بوزارة الداخلٌة لمواجهة األزمات والمواقف الطارئة مما ٌسهم فً منع أو تخفٌف الق

 .واالستجابة الفورٌة لها -ال سمح هللا  -آثار جمٌع الحوادث والكوارث 

وعبر مدٌر عام الدفاع المدنً عن ثقته فً قدرات رجال الدفاع المدنً العاملٌن فً موسم الحج 

خطة فً توفٌر أعلى مستوٌات السالمة لضٌوف الرحمن بالتنسٌق مع الجهات لتحقٌق أهداف ال

الحكومٌة األعضاء بمجلس الدفاع المدنً ومواصلة مسٌرة النجاح والتمٌز التً تحققت فً الحج 

 .طوال السنوات الماضٌة
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 المؤسسة األهلٌة لإلدالء تكثف نشاطها فً خدمة ضٌوف الرحمن
 

 
 

 سم وا 2116أغسطس  21هـ الموافق  1431ذو القعدة  11المدٌنة المنورة 

أبان رئٌس مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لإلدالء حاتم بالً أن الخدمة المقدمة لضٌوف الرحمن 

لعام باالجتماعات التنسٌقٌة مع رإساء الوفود و بعثات الحج تكون على عدة مراحل تبدأ مع بداٌة ا

  .لمعالجة القصور وبعض األخطاء التً حصلت فً الموسم الماضً

وأوضح بالً فً تصرٌح لوكالة االنباء السعودٌة، أنه بعد مرحلة القاءات التنسٌقٌة تبرم العقود مع 

المإسسة األهلٌة ومطابقتها للعقود  البعثات وتحدٌد المساكن والكشف علٌها عبر فرق خاصة من

  .المبرمة والتؤكد من جاهزٌة المبانً من حٌث سالمة المبنى وتوفر المتطلبات

وحول وصول الحاج أشار إلى أن هنالك ثالثة مراكز مخصصة الستقبال ضٌوف الرحمن هً 

لجو القادمٌن من مركز استقبال المطار ومركز استقبال البر ومركز استقبال الهجرة لحجاج البحر وا

جدة عبر منافذ االستقبال هناك أو القادمٌن من مكة المكرمة بعد أدائهم فرٌضة الحج مإكدا جاهزٌة 

 .الفرق المٌدانٌة الستقبال الحجاج وتوفٌر جمٌع متطلباتهم حتى استقرارهم داخل المساكن المعدة لهم
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وأفاد بالً أنه ٌوجد لدى المإسسة مكتب للمتابعة الصحٌة للحاج وزع مندوبٌه على القطاعات 

إلى وجود مكتب إرشاد  الصحٌة المشاركة كافة فً الحج ومتابعة الحالة الصحٌة لهم ، إضافة

الحجاج التائهٌن بالتعاون مع وزارة الحج ، ممثلة بفرع وكالة الوزارة لشإون الزٌارة بالمدٌنة 

المنورة ، حٌث ٌحدد سكن الحاج التائه إلى موقع سكنه وإٌصاله إلٌه، الفتا االنتباه إلى أن المرحلة 

واء إلى مكة المكرمة ألداء فرٌضة الحج األخٌرة من مراحل الخدمة المقدمة للحاج مرحلة تودٌعه س

 .أو إلى المنافذ األخرى للعودة إلى بالده بعد أدائه لفرٌضة الحج

من جهته بٌن عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لإلدالء للشإون اإلدارٌة الدكتور أحمد خلٌل 

وظٌف وتطوٌر مكاتبها لمندوب "واس" بالمدٌنة أن المإسسة سلكت هذا العام نهجاً جدٌداً فً آلٌة الت

ومراكز االستقبال بؤحدث التقنٌات واآللٌات وإقامة الدورات وورش العمل لرإساء المكاتب والنواب 

  .والقٌادٌٌن والمرشدٌن فً كٌفٌة التعامل مع الحاج منذ وصوله إلى المدٌنة المنورة وحتى مغادرته

مع جامعة طٌبة والجامعة  وأوضح خلٌل أن هذه الورش نظمت على أٌدي متخصصٌن بالتعاون

اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة ، واالستعانة بالمترجمٌن لتسهٌل التواصل مع ضٌوف الرحمن ، وذلك 

بما ٌحدم الحاج وتسهٌل متطلباته منذ قدومه إلى المملكة حتى مغادرته عائداً إلى بالده ، مإكدا 

خمة لضٌوف الرحمن ومراعاة حرص المإسسة على التكامل مع الجهات الخدمٌة التً تقدم ال

توجهات الحكومة الرشٌدة فً هذا االتجاه فً كل ما ٌسهل على الحاج أدائه مناسكه بكل ٌسر 

  .وسهولة

وأشار خلٌل إلى أن خطة هذا العام اعتمدت على برامج وآلٌات وفق المنهجٌة العلمٌة إلعداد الخطط 

مع أداء إدارة األداء وإعادة تنظٌم االستقبال االستراتٌجٌة وما ٌنبثق عنها من خطط تشغٌلٌة تندمج 

بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً ٌا ٌنسجم مع المسار اإللكترونً لخدمة الحاج الكرٌم 

اضافة إلعادة تنظٌم ودمج مركزي استقبال الهجرة وحجاج البر ودمج عملٌات التفوٌج مع المراكز 

وتطوٌر األنظمة وحزم الخدمات المقدمة إلى الحجاج بما بما ٌتفق مع مستجدات المسار اإللكترونً 

ٌنسجم مع مشروع المسار اإللكترونً لحجاج الداخل واستكمال التكامل التقنً مع وزارة الحج، 

مبٌنا أنه استحدث مكتب لدعم ومساندة لمكاتب الخدمة المٌدانٌة لعملٌات توجٌه وتودٌع الحافالت 

  .ة المقدمة للحاجلتالفً األخطاء والقصور فً الخدم
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 وزارة الحج والعمرة تعزز منظومة عملها بالتقنٌة الحدٌثة فً موسم الحج
 

هـ، من خالل التوسع فً 1431أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لموسم حج هذا العام 

لها، لتحقٌق نقلة نوعٌة فً التعامالت اإللكترونٌة سواء داخل استخدام التقنٌة الحدٌثة فً منظومة عم

الوزارة أو مع الجهات التً تشرف علٌها، وتقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف الرحمن فً المشاعر 

 .2131المقدسة والمنافذ الجوٌة والبحرٌة والبرٌة، وذلك فً إطار التوجٌهات ورإٌة المملكة 

لدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مإخراً، حزمة من وأطلق معالً وزٌر الحج والعمرة ا

المبادرات النوعٌة التً من شؤنها رفع مستوى األداء الخدمً ألعمال الوزارة وبرامجها التنفٌذٌة 

وتسرٌع معدالت االنجاز فً العملٌات التشغٌلٌة وفً مقدمتها مركز التحكم ونظام المراقبة، لزٌادة 

جهات المعنٌة بالحج وتسرٌع آلٌة اتخاذ القرار، وربط الفرق المٌدانٌة مستوى التنسٌق المٌدانً بٌن ال

بصناع القرار لمباشرة المستجدات أول بؤول ورصد السلبٌات من خالل لوحة التحكم المرتبطة 

 .بالقٌادات على مدار الساعة

تضطلع كما تم إطالق مراكز خدمات الحجاج والمعتمرٌن فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة، حٌث 

المراكز باستقبال الحجاج والرد على استفساراتهم وإرشاد التائهٌن منهم وتلقً الشكاوى 

والمالحظات والتنسٌق مع مإسسات الطوافة وحمالت الحج، وتنفٌذ برامج المراقبة والمتابعة 

المٌدانٌة والتواصل الفوري مع قٌادات الوزارة وجمٌع أطراف منظومة الحج والعمرة لتمكٌن 

 -ف هللا الرحمن من أداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان، وبما ٌحقق تطلعات القٌادة الرشٌدة ضٌو

  -.أٌدها هللا

وشرعت وزارة الحج والعمرة ضمن استعداداتها لموسم الحج الحالً فً تطبٌق برنامج " اإلسورة 

ا من موسم اإللكترونٌة " على الحجاج، وذلك ضمن مشروع النظام الموحد لحجاج الخارج اعتبارً 

حج هذا العام، وإلزام مكاتب شإون الحج فً مختلف دول العالم التً ٌفد منها الحجاج بتوفٌر بٌانات 

الحجٌج قبٌل وصولهم لمنفذ الدخول فً المملكة، حٌث تشتمل بٌانات اإلسورة االلكترونٌة على 

ة بالحاج وصورته مما الرقم الحدودي ورقم التؤشٌرة ورقم جواز السفر والبٌانات األساسٌة الخاص

ٌساعد الجهات الحكومٌة ذات العالقة بالحج على قراءة بٌانات الحجاج إلكترونٌا، وبما ٌساعد 

 .الوزارة على التعرف على بٌانات الحاج ومقر سكنه واإلسهام فً إرشاد التائهٌن وحصر األعداد

حج خططاً لمراحل التفوٌج وأعدت وزارة الحج والعمرة وفً إطار آلٌة تنظٌم الحشود فً مراحل ال

مرحلة، تنفذها وحدة التفوٌج بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك وفق معاٌٌر محددة  12من 

لتنظٌم وإدارة خطة التفوٌج، التً تشمل الجداول الزمنٌة وإدارة تنظٌم الحشود وسٌنارٌو الخطط 

وتنفٌذ الخطط المتعلقة بالتدرٌب البدٌلة للحاالت الضرورٌة وخطط الطوارئ ومتابعة تقٌٌم األداء 

والتوعٌة وإدارة الحاالت الطارئة والمرور، فضالً عن تشكٌل فرٌق أشرافً لمتابعة دقة تنفٌذ عمل 

المراحل التً ٌشارك فٌها األمن العام والدفاع المدنً ووزارة الشإون البلدٌة والقروٌة وهٌئة تطوٌر 

 .حج والعمرةمكة ومعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث ال

كمــا أدخلت الوزارة فً موسم حج هذا العام سٌارات "الغولف" صغٌرة الحجم فً المشاعر المقدسة 

الستخدامها فً تنقل فئة كبار السن والعجزة داخل حدود مشعر منى وداخل األمان الضٌقة بٌن 

دد فً المواسم المخٌمات مما سٌسهم فً حل أزمة التنقل فً المشاعر المقدسة، وسٌتم زٌادة الع

 المقبلة بعد تقٌٌم التجربة هذا العام، إلى جانب استحداث وحدات نسائٌة لإلشراف والمتابعة على 
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 .المخٌمات فً المشاعر المقدسة

ودأبت وزارة الحج والعمرة فً تنظٌم برنامج ترحٌبً بضٌوف الرحمن عند وصولهم إلى صاالت 

حٌث ٌستقبل الحاج بالورود والهداٌا، وٌعكس هذا  القدوم فً المنافذ الجوٌة والبحرٌة والبرٌة،

البرنامج الخدمات الجلٌلة التً تقدمها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لعموم الحجاج والمعتمرٌن 

 .القادمٌن فً كل عام

وفٌما ٌتعلق باإلٌواء فً المشاعر، خصصت الوزارة مخٌمات المشاعر سواء لمإسسات الطوافة أو 

جاج الداخل فً وقت مبكر جداً، أي فً شهر رجب من كل عام، كما تعمل لشركات ومإسسات ح

الوزارة فً خطوتها التطوٌرٌة إلى تطبٌق التخصٌص الكترونً لمإسسات الطوافة العام المقبل، 

 .وهو ما تم بالفعل مع شركات حجاج الداخل هذا العام

ة الحج والعمرة، مع الجهات وفً مجال مكافحة وضبط الحمالت الوهمٌة للحج، تتكامل جهود وزار

الحكومٌة األخرى المعنٌة مثل األمن العام وإمارات المناطق لضبط الحمالت المخالفة عبر نقاط 

الفرز فً مداخل مكة المكرمة ومخارج المدن الرئٌسة وإحالة مرتكبٌها إلى هٌئة التحقٌق واالدعاء 

بة وفقا ألحكام النظام وذلك فً إطار العام باعتبارها جرٌمة احتٌال ونصب ٌخضع مرتكبٌها للعقو

جهود الوزارة الرامٌة إلى توفٌر أقصى درجات الراحة والطمؤنٌنة لحجاج بٌت هللا الحرام تنفٌذاً 

 -حفظه هللا  -لتوجٌهات حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز آل سعود 

لرحمن منذ وصولهم إلى الدٌار المقدسة حتى بتسخٌر جمـٌع اإلمكانات اآللٌة والبشرٌة لضٌوف ا

 .ٌعودوا إلى أوطانهم سالمٌن غانمٌن
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وزارة الحج والعمرة تطلق برنامج ورش العمل التعرٌفٌة بمسارات خطط التفوٌج 

 هـ1437لموسم حج 
 

 

 

 سم وا 2116أغسطس  21ه الموافق  1431ة ذو القعد 11مكة المكرمة 

أطلقت وزارة الحج والعمرة الٌوم ، الورش التعرٌفٌة بالخطط التنفٌذٌة لتفوٌج حجاج بٌت هللا الحرام 

فً المشاعر المقدسة بإشراف ومتابعة معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر 

 .هـ1431إسسات لموسم الحج الحالً بنتن وذلك فً إطار رفع جاهزٌة الوزارة والم

وحضر الورشة التً انطلقت فً مكة المكرمة، وكٌل الوزارة لشئون الحج الدكتور حسٌن بن ناصر 

الشرٌف و مستشار وزٌر الحج للعملٌات والطوارئ ورئٌس وحدة التفوٌج فً الوزارة الدكتور 

فً حجاج تركٌا ومسلمً محمد بن عبد هللا القرنً ، إلى جانب رئٌس ومنسوبً مإسسة مطو

 .أوروبا واسترالٌا

وتناولت الورشة التعرٌفٌة بالشرح والتفصٌل، خطط التفوٌج المعتمدة من قبل وزٌر الحج والعمرة ، 

و مراحلها ومسارات التفوٌج والجداول الزمنٌة للحجاج ، حٌث أكد الدكتور حسٌن الشرٌف فً 

ذا العام تنطلق من رإٌة جدٌدة ومحددات تنظٌمٌة الورشة التعرٌفٌة ان الخطط الجدٌدة لموسم حج ه

متقدمة تؤخذ بعٌن االعتبار كافة المعطٌات الالزمة إلنجاح برامج التفوٌج ؛ مإكدا اهتمام معالً 

وزٌر الحج والعمرة بالتزام كافة مإسسات الطوافة وحمالت الحج بالجداول الزمنٌة لخطط التفوٌج 

ٌُعد بما ٌضمن تمتع ضٌوف بٌت هللا الحرا م بؤن ٌإدوا نسكهم بكل ٌسر وطمؤنٌنة منوها بؤن التفوٌج 

 .ركٌزة أساسٌة من ركائز نجاح موسم الحج

وأفاد الشرٌف أن فرع وزارة الحج والعمرة فً مكة المكرمة ٌقوم بعدة مهام لتنفٌذ خطط التفوٌج فً 

رشدٌن واعداد التقارٌر شكلها األمثل، حٌث ٌتابع الفرع جداول التفوٌج وتواجد أعضاء التفوٌج والم

 ".والنتائج الدورٌة ورفع تقارٌر مفصلة لكل للمخالفات بنهاٌة الحج

ٌذكر أن، وزارة الحج والعمرة ستنظم خالل األٌام المقبلة سلسلة من اللقاءات مع رإساء مجالس 

ة، مرحل 12إدارة مإسسات الطوافة وأعضاء المجالس المسئولٌن، لبلورة خطط التفوٌج المكونة من 

 .والتً تنفذها وحدة التفوٌج بوزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
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شركة ومؤسسة لنقل  33ألف حافلة من خالل  11النقابة العامة للسٌارات توفر 

 هـ1437الحجاج لموسم حج 

 

 

 

  م واس 2116أغسطس  21ه الموافق  1431ذو القعدة  11مكة المكرمة فً 

هــ لتوفٌر النقل اآلمن 1431أعدت النقابة العامة للسٌارات خطتها التشغٌلٌة لموسم حج هذا العام 

ف حاج خالل تنقالتهم ما بٌن مدن الحج والمشاعر المقدسة فً أل 311والمٌسر ألكثر من ملٌون و

ألف حافلة مجهزة ومهٌؤة فنٌا وإدارٌا وتشغٌلٌا  16رحلة من خالل  151ألفا و 162رحالت تبلغ 

وباستخدام تنوع وتعدد مستوٌات النقل بما ٌلبً الرغبات المتنوعة واستخدام إجراءات تحصٌل 

  . أجور نقل الحجاج مبسطة ومطورة

وأوضح األمٌن العام المكلف للهٌئة العامة بالنقابة العامة للسٌارات أسامة بن حسن مال أن خطة 

هــ وتنتهً بانتهاء أعمال موسم الحج  1431/ 11/ 16النقابة التً بدأت فً تنفٌذه اعتبارا من 

بط هذه هـ تشمل مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وجدة والطرق التً تر1431/ 1/ 31بنهاٌة ٌوم 

المدن والمشاعر المقدسة والطرق المإدٌة لها ومقار شركات نقل الحجاج الفتا أن النقابة راعت فً 

خطتها المبادئ األساسٌة آللٌة التوزٌع وأهم النقاط الواردة فٌها بحٌث ٌترك حرٌة اختٌار الشركة 

شركات الناقلة لرحلة الدورة الناقلة من قبل الحجاج أو من ٌمثلهم وذلك بفتح المجال لهم فً اختٌار ال

 . الكاملة والمشاعر

وبٌن أن النقابة ترتبط فً تنفٌذ الخطة التشغٌلٌة مع عدة جهات تتمثل فً وزارة الحج وإمارة منطقة 

مكة المكرمة وإمارة منطقة المدٌنة المنورة ووزارة النقل واألمن العام )المرور ، أمن الطرق 

مإسسات الطوافة بمكة المكرمة والمإسسة األهلٌة لإلدالء ،الدفاع المدنً ( ووزارة الصحة و

بالمدٌنة المنورة ومكتب الوكالء الموحد ومكتب الزمازمة الموحد والخطوط الجوٌة العربٌة 

السعودٌة ووزارة الثقافة واإلعالم وهٌئة األرصاد وحماٌة البٌئة والهٌئة العلٌا لمراقبة نقل الحجاج 

ة بها ومكتب إرشاد الحافالت وهٌئة الهالل األحمر السعودي والجهات واللجان التنفٌذٌة المرتبط

األخرى المشاركة فً أعمال الحج حٌث ٌتم التنسٌق معهم فً تقدٌم خدمة النقل مع وجود أدوار 
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  . ت لضمان خدمة النقل بالصورة المطلوبةتقوم بها هذه الجهات بالتعاون مع النقابة العامة للسٌارا

الغاٌة من الخطة التشغٌلٌة تتحدد لنقل الحجاج لرحالت المشاعر المقدسة )منى ، وأفاد المال أن 

( حاج متوقع نقلهم هذا العام موضحا أن 133313111عرفات ، مزدلفة ( فً نقل أمن ومٌسر لعدد )

النقابة تعمل هذا العام على إصدار اعتمادات النقل لمإسسات الطوافة بدءا من الٌوم األول من شهر 

حجة وتوزٌع الحافالت على مإسسات الطوافة من مقار الشركات بالشمٌسً بواسطة الحاسب ذي ال

اآللً عالوة على تخفٌض نسبة أعطال الحافالت فً رحالت المشاعر المقدسة وتكثٌف الورش 

 . الفنٌة من قبل الشركات

رد الواحد لنقل وأوضح أنه ٌتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة بواسطة نظام ال

حجاج الخلٌج والحجاج الضٌوف وبعض الجنسٌات األخرى وكذا بنظام الردٌن لنقل حجاج مإسسة 

جنوب آسٌا والدول العربٌة وبعض حجاج مإسستً تركٌا وجنوب شرق آسٌا وأفرٌقٌا غٌر العربٌة 

شرق آسٌا  وإٌران باإلضافة إلى نظام الرحالت الترددٌة لنقل حجاج مإسسة تركٌا ومإسسة جنوب

ومإسسة إٌران ومإسسة إفرٌقٌا غٌر العربٌة الفتا أن إجمالً الحجاج الذٌن سٌتم نقلهم هذا العام 

ألف حاج ٌمثلون حجاج مإسستً  111بنظام الرد والردٌن خالل رحلة المشاعر المقدسة ٌبلغ 

م بالرحالت مطوفً حجاج جنوب آسٌا والدول العربٌة فٌما ٌبلغ إجمالً الحجاج الذٌن سٌتم نقله

آالف حاج ٌمثلون مإسسات تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وجنوب شرق آسٌا  616الترددٌة ٌبلغ 

( حافلة تقرٌبا  162211وإفرٌقٌا غٌر العربٌة حٌث خصص لنقل حجاج هذه المإسسات عدد ) 

حٌث ٌتمٌز مشٌرا إلى أن أسلوب النقل الترددي فً الحج ٌعتبر من األسالٌب الحدٌثة فً نظام النقل 

%( تقرٌباً مع تحقٌق أعلى مستوٌات 33بتخفٌض عدد الحافالت العاملة فً نقل الحجاج بنسبة )

الكفاءة فً النقل وكذلك خفض أزمنة نقل الحجاج فً منطقة المشاعر المقدسة وبنسب قٌاسٌة من 

مات خالل كفاءة النظام وتخصٌص طرق مغلقة لكل فئة من فئات الحجاج تتوفر بها كافة الخد

( دقٌقة 42والمتطلبات لتنفٌذ الخدمة حٌث تستغرق زمن الرحلة من مشعر عرفات إلى مزدلفة )

( دقٌقة وخفض عدد المركبات على الطرق فً مكة المكرمة 35ومن مشعر مزدلفة إلى منى )

والمشاعر المقدسة إلى جانب تقلٌل نسبة التلوث بسبب ما ٌنبعث من عوادم الحافالت وذلك نتٌجة 

 . عدد المركبات العاملة على الطرقخفض 

وأبان األمٌن العام المكلف للهٌئة العامة بالنقابة العامة للسٌارات أسامة مال أن شركات نقل الحجاج 

( حافلة حدٌثة ومزودة بوسائل السالمة والراحة 12116أمنت بإشراف من النقابة العامة للسٌارات )

هذا النوع من وسائل النقل وذلك بغرض توفٌر نقل آمن وبؤفضل المواصفات العالمٌة المعتمدة فً 

ومرٌح لحجاج بٌت هللا الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى هللا علٌه وسلم بقٌمة تقرٌبٌة تصل إلى 

( لاير وذلك فً خطوة لتحدٌث أساطٌلها وبذلك ٌصبح إجمالً أسطول حافالت  31131113111) 

قابة والتً ستشارك فً نقل الحجاج لموسم حج هذا شركات نقل الحجاج المنضمة تحت عضوٌة الن

  ( حافلة 16، 112هــ بعدد )  1431العام 
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مركزاً  11وقال : إن تقوم النقابة العامة للسٌارات وشركات نقل الحجاج قامت بإعداد وتجهٌز 

للمساندة وإسعاف األعطال والمجهزة بسائقٌن وفنٌٌن وحافالت وورش وأوناش وعمال لنقل العفش 

فً الطرق السرٌعة بٌن كل من مكة المكرمة وجدة والمدٌنة المنورة مربوطة اإللكترونٌات مع 

لمركز الرئٌس للنقابة واإلدارات المختصة بمتابعة ومراقبة سٌر العمل ومهمة هذه المراكز المتابعة ا

واإلشراف وتقدٌم خدمات المساندة واإلسعاف لحركة الحافالت وسائقٌها على الطرق السرٌعة بما 

وسلم كما  ٌوفر السالمة والطمؤنٌنة لحجاج بٌت هللا الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى هللا علٌه

تسهم مراكز المساندة فً تخفٌض ومعالجة األعطال على الطرق السرٌعة والحد من وقوع الحوادث 

 . على الطرق السرٌعة وتقلٌص زمن معالجة أعطال الحافالت

وكشف أسامة مال عن استحدث منصة الكترونٌة موحدة تشمل أنظمة تتبع اسطول الحافالت 

من كافة شركات ومإسسات النقل المنضوٌة تحت مظلة النقابة المصرح لها بالمشاركة فً الموسم 

العامة للسٌارات تهدف إلى تتبع صحة مسار الحافلة والتخفٌض من زمن معالجة الحافالت المتوقفة 

او المتعطلة عالوة على إنشاء غرفة عملٌات مجهزة تشمل عدة جهات مشاركة فً اإلشراف على 

كرمة ، أمن الطرق ، الدفاع المدنً ، وزارة الحج ، اللجنة خدمة ضٌوف الرحمن من مرور مكة الم

التنفٌذٌة لمراقبة نقل الحجاج ، مإسسات الطوافة، ارشاد الحافالت ، شركات نقل الحجاج وغٌرها 

من الجهات الخدمٌة من خالل شاشات تعمل لٌالً نهاراً اعتبارا من غرة ذي القعدة حتى نهاٌة موسم 

اقبة النقل واإلسعاف فً حالة العطل أو الحوادث ال قدر هللا على الطرق الحج لتتبع الحافالت ومر

إلى جانب الربط الشبكً بواسطة اإلنترنت الفضائً مع شركات نقل الحجاج فً مواقعها للعدٌد من 

متطلبات العمل مثل )برنامج تبادل بٌانات الحافالت والمقاعد المطلوب اعتمادها وكذلك االستغناء 

عة على التوالً عن استئجار الحافالت من خارج المملكة لرحلة التصعٌد لكفاٌة أسطول وللسنة الساب

الشركات والقدرة لنقل العدد المتوقع وصوله من حجاج بٌت هللا الحرام وكذلك إٌقاف التعامل الٌدوي 

لمستخلصات الشركات والعمل ببرنامج إلكترونً لمحاسبة الشركات ومستخلصاتهم وهذا سٌحقق 

  . كبٌرة وكثٌرة كتوفٌر الوقت والجهد وتالفً األخطاء وسرعة ودقة اإلنجاز فوائد

وأكد أمٌن نقابة السٌارات أن النقابة وضعت تنظٌما إدارٌا وأمنٌا ٌضمن حسن جدولة عمل السائقٌن 

وعدم إرهاقهم فً مكة والمدٌنة لتفادي وقوع الحوادث وفق خطوات هامة ومن ضمنها عدم بقاء 

م سكن الحجاج أكثر من ساعتان ومتابعة جدول السائقٌن وأوقات خروجهم من الشركات الحافلة أما

من فرق عمل متخصصة لذلك فً مراكز االستقبال وبإشراف ومراقبة من وزارة الحج ومرابطة 

عدد من السائقٌن فً مراكز التفوٌج بحٌث من ٌالحظ علٌه أي إرهاق من السائقٌن ٌتم استبداله 

( ساعة من فرق مٌدانٌة ودورٌات النقل لجمٌع 24مرابطٌن ومتابعة مٌدانٌة خالل )بسائق آخر من ال

الطرق التً ٌسلكها الحاج وبإشراف اللجنة التنفٌذٌة لمراقبة نقل الحجاج موضحا أنه ٌتم االستمرار 

( الحادٌة عشرة مساءاً إلى المدٌنة المنورة من مكة 11فً عدم ترحٌل الحجاج بعد الساعة )

والعكس لسالمتهم وفق توجٌه صاحب السمو الملكً أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس الهٌئة  المكرمة

  . العلٌا لمراقبة نقل الحجاج

وأضاف أنه ٌتم توفٌر مستوٌات متنوعة من خدمات النقل من خالل إتاحة حرٌة اختٌار الحجاج 

وتوفٌر خدمة نقل حجاج لشركات النقل وتحدٌد نوع الخدمة وتوفٌر خدمات النقل للعقود الخاصة 

الخارج القادمٌن براً وخدمة نقل حجاج الداخل وخدمة نقل الصلوات والمزارات وخدمة النقل 

( وظٌفة 242111المدرسً وخدمة نقل المعتمرٌن مشٌرا إلى أن النقابة قامت بتوفٌر ما ٌزٌد عن )
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تمت إحالتهم لشركات نقل ( سبعمائة وخمسٌن )فنً وسائق(، وقد 151للمواطنٌن تقدم فٌها تقرٌبا )

الحجاج لتعٌٌنهم على وظائفها الشاغرة كسائقٌن أو فنٌٌن وأما باقً العدد فٌتم استقدامهم من خارج 

المملكة هذا بخالف ما وفرته النقابة العامة للسٌارات من وظائف إدارٌة ومٌدانٌة فً المركز 

( 2161الوظائف إلى أكثر من )الرئٌسً بالنقابة وفروعها والرحالت الترددٌة حٌث ٌصل عدد 

 –وظٌفة موسمٌة تم بحمد هللا إشغالها بالسعودٌٌن المإهلٌن حٌث ٌبلغ إجمالً عدد الوظائف إدارٌة 

 . ( وظٌفة موسمٌة ودائمة262111سائقٌن ) –فنٌة 
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 مؤسسة مطوفً حجاج الدول العربٌة تستقبل أول طالئع حجاجها

 

 

 سم وا 2116أغسطس  21هـ الموافق  1431ذو القعدة  11مكة المكرمة 

حاًجا من العراق، الذٌن ٌعدون  216لت المإسسة األهلٌة لمطوفً حجاج الدول العربٌة أمس، استقب

 .أول أفواج حجاج الدول العربٌة

وأبان رئٌس مجلس إدارة المإسسة المطوف المهندس عباس بن عبدالغنً قطان، أن عدد أفواج 

ة، مشٌراً إلى أنه جرى تقدٌم دول 11ألف حاج قادمٌن من  211حجاج الدول العربٌة لهذا العام نحو 

جمٌع التسهٌالت لضمان أداء شعٌرة الحج على أكمل وجه وسط منظومة خدمات قدمتها الحكومة 

  -.أٌدها هللا -الرشٌدة 

وأشاد المهندس قطان، بدعم معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، مقدماً الشكر 

دمة المٌدانٌة، وللعاملٌن بالمإسسة على الجهود التً ٌقومون والتقدٌر لجمٌع العاملٌن فً مكاتب الخ

  .بها خدمة لضٌوف بٌت هللا الحرام
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 المؤسسة األهلٍة لإلدالء تكثف نشاطها فً خذمة ضٍوف الرحمن

ة األهلٌة لإلدالء حاتم بالً أن الخدمة المقدمة لضٌوف الرحمن أبان رئٌس مجلس إدارة المؤسس 

تكون على عدة مراحل تبدأ مع بداٌة العام باالجتماعات التنسٌقٌة مع رؤساء الوفود و بعثات الحج 

  .لمعالجة القصور وبعض األخطاء التً حصلت فً الموسم الماضً

عد مرحلة القاءات التنسٌقٌة تبرم العقود مع وأوضح بالً فً تصرٌح لوكالة االنباء السعودٌة، أنه ب

البعثات وتحدٌد المساكن والكشف علٌها عبر فرق خاصة من المؤسسة األهلٌة ومطابقتها للعقود 

  .المبرمة والتأكد من جاهزٌة المبانً من حٌث سالمة المبنى وتوفر المتطلبات

بال ضٌوف الرحمن هً مركز وحول وصول الحاج أشار إلى أن هنالك ثالثة مراكز مخصصة الستق

استقبال المطار ومركز استقبال البر ومركز استقبال الهجرة لحجاج البحر والجو القادمٌن من جدة 

عبر منافذ االستقبال هناك أو القادمٌن من مكة المكرمة بعد أدائهم فرٌضة الحج مؤكدا جاهزٌة الفرق 

 .ى استقرارهم داخل المساكن المعدة لهمالمٌدانٌة الستقبال الحجاج وتوفٌر جمٌع متطلباتهم حت

وأفاد بالً أنه ٌوجد لدى المؤسسة مكتب للمتابعة الصحٌة للحاج وزع مندوبٌه على القطاعات 

الصحٌة المشاركة كافة فً الحج ومتابعة الحالة الصحٌة لهم ، إضافة إلى وجود مكتب إرشاد الحجاج 

وكالة الوزارة لشؤون الزٌارة بالمدٌنة المنورة ، التائهٌن بالتعاون مع وزارة الحج ، ممثلة بفرع 

حٌث ٌحدد سكن الحاج التائه إلى موقع سكنه وإٌصاله إلٌه، الفتا االنتباه إلى أن المرحلة األخٌرة من 

مراحل الخدمة المقدمة للحاج مرحلة تودٌعه سواء إلى مكة المكرمة ألداء فرٌضة الحج أو إلى 

 .ده بعد أدائه لفرٌضة الحجالمنافذ األخرى للعودة إلى بال

من جهته بٌن عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لإلدالء للشؤون اإلدارٌة الدكتور أحمد خلٌل 

بالمدٌنة أن المؤسسة سلكت هذا العام نهجاً جدٌداً فً آلٌة التوظٌف وتطوٌر مكاتبها ” واس“لمندوب 

ات وورش العمل لرؤساء المكاتب والنواب ومراكز االستقبال بأحدث التقنٌات واآللٌات وإقامة الدور

  .والقٌادٌٌن والمرشدٌن فً كٌفٌة التعامل مع الحاج منذ وصوله إلى المدٌنة المنورة وحتى مغادرته

وأوضح خلٌل أن هذه الورش نظمت على أٌدي متخصصٌن بالتعاون مع جامعة طٌبة والجامعة 

ن لتسهٌل التواصل مع ضٌوف الرحمن ، وذلك بما اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة ، واالستعانة بالمترجمٌ

ٌحدم الحاج وتسهٌل متطلباته منذ قدومه إلى المملكة حتى مغادرته عائداً إلى بالده ، مؤكدا حرص 

المؤسسة على التكامل مع الجهات الخدمٌة التً تقدم الخمة لضٌوف الرحمن ومراعاة توجهات 

  .سهل على الحاج أدائه مناسكه بكل ٌسر وسهولةالحكومة الرشٌدة فً هذا االتجاه فً كل ما ٌ

وأشار خلٌل إلى أن خطة هذا العام اعتمدت على برامج وآلٌات وفق المنهجٌة العلمٌة إلعداد الخطط 

االستراتٌجٌة وما ٌنبثق عنها من خطط تشغٌلٌة تندمج مع أداء إدارة األداء وإعادة تنظٌم االستقبال 

اإللكترونً لخدمة الحاج الكرٌم اضافة  ز الدولً ٌا ٌنسجم مع المساربمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌ

إلعادة تنظٌم ودمج مركزي استقبال الهجرة وحجاج البر ودمج عملٌات التفوٌج مع المراكز بما ٌتفق 

مع مستجدات المسار اإللكترونً وتطوٌر األنظمة وحزم الخدمات المقدمة إلى الحجاج بما ٌنسجم مع 

اإللكترونً لحجاج الداخل واستكمال التكامل التقنً مع وزارة الحج، مبٌنا أنه مشروع المسار 

استحدث مكتب لدعم ومساندة لمكاتب الخدمة المٌدانٌة لعملٌات توجٌه وتودٌع الحافالت لتالفً 

  .األخطاء والقصور فً الخدمة المقدمة للحاج

 

. 
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 السذٌس ٌطلع على الخطط التشغٍلٍة بالمسجذ النبوي 

 

 اسخمباي اٌسذ٠س ٌّٕسٛبٟ ٚواٌت سئاست شؤْٚ اٌّسدذ إٌبٛٞ

 ساٌُ األحّذٞ -اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة 

وخٛس ػبذاٌشحّٓ بٓ ػبذاٌؼض٠ض اٌخمٝ اٌشئ١س اٌؼاَ ٌشؤْٚ اٌّسدذ اٌحشاَ ٚاٌّسدذ إٌبٛٞ اٌش١خ اٌذ

اٌسذ٠س بّذ٠شٞ إداساث ٚواٌت اٌشئاست اٌؼاِت ٌشؤْٚ اٌّسدذ إٌبٛٞ ٚسحب بُٙ ِمذِاً شىشٖ 

ٚحمذ٠شٖ ػٍٝ خٙٛدُ٘ اٌخٟ بزٌٛ٘ا فٟ خذِت اٌّسدذ إٌبٛٞ ِٓ خالي اٌبشاِح ٚاٌخطظ اٌخٟ ٚضؼج 

ش٠ف١ٓ، وّا حث اٌّذ٠ش٠ٓ ػٍٝ ٌخذِت لاصذٞ اٌحش١ِٓ اٌش -حفظُٙ هللا-ٚفك حٛخ١ٙاث ٚالة األِش 

 .بزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌدٙذ ٚاٌؼطاء فٟ سب١ً اٌخط٠ٛش ٚاٌشلٟ باٌخذِاث اٌّمذِت ٌٍحداج ٚاٌضٚاس

ٚشىش اٌشئ١س اٌؼاَ اٌدٙٛد اٌّباسوت اٌخٟ بزٌج فٟ شٙش سِضاْ اٌّباسن ٟٚ٘ ِحً اٌفخش 

ئاست اٌؼاِت ٌشؤْٚ اٌّسدذ ٚاالػخضاص ٚاإلشادة ٚوزٌه االسخؼذاداث اٌّبىشة اٌخٟ لذِخٙا ٚواٌت اٌش

 .إٌبٛٞ فٟ اسخمباي اٌحداج فٟ اٌّشحٍت األٌٚٝ ُٚ٘ را٘بْٛ إٌٝ ِىت اٌّىشِت

ٚأٚضح اٌسذ٠س أْ اٌشئاست ٚٚواٌخٙا حش٠صت ػٍٝ اٌخطظ االسخشاح١د١ت ٚاٌخشغ١ٍ١ت ٚاٌخٕف١ز٠ت اٌخٟ 

ثالبت ٚٚاضحت  حىْٛ بّثابت خاسطت ٌٍطش٠ك اٌصح١ح فٟ حمذ٠ُ اٌخذِاث ٚاٌخطظ اٌّب١ٕت ػٍٝ خطظ

 .ٚسساٌت ٘ادفت ٚأ٘ذاف ٔب١ٍت
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 برامج وتقنٌات حدٌثة للمؤسسة األهلٌة لألدالء فً خدمة ضٌوف الرحمن

 

 تودٌع حجاج العام الماضً

أبان رئٌس مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء حاتم بالً أن الخدمة المقدمة لضٌوف الرحمن 
تكون على عدة مراحل تبدأ مع بداٌة العام باالجتماعات التنسٌقٌة مع رإساء الوفود وبعثات الحج 
لمعالجة القصور وبعض األخطاء التً حصلت فً الموسم الماض3ً وأوضح بالً أنه بعد مرحلة 
اللقاءات التنسٌقٌة تبرم العقود مع البعثات وتحدٌد المساكن والكشف علٌها عبر فرق خاصة من 
المإسسة األهلٌة ومطابقتها للعقود المبرمة والتؤكد من جاهزٌة المبانً من حٌث سالمة المبنى 

 .وتوافر المتطلبات
الرحمن هً وحول وصول الحاج أشار إلى أن هناك ثالثة مراكز مخصصة الستقبال ضٌوف 

مركز استقبال المطار ومركز استقبال البر ومركز استقبال الهجرة لحجاج البحر والجو القادمٌن 
من جدة عبر منافذ االستقبال هناك أو القادمٌن من مكة المكرمة بعد أدائهم فرٌضة الحج مإكدا 

هم داخل المساكن جاهزٌة الفرق المٌدانٌة الستقبال الحجاج وتوفٌر جمٌع متطلباتهم حتى استقرار
 .المعدة لهم

وأفاد بالً بؤنه ٌوجد لدى المإسسة مكتب للمتابعة الصحٌة للحاج وزع مندوبٌه على القطاعات 
الصحٌة المشاركة فً الحج ومتابعة الحالة الصحٌة لهم، إضافة إلى وجود مكتب إرشاد الحجاج 

شإون الزٌارة بالمدٌنة المنورة، التائهٌن بالتعاون مع وزارة الحج، ممثلة بفرع وكالة الوزارة ل
حٌث ٌحدد سكن الحاج التائه وٌتم توصٌله إلى موقع سكنه، الفتا االنتباه إلى أن المرحلة األخٌرة 
من مراحل الخدمة المقدمة للحاج مرحلة تودٌعه سواء إلى مكة المكرمة ألداء فرٌضة الحج أو 

 .ة الحجإلى المنافذ األخرى للعودة إلى بالده بعد أدائه فرٌض
من جهته بٌن عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء للشإون اإلدارٌة الدكتور أحمد خلٌل أن 
المإسسة سلكت هذا العام نهجاً جدٌداً فً آلٌة التوظٌف وتطوٌر مكاتبها ومراكز االستقبال بؤحدث 

قٌادٌٌن والمرشدٌن التقنٌات واآللٌات وإقامة الدورات وورش العمل لرإساء المكاتب والنواب وال
 .فً كٌفٌة التعامل مع الحاج منذ وصوله إلى المدٌنة المنورة وحتى مغادرته

وأوضح خلٌل أن هذه الورش نظمت على أٌدي متخصصٌن بالتعاون مع جامعة طٌبة والجامعة 
اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة، واالستعانة بالمترجمٌن لتسهٌل التواصل مع ضٌوف الرحمن، وذلك 

 .ٌخدم الحاج وتسهٌل متطلباته منذ قدومه إلى المملكة حتى مغادرته عائداً إلى بالدهبما 
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 ةالف حاج غادروا السبت مٌقات ذو الحلٌف 37حافلة تقل  630

 

 
اٌف حاج ِٓ ١ِماث رٚ اٌح١ٍفت ِخٛخ١ٙٓ اٌٝ  81( حافٍت حمً لشابت 096٘ـ )٠71/77/7:91غادس ا١ٌَٛ اٌسبج 

اإلششافٟ   ٌّدٍسِىت اٌّىشِت أٚضح رٌه ػضٛ ِدٍس إداسة اٌّؤسست اال١ٍ٘ت ٌألدالء اٌّششف ػٍٝ لطاع ا

( اٌّششف ػٍٝ ِشوض ِغادسة ا١ٌّماث اٌذ١ًٌ ف١صً بٓ ِحّذ أ١ِٓ سٕذٞ ٚاٌزٞ أضاف أْ ِشوض  7سلُ ) 

( ِٛلغ باٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ح١ث 787ِغادسة ا١ٌّماث ٠سخمبً ا١ٌَٛ اٌسبج اٌحداج اٌّغادس٠ٓ اٌٝ ِىت اٌّىشِت ِٓ )

غ سىُٕٙ ثُ ٠خٛخْٙٛ اٌٝ ا١ٌّماث ٌإلحشاَ ٚاٌصالة ٌؼمذ ١ٔت ٠خُ أٙاء اخشاءاث ِغادسة اٌحداج ١ِذا١ٔاً ِٓ ِٛال

اٌحح ٚبذأ اٌخٍب١ت ٕٚ٘ا ٠مَٛ ِشوض ِغادسة ا١ٌّماث بّساػذة اٌحداج ٚحٍب١ت احخ١اخاحُٙ فّٓ ٠طٍب اٌفخٜٛ ٔذٌٗ ػٍٝ 

ضال ػٓ ِشاوض اٌخٛخ١ٗ ٚاالسشاد ٚاالفخاء ِٚٓ ٠حخاج ٌّساػذة طب١ت ٕٔمٍٗ ٌٍّسخشفٝ ٚٔخابغ حاٌخٗ حخٝ ٠غادس ف

حٕظ١ُ ٚلٛف اٌحافالث باٌخؼاْٚ ِغ ِشٚس اٌّذ٠ٕت ٚاٌدٙاث اال١ِٕت االخشٜ ٚاٌز٠ٓ ٔمذَ ٌُٙ خض٠ً اٌشىش ػٍٝ 

 . اٌؼًّ اٌدباس اٌزٞ ٠مِْٛٛ بٗ ٌخذِت ض١ٛف اٌشحّٓ

اٌٝ حمذ٠ُ خذِاث ِخ١ّضة ٌض١ٛف اٌشحّٓ  ( لاي ٠ٙذف اٌمطاع  7اإلششافٟ سلُ )   ٚػٓ ِٙاَ لطاع اٌّدٍس

ششفت ِٓ خالي ِٕظِٛت ِخىاٍِت ِٓ اٌخذِاث ػبش ِىاحب اٌخذِاث ا١ٌّذا١ٔت أثٕاء فخشة إلاِت اٌحداج ٚبصٛسة ِ

 -: ٚحخٝ ِغادسحُٙ اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ٌٚخحم١ك ٘زا اٌٙذف اػخّذ اٌمطاع ػذة بشاِح ػًّ ِٕٙا

 ( 7اإلششافٟ سلُ )   بشٔاِح ػًّ ٚحذة لطاع اٌّدٍس     -

ً داخً اٌمطاع ٚاٌشبظ ب١ٓ وافت اٌٛحذاث اٌخابؼت ٌٍمطاع ٚحٛث١ك خ١ّغ أػّاٌٗ خالي ٠ؼٕٟ ٘زا اٌبشٔاِح حٕظ١ُ اٌؼّ

 ِٛسُ اٌحح

  ِشوض ِغادسة ا١ٌّماث بشٔاِح ػًّ     -

٠خُ ف١ٗ خذِت إسشاد اٌحداج اٌىشاَ فٟ ِسدذ ا١ٌّماث "رٚ اٌح١ٍفت" ٚحٕظ١ُ دخٌُٛٙ إٌٝ اٌّسدذ ٚإسشادُ٘ إٌٝ 

 حافالحُٙ اٌّخصصت ٌٍّغادسة

 (7ِىخب اٌّدٍس اإلششافٟ ٌّىاحب اٌخذِت ا١ٌّذا١ٔت سلُ ) بشٔاِح ػًّ     -

٠ٚؼٕٝ ٘زا اٌبشٔاِح باإلششاف اٌّباشش ػٍٝ ِىاحب اٌخذِت ا١ٌّذا١ٔت ِٚا ٠ٕذسج ححج ٔطاق ِدٍسٙا اإلششافٟ ِٓ 

ٌٍحداج اٌىشاَ صٚاس إٌٛاحٟ اإلداس٠ت ٚاٌّخابؼت ا١ٌّذا١ٔت ٚاٌزٞ ٠سؼٝ ِٓ خالٌٙا ٌخمذ٠ُ خذِاث ػا١ٌت اٌّسخٜٛ 

ِسدذ سسٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ٚاٌخٕس١ك ٌّؼاٌدت أٞ ِؼٛلاث حطشا ػٍٝ ِىاحب اٌخذِت خالي اػّاي ِٛسُ 

 اٌحح

 (7ِشوض حٛخ١ٗ اٌحافالث سلُ ) بشٔاِح ػًّ     -

٠ؼٕٝ اٌبشٔاِح بشفغ ِسخٜٛ األداء ٚ رٌه ِٓ خالي اٌخؼاْٚ ِغ ِىاحب اٌخذِت ا١ٌّذا١ٔت بخٛخ١ٗ اٌحافالث إٌٝ 

ا١ٌّذا١ٔت ٚفك حٛص٠غ أػذاد اٌحداج ٌٍحافالث حسب ِذخالث إٌظاَ ا٢ٌٟ ، ٚاٌخصف١ت ِغ ششواث   ِٛالغ اٌخٛد٠غ

 إٌمً ٚإٌمابت اٌؼاِت ٌٍس١اساث

 ٌخذِت ا١ٌّذا١ٔتبشٔاِح ػًّ ِىاحب ا     -

٠ؼٕٝ ٘زا اٌبشٔاِح بخمذ٠ُ وافت اٌخذِاث ٌٍحداج اٌىشاَ صٚاس ِسدذ اٌّصطفٝ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ٚاٌؼًّ ػٍٝ 

 ساحت اٌحداج ٚحٍب١ت خ١ّغ ِخطٍباحُٙ ٚاحخ١اخاحُٙ ٚإٔٙاء خ١ّغ إخشاءاحُٙ خالي فخشة إلاِخُٙ باٌّذ٠ٕت إٌّٛسة

 

 


