
 

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

  المقدمة:
 السالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن سيدان دمحم وعلى الو وصحبة أمجعٌن .و احلهد هلل رب العادلٌن والصالة 

 نهنة الواافة وال ي تعب ر ن  أشرف ادلنه  دلا تقدنو  ي ددنة جاا  ييبو احلرام لقد شرفنا هللا تعاىل دب
أن يقدم دوبو البشغيلية دلاسم جج اجلزائر وكاالت )ب( ( حلاا  99يسر نكبب اخلدنة ادليدانية رقم )ون  ىذا ادلنولق  

 0989الرشيدة  جكانبناشية نع البواير ادلنشاد و نااكبة لرؤية اىـ على أنل أن تكان ىذه اخلوة نبه4188

 :اوال: مرحلة التجكيز  واالدتعداد للمودم 
  اسبئاار نقر للهكبب  ي ناقع واضح ونبوايق للشروط ادلولاية ن  قبل ادلؤسسة 
  ذبنهيز ادلكبب جبهيع ادلبولبات 
  البعاقد ن  ناظفٌن سلبصٌن كال جسب رلالو يشرط أن يكاناا على قدر عايل ن  احلرفية ادلنهنية 
  احلاا  دلعرفة نااقع سك  احلاا  ونااعيد رجالهتم . وكاالتعقد اجبهاعات نع 
   لالطالع علينها وعلى ندى جاىزيبنها والبأكد ن  وجاد نايلي :زايرة نقار سك  احلاا 

 ىـ .    4188تصريح السك  اخلاص ابحلج لعام  -4
 تصريح الدفاع ادلدين . -0
 عقد صيانة ادلصعد . -8
 زنزم  دبياهوجاد ال رادات اخلاص  -1
 . األسرةالبأكد ن  الغرف وتازيع   -5

 

  



 

 

 

 
 : خطة االدتقبال والطواف:  ثانيا

 : خطة االدتقبال 

 . قر سكننهمضياف الرمح  وتاجينهنهم دلالسبقبال  ادلكببمت حبهد هللا ذبنهيز فريق عهل نبكانل وإبشراف ن  رئيس 
 

 وديكون رمل الفريق كالتالي :

ن  ( ناظفٌن سلبصٌن وعلى قدر ن  ادلسئالية السبالم اجلاازات 0عدد ) تكليف عضا اجلازات ابدلكبب نع ختصيص -4
 . نرشد احلافلة 

 علينهم .تازيع الاجبات واذلدااي احلاا  و السبقبال ( أشذاص 5ختصيص عدد ) -0
 تااجد جانلي األنبعة ويعدد كا ي  على ندار الساعة  ي الفنادق البايعة حلاا  ادلكبب  -8

 

  :خطة الطواف 

انئب الرئيس للشؤون رئيس ادلكبب و خبصاص الاقت ادلناسب لوااف احلاا  وسيقام  وكالةالبنسيق نع ادلرشد الديين لكل 
 . يذلك.البوايف ادليدانية وعضا 

 
 متابعة الحجاج بمكة المكرمة و اإلذراف رلى الفنادق:خطة ثالثا: 
  تكليف عضا إسكان نكة ابلقيام يزايرات يانية لالطالع على وضع الفنادق ونظافبنها  وتدوي  أي  نالجظات

 يشاىدىا. 
    البنسيق نع نكبب الدعاة واالرشاد اللقاء زلاضرات تاعاية ودينية للحاا 

 



 

 

 
 

 :: خطة النقل والتصعيدرابعا
 ذبنهيز فريق عهل نبكانل ن  عضا النقل ونساعده نع نرشدي  احلافالت  . -4
 دبكة ادلكرنة .ونااقف احلافالت قيام فريق العهل جباالت على ادلذيهات ابدلشاعر ادلقدسة ونااقع سك  احلاا   -0
 ادلشاعر . اتتاجيو عضا النقل دلقر النقاية العانة للسيارات السبالم اعبهاد -8
 دادل نقر الشركة . ادلكببتاجيو عضا النقل ونساعده نع نرشدي  احلافالت لاضع ادللصقات اخلاصة حبافالت  -1
درو  احلافالت ن  نقر الشركة نع تااجد نرشد دادل كل جافلة ون  مث الباجو إىل ادلاقع ادلعد للاقاف يو  جىت صباح  -5

 بصعيد احلاا  ليام الرتوية دبشعر نىن  . نة  ليبم تاجنهينها لسك  احلاا  دبكة ادلكر  ويعد ذلك 8/40يام 
ون  مث يبم تاقيف دبشعر نىن لنقل احلاا  دلشعر عرفات  ادلكبباجضار احلافالت دلقر يبم  9/40 ي صباح يام    -6

 .مشال افريقيادلاقع ادلذصص ذلا ن  قبل ادلؤسسة وإدارة قواع ااحلافالت جسب 
إىل نشعر نزدلفة ون  مث إىل ناقع  اتيبااجد نرشد نع كل جافلة ن  نشعر عرف ي ليلة اليام العاشر يبم ترجيل احلاا   -7

 .هاقف اخلاص هبا دبكة ادلكرنة لادلذيم دبشعر نىن ويعد ذلك يبم ارسال احلافالت ل
 دبشعر نىن لنقل احلاا  دلكة ادلكرنة . ادلكببيبم تاجيو احلافالت دلقر  الثالث عشرواليام  الثاين عشر ي اليام   -8

 
 

 خامدا: خطة المذارر المقددة :

  :مذعر ررفات 

وسيكان وعضا نشعر عرفات والعضا ادلساند لو وانئب الرئيس للشئان اإلدارية ادلكبب رئيس مت تشكيل فريق عهل نكان ن  
 عهل الفريق كالبايل :

 . تااجد عضا نشعر عرفات والعضا ادلساند و تعيٌن جراسات أننية ننذ اسبالم ادلاقع ن  ادلؤسسة -4
 للقيام أبعهال ادلذيمتافًن عدد كا ي ن  العهالة النظانية  -0



 

 

 

 

 ن  قبل ادلؤسسة . للهكببتساير وتنظيف ادلاقع احملدد  -8
  ادلبايعة اليانية ن  قبل الرئيس على سًن العهل ابدلذيم -1
 . ويااابت الواارئ وادلوبخ ادلكبب نقر عدد اخليام و ناضح فيو عهل كروكي للهذيم -5
 ترانس ادلياه ووسائل السالنة . ادلناسب ن  اخليام والفرش وتافًن العدد  -6
 اسبذرا  البصاريح الالزنة ن  قبل اإلدارة العانة للدفاع ادلدين . -7
 .يام واالسبعداد السبقبال احلاا  رفع اخل -8

 
 :مذعر منى 

والعضا ادلساند لو انئب الرئيس للشئان ادليدانية وعضا نشعر نىن و  ادلكببرئيس  مت تشكيل فريق عهل نكان ن 
 وسيكان عهل الفريق كالبايل :

 تااجد عضا نشعر نىن والعضا ادلساند و تعيٌن جراسات أننية ننذ اسبالم ادلاقع ن  ادلؤسسة . -4
 .تافًن عدد كا ي ن  العهالة النظانية للقيام أبعهال ادلذيم -0
 . ويااابت الواارئ ادلكبب وادلوبخ نقر عدد اخليام و عهل كروكي للهذيم ناضح فيو -8
 . انئب الرئيس للشئان ادليدانية على سًن العهل ابدلذيمو  رئيس ادلكببادلبايعة اليانية ن  قبل  -1
 تافًن العدد ادلناسب ن  اخليام والفرش وترانس ادلياه ووسائل السالنة . -5
 اسبذرا  البصاريح الالزنة ن  قبل اإلدارة العانة للدفاع ادلدين . -6
 السبقبال احلاا  ن  ليلة اليام الثان  ن  ذي احلاة .االسبعداد  -7

 

 

 



 

 

 

 الحجاج لجدة والمدينة المنورة : تفويجداددا: خطة 
جسب جداول رجالهتم ضياف الرمح  وتاجينهنهم   لبفايجمت حبهد هللا ذبنهيز فريق عهل نبكانل وإبشراف ن  رئيس ادلكبب 

 .او ادلدنية ادلنارة  ااعيد البفايج دلوار جدهدب وااللبزام الازارةنع اتباع تعليهات  الاكاالتلبنسيق نع نسئايل اب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجلزائر وكاالت )ب(( حلاا  99رئيس نكبب اخلدنة ادليدانية رقم)
 ادلواف/ فارس ي  غازي ابنو


