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 مقدمة
  

 البقاع أطهر  بخدمة وأهلها البالد هذه وتعالى سبحانه هللا شرفنا لقد
 من عليها واملحافظة وتطورها ورقيها أمنها على والعمل ملعمورة وجه على
 . فيها العيش وسبل صفوها يكدر  قد ما كل

 الاحترازية إلاجراءات في املقدسة العاصمة بأمانة املناطة املهام على وبناء  
  بوضع املقدسة العاصمة أمانة قامت فقد كورونا فايروس انتشار  ملنع

 ملنع الاحترازية إلاجراءات لتنفيذ الطوارئ  حاالت في التفصيلية خطتها
 على الخطة في ألامانة مهام على مشتملة كورونا فايروس مرض انتشار 
 بأداء للقيام الالزمة الترتيبات كافة ووضع لديها املتوفرة إلامكانات ضوء
 .تعالى هللا بإذن الخطة تنفيذ في منها املطلوبة والواجبات املهام
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تهدف خطة  مانةة  عاصنةةا  عسةدإة  تحةي  أةصةى مد ة    ةد 

ااكن سنع عةتشنر فنيروس كوروةن و الفي عاسلبصنت عانن ج  عةن 

 
 
ألازاةةةةةة  عنةةةةةةي ادينةةةةةة  اكةةةةةة  عسكراةةةةةة  وعسنةةةةةةن ى عا ن صةةةةةة  ا ةةةةةةن ت عر ةةةةةةن

وعاصاةةةةل عنةةةي إةةةرع  اصنء ةةة  وتلهةةةنة مص اشةةةنكل  نر ةةة    ةةةن  هن 

فةةةي مإةةةرم ودةةةح ااكةةةن ا أةصةةةى إةةةالا  ورع ةةة  عسةةةوع ن وعسةةةةص  

 .وعسأنفظ  عني ألاروعح 
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 مهام أمانة العاصمة املقدسة: أوال

 لتنفيذ إلاجراءات الاحترازية ملنع انتشار فايروس كورونا 

 
 :تغالق ألاإوعق وعسجاصنت عا جنر   وتشال ان يني -  1

بنإ ثننة عا صداصنت ( عسغلة  وعسف و   ) –عاشصبص   –ألاإوعق عءحديث  •

 وعا او نصنت عاغذع ص 

عدع عا صداصنت ( عسوالت وألانشط  عافرعص   عخل ن )عسجاصنت عا جنر   •

 .وعا او نصنت عاغذع ص  

 –عسطنع  ) عد  نر عءخدا  في مانكن  ةدي  ألا صا  وعسشروبنت وان في  كا ن -  2

 .عني عاطلبنت عءخنرجص  فةط  ( عاصربنت عس جوا   –اةنهي  –بوفيهنت 

 :انع عا جاصنت في ألاانكن عاصنا  وذاك بإغالق  - 3

  دع ى عءحصوعةنت  –عاسن نت عابلدي   –عءحدع ى عاصنا  •

عاشوع ئ وانن ى عاكورةيش وعءحدع ى وعاسن نت عابلدي  عاغير اسورة •

 ( .اع عاشر    بنا نسى)

 ( . بنا نسصى اع عاشر   ووزعرة عاسصن   ) عسخصانت وعسنتزهنت عابري  •

 .وذاك فصان يدخل ضان عخ  نص معانل ألاانة        
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 :منشط  عسزع عت   -4 

تيةنف جاصع منشط  عسزع عت وعءحرجنت وتدفنل جاصع اوعدع عا جاصنت عءخنة  

 عني من  ةوم ألاانة  بإعدع  آاص  اننإب   انع عا جاصنت و أةى 
 
بهن اؤد ن

عنسصنب عا او ن عاغذعئي ا ذه عسوع  ألاإنإص  بنا وجه سننفذ عابصع بنا جز   

 عسرخ   ابنشرة  ون عءحنج  ا ذه عسزع عت مو عءحرجنت 

 عا جاصل عانسن ص  في جاصع عسوعدع  وةوعاينتغالق اأالت عءحالد  عارجناص  -  5 

 ان  نر خ  14تازعم جاصع عاشركنت وعسؤإسنت ا طبصى عءح ر عسنزحي سدة  - 6
 
يوان

 :عاةدوم ء اصع عاصانا  عاوعفدة ان خنرج عابال  ل عاوضع عارعهن وتشال ان يني 

دصنم عء  نز إلاشرعفي وعاردنبي في الاانةنت وعابلدينت واةنوحي عسشنريع برفع اس وى 

عا وعص  وعا ثةصف عا حي ادى عاصانا  ومهاص  الاه انم بنانظنف  عاشخ ص  

 .مثننة عاصال مو في عاسكن 

 وجصه اةنوحي عسشنريع ةأو  وفير وإن ل ألاان وعاسالا  وعازص عسو د وابس •

عاةفنزعت وعاكانانت عاوعدص  دبل عاشروم في ابنشرة معانا   وكذاك ان 

 ظ ر عليه  معرعض  نفسص  ان عاصانا  عسوجو ة مثننة  أ ي  معانا   وعا نبصه 

 .عليه   صدم عا جاع 
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تشةةةةةةديد عاردنبةةةةةة  عاكةةةةةةحص  عنةةةةةةي اسةةةةةةنكن واصسةةةةةةكرعت عاصاناةةةةةة  و طبصةةةةةةى •

و ةةةةةةةةنر خ  42عاضةةةةةةةةوعبط عاكةةةةةةةةحص  عا ةةةةةةةةن رة بةةةةةةةةةرعر اجلةةةةةةةةس عاةةةةةةةةوزرعة ردةةةةةةةة  

, ه 4/12/1437و ةةةةةةنر خ  535ه ودةةةةةةرعر اجلةةةةةةس عاةةةةةةوزرعة ردةةةةةة  6/2/1424

وعاشةةروا عاكةةةحص  سسةةةنكن عاصاةةةنل عا ةةن رة بةةةةرعر اصةةةنحي وز ةةةر عاشةةة ون 

و فصصةةةةةةةل  ور , ه 22/10/1438و ةةةةةةةنر خ  26444عابلديةةةةةةة  وعاةرو ةةةةةةة  ردةةةةةةة  

 ء نن      

ا ف ةةيش عنةةي اسةةنكن واصسةةكر عاصاةةنل عسبلغةة  امانةةةنت ب صاةةص  اصةةنحي  •

 49636ه وعا صاص  الاءحةنيي ردة  27/1/1440و نر خ  4232عاوز ر رد  

 , ه10/11/1438و نر خ 

و وجصه مصحنب عاصال مو عء    عسشرف  عنةي عاسةكن ةأةو عا ةصةد بهةذه •

 بأةةةه ياكةةن الا ةةالم عنةةي هةةذه عاشةةروا اةةن خةةالل ان ةة  , عاشةةروا
 
علاةةن

ألا اةةةةة  وألاةظاةةةةة   –عاةةةةةوزعرة إلااكتروةصةةةةة  عنةةةةةي رعبةةةةةط ألاةظاةةةةة  وعالةةةةةوع   

 وعالوع   عاكحص  

خ ةةصق دسةة  اةةن اسةةنكن عاصاةةنل الصاناةة  عاةن اةة  اةةن خةةنرج عسالكةة  •

  سةةةةةةد عاصةةةةةةد  عاةةةةةةةن م بأصةةةةةة  يكةةةةةةون اكةةةةةةل اةةةةةة ه  غرفةةةةةة  اسةةةةةة ةل  
 
 ةةةةةةديثن

يواةةةن دبةةةل ت رعجةةةه فةةةي عاسةةةكن عاصةةةنم  14بةةةدورة اصةةةنه يةةة   عزاةةةه فيهةةةن سةةةدة 

وكةةذاك  خ ةةصق دسةة  سةةن  ظ ةةر علةةيه  عالاةةنت ارضةةصه بنا نسةةصى اةةع 

 .عء  نت عاطبص  عسخ    
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•  

 وجصه ةن د عاصال مو عء    عسنوا بهن إلاشرعف عني عاسكن بنا صندد •

اع شرك  اؤهل  سكنفأ  آفنت عاكح  عاصنا  وةوعدل ألاارعض  عخل 

 عاسكن وةةل عانفنينت عانن ج  عن عاسكن تحي ادفن عانفنينت عابلدي  

 الة و نظصف وتصةص  عاسالا  واةنبض ألابوعب وعسدعخل ومانكن ومإط  •

 .عا الاس ومن  كون ةظصف  بنإ ارعر 

عدم عإ خدعم عاسكن كاودع ا جاصع ألا وعت وعسصدعت وعسوع  •

 .وعاسكرعب وان يدخل في  كا ن 

 خ صق اجاوع  ان عاصانا  بةصن ة عسشرف عني عاسكن الةصنم •

 .   بتنظصفه  شكل اس ار 
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 عا وجصه هو تصلصى عءحضور عن عاصال وايس  ودف عاصال في عاةطنم عابلدص. 

 فصصل عاصال عن  صد سوظفين عاةطنم عابلدص وخفض نسب  عءحضةور اةن عسةوظفين 

 تحي عءحد ألا نى اع ضانن عإ ارعر   ألاعانل 

 يسةةةة ار عاصاةةةةل كاةةةةن هةةةةو فةةةةي عاوكةةةةنالت وإلا عرعت عسصنصةةةة  عنةةةةي اسةةةة وى عاةطةةةةنم عابلةةةةدص

(  19كوفصةد ) وعاتي ا ن عر بنا ابنشر في عسسنها  في عءحد ان عةتشنر فيةروس كوروةةن 

اثةةةل وكناةةة  عءخةةةدانت ااثلةةة  فةةةي ت عرة صةةةح  عابي ةةة  وعاكةةةح  عاصناةةة  وعانظنفةةة  وت عرة 

عاكةةوعرو وغيرهةةن اةةن إلا عرعت ذعت عاصالدةة  عنةةي من يةةةوم ر ةةيس عء  ةة  ب أديةةد عءحةةد 

 .ألا نى ان عسوظفين عاوعجد  وعجده  في اةر عاصال اضانن عإ ارعر   ألاعانل 

 فصصةةل عاصاةةل عةةن  صةةد ء اصةةع عسةةوظفين عاةةذين اةةيس ا ةة  عر بةةنا با ةةنم واسةةؤواصنت 

عسةةةةةةةوعر  عابشةةةةةةةر   , اثةةةةةةةل إلا عرعت عا ندإةةةةةةةص  ( 19كوفصةةةةةةةد )اكنفأةةةةةةة  فيةةةةةةةروس كوروةةةةةةةةن 

عءةةةع اةةةع مهاصةةة  من ي وعجةةةد عءحةةةد ألا نةةى اةةةن ااثنةةةي  لةةةك إلا عرعت  سةةةد اةةةن ...عاصةةةو  

 .يرعه  ر يس عء    عاضانن عإ ارعر   الاعانل 
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 كوفصةةةد )الااتةةةزعم بناةةةداصل الارشةةةن ص عاودةةةنئي عءخةةةنص بفيةةةروس كوروةةةةن

 .وعسصد ان عسركز عاو ني الودني  ان ألاارعض واكنفأتهن ( 19

 عإ ارعر عاصال الاخ  ين في ت عرة عاكوعرو وت عرة ألازانت وعا نسةصى

 .فصان بص ه  

 يةةةةوم اركةةةز عا أةةةول عارد ةةةي بإةةةةدعر  اصةةةل عرشةةةن عت عاصاةةةل عةةةن  صةةةد

 .الةطنم عابلدص 

 عإةةةةةةةةة ارعر الانشةةةةةةةةةط  عاتةةةةةةةةةي  اةةةةةةةةةس عءخةةةةةةةةةدانت ألاإنإةةةةةةةةةص  السةةةةةةةةةكنن اةةةةةةةةةع

الاه اةةةةةةنم بناعاةةةةةةةنل عسر بطةةةةةة  بناكةةةةةةةح  عاصناةةةةةةة  وعاودن صةةةةةة  اةةةةةةةن ردنبةةةةةةة  

 .وةظنف  وإلاصحنح عابصئي 

 عني ألاانةنت عيةنف ارعكز عإ ةبنل عسس فصدين. 

 عا أكد في  سنبنت ألاانةنت بأص اس جدعت  أدو. 

  عإةةةةةةةةةةةة ارعر عاةةةةةةةةةةةةل عاسةةةةةةةةةةةةوبر انركةةةةةةةةةةةةح وعا ةةةةةةةةةةةةصداصنت و ةةةةةةةةةةةةةدي  ألا صاةةةةةةةةةةةة

 .إنع   ون عغالق ( 24)عني ادعر   س ار وعسشروبنت 
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 عإةةةةةةة ارعر   معاةةةةةةةنل عسةةةةةةةةنواين وعسكن ةةةةةةةد الاإتشةةةةةةةنر    سةةةةةةةد عء ةةةةةةةدول

عازانةةةةةةي الاشةةةةةةروم وعإةةةةةة ارعر إلاشةةةةةةرعف وعإةةةةةة الم معاةةةةةةنل عسشةةةةةةنريع اةةةةةةن 

 .خالل ا ندس ي ألاانةنت وعابلدينت 

 

 ةةةةوم ألاانةةةةنت بانةةةع عا جاةةةع فةةةي مص اكةةةنن اةةةيس هنةةةن  ضةةةرورة اةةةذاك 

اثةةةةةةل  ةةةةةةةرعج عاسةةةةةةةصنرعت وال تغلةةةةةةةى عإةةةةةةةوعق عانفةةةةةةةع عاصةةةةةةةنم اثةةةةةةةل عإةةةةةةةوعق 

 .عءخضنر وألانصنم 

 

 و ةةةةةةةدي  عءخةةةةةةدانت ( 940)يسةةةةةة ار عاصاةةةةةةل فةةةةةةي اركةةةةةةز الا  ةةةةةةنل عسو ةةةةةةد

ء اصةةةةةةع عسسةةةةةة فصدين اةةةةةةن خةةةةةةالل ان ةةةةةة  بلةةةةةةدص اثةةةةةةل عةةةةةةةدعر عاةةةةةةرخق 

 . عا جنر   وعابننة
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 ا نم ووعجبنت خلص  ت عرة ألازا  :ثانيا

 
 الجهاز إلاشرافي  -1

اأاد عبدهللا /إلاشرعف عاصنم عني عءخط  اصنحي ماين عاصنةا  عسةدإ  مي وحي 
 عاةو أق

ي   تشكصل خلص  ع عرة ألازانت عني  نفصذ وا ن ص  و كون باثنب  غرف  عالصنت إل عرة 
 :  ألازا  ان كل ان

 .إصن ة وكصل ألااين ال صاير     1
 إصن ة وكصل ألااين الخدانت  2
 .إصن ة وكصل ألااين الاشنريع   3
 .إصن ة ادير عنم ش ون عابلدينت   4
 .إصن ة ادير ت عرة عاكوعرو   5
 .إصن ة ادير عنم عسشنعر عسةدإ  وعسوعإ    6
 .إصن ة ادير عنم خدانت عاصاالة وعا ايز عسؤإس ي 7
 .إصن ة ادير ت عرة عس ن ص   8
 .إصن ة عسشرف عاصنم عني عاش ون إلا عر   وعسناص    9

 .إصن ة ادير عنم عءحدع ى وعانرة عابي   01
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 مهام الجهاز إلاشرافي
 

إلاشةةرعف عنةةي ا ن صةة   نفصةةذ ا ةةنم ألاانةةة  ع جةةنه خطةة  انةةع عةتشةةنر جن أةة  فةةنيروس 1.
 .كوروةن  

 .عسشنرك  اع عء  نت عءحكواص  فصان ي صلى بتنفصذ خطط عاطوعرئ 2.

عا نسةةةةةصى اةةةةةع عء  ةةةةةنت ذعت عاصالدةةةةة  عنةةةةةد  ةةةةةدوو عاطةةةةةنرئ  صةةةةةنل  ج يةةةةةز عسصةةةةةدعت 3.
 .وعاوإن ل عاكفصل  بإلهنة ألازا  وا ن ص  إلاشرعف عني  نفصذ معانا ن 

عسطلةةوب  ةةدخل ن واشةةنركتهن اةةع ألاانةةة  سصنء ةة  ( عسدةصةة   -ألاانصةة  )  ديةةد عء  ةةنت 4.
 .ألازا   سد  بصص  عءحدو 

 .ا ن ص  عا نفصذ وإلاشرعف عني اصنء   ألازا   ت  ي   عةتهنةهن 5.

رفةةةع  ةر ةةةر يةةةواي سك ةةةد اصةةةنحي ماةةةين عاصنةةةةا  عسةةةةدس  يو ةةة  إلاجةةةرعةعت عاتةةةي  ةةة  6.
 بنا ور اع  وضص  اس وى عاتزعم  نفصذ الاجرعةعت الا ترعزص 

 
 . نفصذهن ادعان

 
 

14 



 2 - الجهاز التنفيذي

تشةكصل ج ةنز  نفصةةذص ا نفصةذ إلاجةرعةعت الا ترعز ة  سنةةع عةتشةنر فةنيروس كوروةةةن ية   
 :ي كون ان 

 .ادير عنم عانظنف   .1

 .ادير عنم عاكح  عاصنا   .2

 .ادير عنم عاطرق  .3

 .ادير ت عرة عا ج يز عسر بط  بوكنا  عءخدانت  .4

 .وعانرة عابي   ادير ت عرة تشغصل وةصنة  عسرعفى بنإل عرة عاصنا  الحدع ى  .5

 .ادير ت عرة عادع  وعسسنةدة بإ عرة عءخدانت عاصنا  6.

 .ادير ت عرة تشغصل وةصنة  إلاةنرة بنإل عرة عاصنا  الطرق  .7

 عصحنب عاسصن ة رؤإنة عابلدينت عافرعص  وعسر بط   .8

عءخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدانت  عصحنب عاسصن ة رؤإنة عابلدينت عافرعص  وادرعة ت عرعت  .9

 .عابلدي  بنابلدينت

 .إصن ة انسى عنم عاطوعرئ بناانة  01.

 رق ادير ت عرة  نفصذ اشنريع عاطرق بنإل عرة عاصنا  الط11.

 ادير ت عرة  نفصذ اشنريع عاةرى بنإل عرة عاصنا  الطرق 21.

 

 
 

15 



  

 :التنفيذي مهام الجهاز 
  

 بجاصع عا نفصذص عء  نز  في عسس واين دبل ان به والااتزعم  نفصذه عسطلوب عادور 
 ان كوروةن فنيروس جن أ  عةتشنر  سنع عسر بط  عافرعص  وعابلدينت عسصنص  إلا عرعت

 : عا ناص  وعاوعجبنت عس ةنم خالل
 عا دعبير  ع خنذ عسر بط  عافرعص  وعابلدينت عاصنا  إلا عرعت جاصع عني1.

 . إلاجرعةعت  لك وا ن ص  ا نفصذ انسوبيه  وتبالغ عاالزا  عاودن ص  وإلاجرعةعت
 عاسنع  ادعر  عني) واسن ص  ةبن ص  فترعت عني اصدعةص  فرق  تشكصل ضرورة2.

 عاكوعرو ت عرة و زو د الا ترعز   إلاجرعةعت  نفصذ س ن ص  (ألاار  طلد عذع
 . عال ن ومودنت عافرق   لك بأإانة

 في عسخ    عا نفصذي  ألاج زة بين وعسبنشر  وعسس ار  عادع   عا نسصى مهاص 3.
  نفصذ إبصل في وعا صنون  وعسر بط  عافرعص  وعابلدينت عسركز   إلا عرعت

 . ألاكال عاوجه عني الا ترعز   إلاجرعةعت
  عاوضع عن  ةر ر  رفع وار بط  فرعص  وبلدي  عنا  ت عرة كل عني4.

 
 في كال

 بأص  (عسةدس عاصنةا  ماين اصنحي) عءخط  عني عاصنم الاشرف عخ  نةه
 واةتر نت ار صنت ان اديه  وان إلبصنت ان او ظ ان عني عا ةر ر  يش ال
  لول  إوعة   عءخط   نفصذ  وعجه  أدينت مم اصودنت اص  لول  إليجن 
  جذر    لول  مو  اؤد  

 
 ج   كل ار صنت وتبدعة عافو وغرعفص  بنا ور  ادعان

 .اس ةبال عسشنبه  ألاوضنم سصنء   عسةتر   عءحلول  في
 جن أ  عةتشنر  سنع الا ترعز   إلاجرعةعت وا ن ص  بتنفصذ عسصنص  عء  نت عني5.

 . بهن عءخط   نفصذ    عاتي عاكصفص   وضص  كوروةن فنيروس
 وعاتزعم عا نفصذ اس وص  عن عءخط  عني عاصنم الاشرف يواص   ةنر ر  رفع6.

 . عاشأن بهذع عا ن رة وعا صلصانت بنإلغالق عسنشأة
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 إلامكانات التي وفرتها: ثالثا

 أمانة العاصمة املقدسة لتنفيذ الخطة
عةةةةنت عاالزاةةة  ا عة عءخةةةدانت عابلديةةة  1مانةةةة  عاصنةةةةا  عسةدإةةة  ب ةةةوفير كنفةةة  إلااةةةك ةةةةوم 

فةنيروس كوروةةن و فةي  تةتشةنر سنع  إلا ترعز  عسنن   بهن في  نالت عاطوعرئ ضان إلاجرعةعت 

عاظةةةةةةةروف عاصن يةةةةةةة  اكةةةةةةةون ودةةةةةةةوم عءحةةةةةةةوع و عاكبيةةةةةةةرة يص بةةةةةةةةر اةةةةةةةن عا ةةةةةةةصد  ةةةةةةةةدير م  نا ةةةةةةةن 

ال ) زعان ودوم مكثر ان  ن ثة  وع ةدة في ودةح وع ةد  ت  انلومعدع هن وودح  دوثهن اع 

و  ةى ياكن عا غلد عني مص  ن و  نرئ يأدو إوعة  فصان ي صلةى بةنءحوع و , (إا  هللا

جن أةةة  فةةةنيروس كوروةةةةن , فةةةةد  ةةة   ةةةوفير  تةتشةةةنر سنةةةع  إلا ترعز ةةة عسشةةةنر تايهةةةن فةةةي إلاجةةةرعةعت 

 :الااكنةصنت عابشر   وآلااص  عا ناص  

 .ج نز ت عرص ا كنال ا نفصذ عءخط  1.

صةةح  بي ةة   ومخ ةةن  يج ةةنز فنةةي ا كناةةل ا نفصةةذ عءخطةة  ي كةةون اةةن اةةرعدبين صةةحصين 2.

 .عند عءحنج  الصال بنإلشرعف عني إلاعنش   عخل اصسكرعت إلايوعة 

عاةنل اخ  ةين فةةي معاةنل عاةةره وعا ط يةر وعا صةةص  الصاةةل فةي عسوعدةةع عسخ لفة  باكةة  3.

 .عسكرا   سد الا  صنج 

إةةبص  وإةة ون إةةصنرة تإةةصنف الاسةةنةدة فةةي ةةةةل عسةةوتى فةةي  ناةة  ( 67)عةةد   تإةة صدع 4.

 .عءحنج  ا ن وهي 

  :ا ن  وفير عسصدعت وآلااصنت عا ناص  الاشنرك  بهن في  نفصذ عءخط  في  نا  عءحنج  5.
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خمســــة وعشـــــرين بــــرادة مخصصـــــة لنقــــل جثـــــ  املــــوت  فـــــي حالــــة وجـــــود ( 25)عــــدد  -6

 .جثه في وقت واحد ( 2690)أعداد كبيرة من املتوفين ال سمح هللا تستوعب 

العمالــة واملعــدات الالزمــة فــي معســكرات إلايــواء التــي يــتم تشــ يلها للمحافظــة تــوفير  -7

 .على النظافة العامة 

  .ثالثة آالف كيس تخصص لنقل الجث  والاستعداد ألي زيادة ( 3000)عدد توفير  -8

زي موحــــــد ومبهــــــنين بنقــــــاالت لنقــــــل لنقــــــل يرتــــــدون عامــــــل ( 50)عــــــدد تخصــــــيص  -9

 .الوفيات 
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 ونش شيول قالب بوبكات
 صواري

 إنارة
 بوكلين

 موتور

شفط 
 ماء

أجهزة 
 رش

2 2 8 2 15 2 14 444 

 تريال

1 

 اغطية موتى نقاالت موتى قوة بشرية 

12279 3000 3000 



 
 
 الطــوارئ املتعلـقـة بالخدمات البلدية: رابعا

 
 : بعض ألاخطار املحتملة  -1
ا  ي   إلاشنرة تحي عءحنالت عاطنر   بنءخدانت عابلدي  عاتي دد  أدو  ص  1.

مثننة اوعج   هذه الازا  ونشوة مزانت مخرى افنج ه وا هن عني إبصل عسثنل 
 :ال عءح ةةةر 

 دنى في اس وى عانظنف  في  صض عسنن ى باك  عسكرا  مو الاصحنح  دوو •
عابصض ا ه  عن عاصال ال إا   موتا ننمعابصئي تثر تصرض عاصانا  اإلةنب  

 .هللا 
عافرق عسصدعةص  عءخنة  بناانة  مو  صض ن ال  اناص  الاةنب  بارض تصرض •

 .فنيروس كوروةن و  رهن مو  ودف ن عن عاصال ال إا  هللا 
 

في اثل  لك عءحنالت عاطنر   عس صلة  بنءخدانت عابلدي   ةوم ألاانة  بتنفصذ 
عءخط  عسصدة اذاك وعاتي ي   فيهن تسخير إلااكنةنت عابشر   وآلااص  عس ن   ان 

 .عاصانا  وعسصدعت ال غلد عني مص  نرئ 
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 : طريقة املعالجة  -2
 

فةةةي  ناةةةة   ةةةدوو  ةةةةنرئ ي صلةةةى بنءخةةةةدانت عابلديةةة  فةةةةي انطةةةة  مو مكثةةةةر  وضةةةةع 
( إلا عرة)خطةةةةةة  فةةةةةةي  صنةةةةةةه  اةةةةةةن دبةةةةةةل اةةةةةةدير ع عرة عاكةةةةةةوعرو بناانةةةةةةة  باشةةةةةةنرك  

عسخ  ةةة  بناانةةةةة  ذعت عاصالدةةة  عسبنشةةةةرة بناطةةةةنرئ  أةةةح تشةةةةرعف اةةةةدير ع عرة 
عاكةةةةةةةوعرو سصنء ةةةةةةة  عسشةةةةةةةكل  وتعةةةةةةةن ة عاوضةةةةةةةع تحةةةةةةةي  بصص ةةةةةةةه عنةةةةةةةي اصةةةةةةةنحي ماةةةةةةةين 
عاصنةةةةا  عسةدإةةة  عسشةةةرف عاصةةةنم ال وجصةةةه باةةةن يلةةةزم  صناةةةه عنةةةي من تشةةةال 

 :عءخط  عسوضوع  عاصننةر ألاإنإص  عا ناصةةة  
واةةةودةةصةةةةه ومإةةبنبه وخةلةةفصةةن ةةةةةه اةةةةةن دبةةةل ( عءحن ثةة  )  أةةةديد ةةةةةةةةوم عاطةةةةةنرئ 1.

 ( .إلا عرة عسخ    ) عء    ذعت عاصالد  بنااةنة 
 اص  ةنرئ   صةرض (ع ترعز   )  م  صن ص ي   ععدع  فرق اصدعةصه 2.

 
 أسةبن

اةةةةةةه فةةةةةةرق عاصاةةةةةةل فةةةةةةي جاصةةةةةةع دطنعةةةةةةنت ألاانةةةةةةة  وخنةةةةةةة  عسر بطةةةةةة  بتنفصةةةةةةذ 
 .  إلا ترعز  إلاجرعةعت 

 . أديد     عءحنا  وتبدعة عسر صنت وعسةتر نت  صنل  رق اصنء تهن 3.

 أديةةد إلااكنةةةنت عاالزاةة  اسةةرع  اصنء ةة  عاطةةنرئ اةةن عاصاناةة  وعسصةةدعت 4.
 .ان  عخل ألاانة  مو ان خنرج ةن 

عسطلةةةةةوب  ةةةةةدخل ن واشةةةةةنرك  ألاانةةةةةة  ( ألاانصةةةةة  وعسدةصةةةةة  )  أديةةةةةد عء  ةةةةةنت 5.
 سصنء   عءحنا 

 . أديد ا ن ر إلااكنةنت وبراج  ترإنا ن سودع عءحنا  عاطنر   6.

وضع مكثر ان خط  بديل  سصنء   عاطنرئ وعني من  كون جاصةع عابةدع ل 7.
 .آخذة في الاع بنر تلهنة عءحنا  عاطنر   في عإرم ودح 
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 ب ورة وعإ فأنا ن بترعكا ن عاسانح وعدم ااكن ودح مإرم في ألازا  اصنء  -8

ن ال  ِّ
 
اك

ُ
 . عسكنن وةصوب  عازانن اضصى  س وا  اصنء  ه ان  

 إللهنة عاصنم عسشرف عسةدإ  عاصنةا  ماين اصنحي يةرهن عاتي إلاجرعةعت  نفصذ-9

 وعسن ي  عابشر   إلااكنةنت و وفير   نفصذهن سبنشرة عاالزا  عال نن وتشكصل ألازا 

 عةتهنة  ت  ألاار  وا ن ص  ياكن ان بأإرم عاطنرئ  إللهنة ألاانة  وخنرج  عخل ان

  . علصه كنةح ان تحي ألااور  وعو ة بناكنال عاطنرئ 

ن ال  ب ورة عاطنرئ      ز ن ة  نا  في ِّ
 
اك

ُ
 بنإلاكنةنت واصنء  ه  دعركه ان  

 بناانة  عسخ    إلا عرة باشنرك  عاكوعرو ع عرة ادير  يةوم ألاانة  ادى عس ن  

 وعرض ,واصنء تهن عءحنا  ا دعر    ور  بوضع بناطنرئ  عسبنشرة عاصالد  ذعت

   عني اوعفة ه ومخذ عاصنم عسشرف عسةدإ  عاصنةا  ماين اصنحي عني عسوضوم

 ا أاين واؤإسنت شركنت اع بنا صندد عءحنا  سصنء   عاالزا  عا دعبير  ع خنذ-10   

 عابلدي  عاش ون  وزعرة ان وعسسنةدة عادع   لد مو  عسطلوب  بناعانل الةصنم فرق 

 وعسؤإسنت وعاشركنت ألاخرى  عءحكواص  وعء  نت وعابلدينت وألاانةنت وعاةرو  

 . عاطنرئ  إللهنة وخالفه عاالزا  إلااكنةنت ا وفير  بنسنطة  عاصنال 
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 :اعداد التقرير  -3

 صةةد عةتهةةنة عس اةة  واصنء ةة  عاطةةنرئ بناكناةةل يةةةوم اةةدير ع عرة عاكةةوعرو باشةةنرك  

إلا عرة عسخ  ةةة  بناانةةةة  ذعت عاصالدةةة  عسبنشةةةرة بناطةةةنرئ بإعةةةدع   ةر ةةةر اف ةةةل 

عةن عاطةنرئ ومإةبنبه وكصفصةة  اصنء  ةه وعا غلةد علصةةه ومص اةتر ةنت مخةرى يةةرى 

ملهةةةةةن اننإةةةةةب  اضةةةةةانن عةةةةةدم  كةةةةةرعر  دوثةةةةةه فةةةةةي هةةةةةذه إلا عرة مو فةةةةةي ت عرعت مخةةةةةرى 

  .عءخط  وُ رفع هذع عا ةر ر سصنحي ماين عاصنةا  عسةدإ  عسشرف عاصنم عني 

22 



   

 

فةةنيروس  تةتشةةنر سنةةع  إلا ترعز ةة يةة    نفصةةذ خطةة  ألاانةةة  ا نفصةةذ إلاجةةرعةعت 

 :كوروةن  وفى عابرةناج وعءخطوعت عا ناص  

 وضع الخطة للمشاركة وتبهيز إلامكانات - 1

  ةةور فةةورص ا نفصةةذ خطةة  ألاانةةة  وكصفصةة  عسشةةنرك  وعءخطةةوعت وضةةع 1.

 فةةةنيرس تةتشةةةنرسنةةةع  إلا ترعز ةةة عاتةةةي إةةةي   ع خنذهةةةن ا نفصةةةذ إلاجةةةرعةعت 

 .كوروةن 

ترإةةةةنل فةةةةرق اصدعةصةةةة  اةةةةن ألاانةةةةة  الودةةةةوف وا ن صةةةة   نفصةةةةذ إلاجةةةةرعةعت 2.

وجاةةةع اصلواةةةنت مكثةةةةر  دةةة  ع هةةةن اةةةن وعدةةةع عاطبصصةةة  و زو ةةةد  إلا ترعز ةةة 

 
 
 .اصنحي عسشرف عاصنم مو م د وكالة ألااين بهن فورع

عاصاةةةل عنةةةةي  ةةةةوفير إلااكنةةةةةنت عسطلوبةةةة  اةةةن ألاانةةةةة  ب ةةةةورة فور ةةةة  اةةةةن 3.

عابلةةةةةةدينت عافرعصةةةةةة  ومص تاكنةةةةةةةنت مخةةةةةةرى ا ةةةةةةوفرة بةةةةةةنإل عرعت عسخ لفةةةةةة  

 .بناانة  
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برنامج تنفيذ الخطة : خامسا  



 

تشةةةةةكصل فر ةةةةةى عاةةةةةل اصةةةةةدعني االزاةةةةة  يبنشةةةةةر عالةةةةةه بنسصةةةةةدعن ا نفصةةةةةذ وا ن صةةةةة  1.

 .  إلا ترعز  إلاجرعةعت 

 . عامزا تشكصل فرق عال عشرعفي إل عرة ألازا  وا ن صتهن وع خنذ عاةرعرعت 2.

ترإةةةةنل إلااكنةةةةةنت عابشةةةةر   وآلااصةةةة  عا ةةةةةي  ةةةة   وفيرهةةةةن و ج يزهةةةةن سودةةةةع  وعجةةةةد 3.

فر ةةةةةةةى عاصاةةةةةةةل عسصةةةةةةةدعني عسسةةةةةةة ول اصةةةةةةةةوم بإ عرتهةةةةةةةن و وجيه ةةةةةةةن وابنشةةةةةةةرة  نفصةةةةةةةذ 

 
 
 .عءخط  اصدعةصن

.4 
 
 واصةةةةةدعةصن

 
عنةةةةةي اةةةةةدير ت عرة عاكةةةةةوعرو ابنشةةةةةرة عا نفصةةةةةذ عسصةةةةةدعني الخطةةةةة  ت عر ةةةةةن

باشةةةةةةةةنرك  كنفةةةةةةةة  عسسةةةةةةةة واين بةةةةةةةةإ عرة عاكةةةةةةةةوعرو وعا أكةةةةةةةةد اةةةةةةةةن إةةةةةةةةالا  عا نفصةةةةةةةةذ 

 .عسطلوب   إلا ترعز  وعس ن ص  اع عء  نت عسصنص  بناانة  ا نفصذ إلاجرعةعت 
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 بمباشـــرة أعمالهــا لتنفيـــذ إلاجــراءات 1.

 
 إنتشـــار ملنــع  إلاحترازيـــةتبــدأ فــرا ألامانـــة فــورا

 : فايروس كورونا على النحو التالي 

 
 
 (إلادارة العامة لشئون البلديات ) : أوال

 

 :إغالا الاسواا واملبمعات التبارية وتشمل ما يلي  - 1
الصــــيدليات  بإســــت ناء( امل لقــــة واملفتوحــــة ) –الشــــعبية  –الاســــواا الةديثــــة •

 ال ذائية  والتموينات
عــــــــدا الصــــــــيدليات ( املــــــــوالت وألارشــــــــطة الفرعيــــــــة داخلهــــــــا )املبمعــــــــات التباريــــــــة •

 والتموينات ال ذائية
 

 الخدمة في أماكن تقديم ألاطعمة واملشروبات وما في حكمها  إقتصار  - 2
 .قط  على الطلبات الخارجية ( العربات املتبولة  –مقاهي  –بوفيهات  –املطاعم ) 
 

 :منع التبمعات في ألاماكن العامة وذلك بإغالا  -  3
 .حدائق الةيوانات  –الساحات البلدية  –الةدائق العامة •
الشـــــــــواطا ومنـــــــــاطق الكـــــــــورنيش والةـــــــــدائق والســـــــــاحات البلديـــــــــة ال يـــــــــر مســـــــــورة •

 ( بالتنسق مع الشرطة)
 ( . بالتنسيق مع الشرطة ووزارة السياحة ) املخيمات واملنتزهات البرية •

 .وذلك فيما يدخل ضمن اختصاص أعمال ألامانة       
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 مباشرة تنفيذ الخطة ووضعها موضع التنفيذ - 2



 

 :أرشطة املنادات  - 4  
 
وتدفنل جاصع اوعدع عا جاصنت عءخنة  بهن  وعءحرعجنتتيةنف جاصع منشط  عسزع عت •

 عنةةةةي من  ةةةةةوم ألاانةةةةة  بإعةةةةدع  آاصةةةة  اننإةةةةب   انةةةةع عا جاصةةةةنت و أةةةةةى 
 
 تنسةةةةصنباؤد ةةةةن

سننفذ عابصع بنا جز   عسرخ   ابنشرة  بنا وج عا او ن عاغذعئي ا ذه عسوع  ألاإنإص  
 . عءحرعجنت ون عءحنج  ا ذه عسزع عت مو 

 
التبميـــــل النســـــائية فـــــي  وصـــــوالينأغـــــالا محـــــالت الةالقـــــة الرجاليـــــة  - 5 

 .املواقع جميع 
 

 ةةةوم فةةرق ألاانةةة  بنالإةة صدع  سبنشةةرة عاصاةةل عنةةي ور يةةنت ةةةبن ص  واسةةن ص  عنةةي •
 ادعر عاصوم 

 وماةزعم ةوم عابلدينت عافرعص  بجةوالت اصدعةصة  عنةي اأةالت بصةع مإةطوعةنت عاغةنز  •
 دبل  ةديا ن 

 
 .الصاالة مصحنبهن ب ط ير ألاإطوعةنت وتصةصا ن خنرجصن

 ةةةةةةةةوم عابلةةةةةةةدينت عافرعصةةةةةةة  عسر بطةةةةةةة   صاةةةةةةةل جةةةةةةةوالت اصدعةصةةةةةةة  عنةةةةةةةي  لةةةةةةةة  عءخضةةةةةةةنر •
وعافوعكةةه واأةةالت بصص ةةن بناصنةةةا  عسةدإةة  ال أكةةد اةةن إةةالا   عسن جةةنت عسةداةة  

 .الاإصنر وعدم عإ غالل ألازا  ان دبل عابنئصين في ز ن ة 
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تاةةةةةزعم عسأةةةةةالت عسسةةةةة ثننة اةةةةةن إلاغةةةةةالق ب ةةةةةوفير اصةاةةةةةنت عنةةةةةي اةةةةةدعخل ن واخنرج ةةةةةن •

 .وتازعم عازبن ن بنا صةص  

 وألارفةفتازعم عسأالت عسسة ثننة اةن إلاغةالق ب صةةص  اةةنبض ألابةوعب وألارضةصنت •

 .كل ة ف إنع  

 
 
 (وكالة التعمير    –وكالة املشاريع )  : ثانيا

 اةةةةةن  ةةةةةنر خ  14تاةةةةةزعم جاصةةةةةع عاشةةةةةركنت وعسؤإسةةةةةنت ا طبصةةةةةى عءح ةةةةةر عسنزحةةةةةي سةةةةةدة 
 
يواةةةةةن

عاةةةدوم ء اصةةةع عاصاناةةة  عاوعفةةةدة اةةةن خةةةنرج عسالكةة  دبةةةل عاشةةةروم فةةةي ابنشةةةرة معاةةةنا   

وكةةذاك اةةن  ظ ةةر علةةيه  معةةرعض  نفسةةص  اةةن عاصاناةة  عسوجةةو ة خةةالل عاوضةةع عاةةرعهن 

 :وتشال ان يني 

دصةةةةةةنم عء  ةةةةةةنز إلاشةةةةةةرعفي وعاردةةةةةةنبي فةةةةةةي ألاانةةةةةةةنت وعابلةةةةةةدينت واةةةةةةةنوحي عسشةةةةةةنريع برفةةةةةةع 1.

اسةةةةة وى عا وعصةةةةةة  وعا ثةصةةةةةةف عا ةةةةةحي اةةةةةةدى عاصاناةةةةةة  ومهاصةةةةة  الاه اةةةةةةنم بنانظنفةةةةةة  

 .عاشخ ص  مثننة عاصال مو في عاسكن 

 وجصةةةه اةةةةةنوحي عسشةةةةنريع ةأةةةةو  ةةةةوفير وإةةةةن ل ألااةةةةن وعاسةةةةالا  وعاةةةةزص عسو ةةةةد واةةةةبس 2.

 .عاةفنزعت وعاكانانت عاوعدص  مثننة  أ ي  معانا   وعا نبصه عليه   صدم عا جاع 
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 (الخدمات وكالة ) : ثالثا

عاردنبةةةةةةةة  عاكةةةةةةةةحص  عنةةةةةةةةي اسةةةةةةةةنكن واصسةةةةةةةةكرعت عاصاناةةةةةةةة  و طبصةةةةةةةةى عاضةةةةةةةةوعبط تشةةةةةةةةديد 

ه ودةةةةرعر اجلةةةةس 6/2/1424و ةةةةنر خ  42عاكةةةةحص  عا ةةةةن رة بةةةةةرعر اجلةةةةس عاةةةةوزرعة ردةةةة  

وعاشةةةةةةةةةةروا عاكةةةةةةةةةةحص  سسةةةةةةةةةةنكن عاصاةةةةةةةةةةنل , ه 4/12/1437و ةةةةةةةةةةنر خ  535عاةةةةةةةةةةوزرعة ردةةةةةةةةةة  

و ةةةةةةةةةةةةةنر خ  26444عا ةةةةةةةةةةةةةن رة بةةةةةةةةةةةةةةرعر اصةةةةةةةةةةةةةنحي وز ةةةةةةةةةةةةةر عاشةةةةةةةةةةةةة ون عابلديةةةةةةةةةةةةة  وعاةرو ةةةةةةةةةةةةة  ردةةةةةةةةةةةةة  

و فصصةةل  ور ء ةةنن عا ف ةةيش عنةةي اسةةنكن واصسةةكر عاصاةةنل عسبلغةة  , ه 22/10/1438

ه وعا صاةةةةص  الاءحةةةةنيي 27/1/1440و ةةةةنر خ  4232امانةةةةةنت ب صاةةةةص  اصةةةةنحي عاةةةةوز ر ردةةةة  

و وجصةةه مصةةحنب عاصاةةل مو عء  ةة  عسشةةرف  عنةةي , ه10/11/1438و ةةنر خ  49636ردةة  

 بأةةةةه ياكةةةن إلا ةةةالم عنةةةي هةةةذه عاشةةةروا اةةةن , عاسةةةكن ةأةةةو عا ةصةةةد بهةةةذه عاشةةةروا
 
علاةةةن

ألا اةةةة  وألاةظاةةةة   –خةةةةالل ان ةةةة  عاةةةةوزعرة إلااكتروةصةةةة  عنةةةةي رعبةةةةط ألاةظاةةةة  وعالةةةةوع   

 وعالوع   عاكحص  
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 خ ةةةةةةصق دسةةةةةة  اةةةةةةن اسةةةةةةنكن عاصاةةةةةةنل الصاناةةةةةة  عاةن اةةةةةة  اةةةةةةن خةةةةةةنرج عسالكةةةةةة  •
  سد عاصد  عاةن م بأص  يكون اكل ا ه  غرف  اس ةل  بةدورة اصةنه 

 
 ديثن

فةةي عاسةةكن عاصةةنم وكةةذاك  خ ةةصق  ت رعجةة يواةةن دبةةل  14يةة   عزاةةه فيهةةن سةةدة 
 دس  سن  ظ ر عليه  عالانت ارضصه بنا نسصى اع عء  نت عاطبص  عسخ    

 وجصه ةن د عاصال مو عء    عسنوا بهةن إلاشةرعف عنةي عاسةكن بنا صندةد اةع •
شةةرك  اؤهلةة  سكنفأةة  آفةةنت عاكةةح  عاصناةة  وةوعدةةل ألااةةرعض  عخةةل عاسةةكن 

 .وةةل عانفنينت عانن ج  عن عاسكن تحي ادفن عانفنينت عابلدي  
 ةةالة و نظصةةف وتصةةةص  عاسةةالا  واةةةنبض ألابةةوعب وعسةةدعخل وماةةنكن ومإةةط  •

 . بإإ ارعرعا الاس ومن  كون ةظصف  
عةةدم عإةة خدعم عاسةةكن كاودةةع ا جاصةةع ألا وعت وعسصةةدعت وعسةةوع  وعاسةةكرعب •

 . وان يدخل في  كا ن 
 خ صق اجاوع  ان عاصاناة  بةصةن ة عسشةرف عنةي عاسةكن الةصةنم بتنظصفةه •

  شكل اس ار
 ةةةةةةةةةةةةوم إلا عرة عاصناةةةةةةةةةةة  الكةةةةةةةةةةةح  عاصناةةةةةةةةةةة  ب كثصةةةةةةةةةةةف معاةةةةةةةةةةةنل عاكةةةةةةةةةةةح  عاصناةةةةةةةةةةة  •

 ز ةد نسةب  عاكأةةول  عاتةة عسصةاةنت وعسط ةرعت  بأإةة خدعمبناصنةةا  عسةدإة  
 عاتةةة  ألااكةةةننا صةةةةص  و ط يةةةر كنفةةة  ألاإةةةط  وماةةةنكن عاةةة الاس فةةةي % 70بهةةةن عةةةن 

ألاانةة  ورفةع  ةةنر ر يواصةه عةن  لةك  مخ  ةنصير ن هن عاسكنن و دخل ضان 
 .عسوعدع 
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 (الكوارث إدارة ) : رابعا

عسشةةةةةنرك  اةةةةةع عء  ةةةةةنت عسخ  ةةةةة  فةةةةةي ةةةةةةةل عء ثةةةةة  فةةةةةي  ناةةةةة  وجةةةةةو  وفصةةةةةنت تحةةةةةي  -1
 .ألاانكن عسخ    ءحفظ عء ث  في اثل هذه عءحنالت 

في  نا  عإ خدعم ارعكز إلايوعة عا ن صة  الدفةنم عسةدني ية   ترإةنل ألاخ ةن صين  -2
وعسةةةةرعدبين عاكةةةةحصين اةةةةن ألاانةةةةة  سبنشةةةةرة معاةةةةنا   فةةةةي عسصسةةةةكرعت الكشةةةةف عنةةةةي 
عسوع  عاغذع ص  عاتي  وفرهن ء نن إلاغنثة  ا ةةديا ن سةن  ة  تخالوهة  و كةون عال ة  
عنةةةةةي اةةةةةدعر ألاربصةةةةة  وعاصشةةةةةر ن إةةةةةنع  عنةةةةةي ور يةةةةةنت ب نسةةةةةصى اةةةةةع عء  ةةةةة  عسخ  ةةةةة  

 .بناانة  
تسةةة ار فةةةرق ألاانةةةة  فةةةي عاصاةةةل عنةةةي اةةةدعر ألاربصةةة  وعاصشةةةر ن إةةةنع   تةةة  عةتهةةةنة  -3

عس اةةة  و كةةةةون عاصاةةةةةل بنا نةةةةنوب بأصةةةة  ال يةةة   صةةةةحد فردةةةةه عاةةةل تال  صةةةةد وةةةةةول 
عافردةةةةةةةة  عابديلةةةةةةةة  الاودةةةةةةةةع وعإةةةةةةةة الم ألاعاةةةةةةةةنل ا هةةةةةةةةن الإةةةةةةةة كانا ن اةةةةةةةةع مهاصةةةةةةةة  عةةةةةةةةدم 

 .بناكنال عنسحنب عافرق ان عسودع تال  صد عةتهنة عس ا  
ي ةةةةةةةةةوحي اةةةةةةةةةدير ت عرة عاكةةةةةةةةةوعرو وكنفةةةةةةةةة  عسسةةةةةةةةة واين فةةةةةةةةةي إلا عرة باشةةةةةةةةةنرك  إلا عرعت  -4

 
 
 وت عر ةةةةن

 
عسخ لفةةةة  بناانةةةةة  ذعت عاصالدةةةة   نفصةةةةذ خطةةةة  ألاانةةةةة  فةةةةي عاطةةةةوعرئ اصةةةةدعةصن

 أةةةح تشةةةرعف وا ن صةةة  اصةةةنحي ماةةةين عاصنةةةةا  عسةدإةةة  وعنةةةي اةةةدير ت عرة عاكةةةوعرو 
وكنفةة  عسسةة واين بةةنإل عرة مو بةةنإل عرة عسخ  ةة  ذعت عاصالدةة  بناطةةنرئ مو عسسةة واين 

اةةةن معاةةةنل اأةةةد ة  بةةةهفةةةي فر ةةةى عاصاةةةل عنةةةي كةةةلم اةةة ه  عاةصةةةنم باةةةن يخ ةةةه وُ كلةةةف 
 .عاطوعرئ ا نفصذ خط  ألاانة  في 

 

30 



5-  
 
يةةةةةةةةوم إةةةةةةةصن ة اةةةةةةةدير ت عرة عاكةةةةةةةوعرو بنإلشةةةةةةةرعف وا ن صةةةةةةة   نفصةةةةةةةذ عءخطةةةةةةة  اصةةةةةةةدعةصن
 وا ن صةةةة  ع عرة عاكةةةةوعرو وفر ةةةةى عاصاةةةةل عسصةةةةدعني وكنفةةةة  فةةةةرق ألاانةةةةة  عسشةةةةنرك  

 
وت عر ةةةةن

وعا أكةةد اةةةن إةةةير ألااةةةور فةةةي وضةةةص ن عاطبصيةةي و أديةةةد اةةةدى كفنيةةة  تعةةةدع  عافةةةرق واةةةن 
  طلبةةةه اةةةن ز ةةةن ة وعاصاةةةل عنةةةي ع خةةةنذ اةةةن يلةةةزم ا وفيرهةةةن اضةةةانن م عة عس ةةةنم عسنن ةةة  

 .بناانةة  بناكفنةة عسطلوب  
 صةةةةةد عةتهةةةةةةنة ألازاةةةةة  يةةةةةةةوم اةةةةةةدير ت عرة عاكةةةةةوعرو بإعةةةةةةدع   ةر ةةةةةةر اف ةةةةةل عةةةةةةن ألازاةةةةةة   -6

ي ضةةةةةةةان عاةةةةةةةدور عاةةةةةةةذص دناةةةةةةةح بةةةةةةةه ألاانةةةةةةةة  وإلاةجةةةةةةةنزعت عا ةةةةةةةةي  ةةتهةةةةةةةن اةةةةةةةن اشةةةةةةةنركتهن 
 .وعاسلبصنت وإلايجنبصنت وعسر صةنت واةتر نت ا أسين ألا عة في عسس ةبل 

 ةةةةةةوم الا عرة عاصناةةةةة  الكةةةةةح  عاصناةةةةة  ب كثصةةةةةف معاةةةةةنل الاصةةةةةحنح عابصئةةةةةي اشةةةةةوعرم  -7
و ةةدع ى وانتزهةةنت و لةةة  عءخضةةنر بناصنةةةةا  عسةدإةة  وذاةةك بنإةة خدعم عسط ةةةرعت 

ير ن هةةةةن عانةةةةنس و ةةةةدخل ضةةةةان عخ  ةةةةنص  عاتةةةة فةةةةي كنفةةةة  ألاإةةةةط  وماةةةةنكن عاةةةة الاس 
 . الاانة  ورفع  ةنر ر يواص  عن هذه ألاعانل
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 (وإلاعالم إدارة العالقات العامة ) : خامسا

ت عرة عاصالدةةنت عاصناةة  وألاعةةالم بةةدورهن عار ةةن ص فةةي الازاةةنت وعاطةةوعرئ وذاةةك اةةن  ةةةوم 

 :خالل اةةةةةن يني 

 سكنفأة  فةنيروس كوروةةن 
 
عبةةر جاصةع ( 19كوفصةد )تيضنح معانل ألاانة  و ر يبنتهن يواصن

 ( .عارع يو   –عا لفنز  –وعاكحف  –وإن ل عا وعةل الاج انعي ) عاةنوعت عس ن   ا ن 

 فصةةدوهنت نسةةد امانةةة  وذاةةك اةةن خةةالل  وعا ةةةى رم إلاشةةنعنت والاخبةةنر عاغيةةر صةةحصأه 

 (  تةفوجرعفك) مو ةور 
 
 . شكل  ورص عبر عاوإن ل عسذكورة آةفن

فةة   دنةةوعت عا وعةةةل ماةةنم عسةةوع نين اإلبةةالغ عةةن مص خلةةل مو انظةةر غصةةةر ةةةحي مو خطةةر 

 .بصئي وعار  عني الاإ فسنرعت مو ألاإ ل  

و ةةةةوفير  مخبةةةةنر ألاانةةةةةة  وتصلصانتهةةةةن بجاصةةةةةع ,  ةةةةوفير اةةةةوع   وعو ةةةةة  ء اصةةةةع ف ةةةةنت عسج اةةةةةع 

 ( . ال إصان اغ  إلاشنرة )عالغةةةةةنت 
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   (وإلادارية الشئون املالية ) : سادسا

 ان عءحضور  نسب  وخفض عابلدص عاةطنم سوظفين  صد عن عاصال  فصصل -1

 . ألاعانل عإ ارعر   ضانن اع ألا نى عءحد تحي عسوظفين

 عابلدص عاةطنم اس وى  عني عسصنص  وإلا عرعت عاوكنالت في هو  كان عاصال يس ار  -2

  كوفصد ) كوروةن فنيروس عةتشنر ان عءحد في عسسنها  في ابنشر  عر بنا ا ن وعاتي

 عاصنا  وعاكح  عابي   اكح  عاصنا  إلا عرة في ااثل  عءخدانت وكنا  اثل ( 19

 من عني عاصالد  ذعت إلا عرعت ان وغيرهن عاكوعرو وت عرة النظنف  عاصنا  وإلا عرة

 اةر  في  وعجده  عاوعجد عسوظفين ان ألا نى عءحد ب أديد عء    ر يس يةوم

 . ألاعانل عإ ارعر   اضانن عاصال

 با نم عر بنا ا   ايس عاذين عسوظفين ء اصع  صد عن عاصال  فصصل -3

 , عا ندإص  إلا عرعت اثل (19 كوفصد) كوروةن فةةةةةةةةةةةةةةةنيروس اكنفأةةةةةةةةةة  واسؤواصنت

  لك ااثني ان ألا نى عءحد ي وعجد من مهاص  اع عءع... عاصةو  عابشر   عسوعر 

 . الاعانل عإ ارعر   اضانن عء    ر يس  يرعه ان  سد إلا عرعت
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 نسأل هللا العلي العظيم أن يحفظ بالدنا من كل مكروه

وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا البلد األمين وأن تكون 

 أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين 

،،، 

  
 هـ1441فايروس كورونا   لعام 
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 إدارة الكوارث



 الاسم
 هاتف
 العمل

 فاكس
 هاتف
 جوال

 السلكي

 القويحصمحمد بن عبدهللا / م
 أمين العاصمة املقدسة

5735134 
5735228 

 1أمانة  0505477081 5748633

 غازي بن عبدالخالق الةربي  / م
 وكيل ألامين للتعمير املكلف 

 2أمانة  0505510225 5722262 5723323

 محمد بن عبدالرحمن املورقي/ م 
 وكيل ألامين للخدمات املكلف

 3أمانة  0555513201 5721333 5703368

 سقاط عبدالرحمنزهير بن / م 
 وكيل ألامين للمشاريع املكلف

 4أمانة  0555508130 5722262 5723323

 مازن بن محمد السناري / م 
 مدير إدارة الكوارث

 1طوارئ  0555508085 -- 5751156-012

 فاكس ألامانة عمليات ألامانة سنترال ألامانة

5739555 940 5734655 

 امللةقات
 بيان بأسماء القياديين بأمانة العاصمة املقدسة
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 الوظيفة االسم
 هاتف

 عمل

 هاتف

 منزل

 هاتف

 جوال

 0555513201 -- 5723323 وكيل ألامين للخدمات املكلف  املورقيمحمد بن عبدالرحمن / م 1

 0505510225 -- 5735906 وكيل ألامين للتعمير املكلف غازي عبدالخالق الةربي/ م  2

   0555508130 -- 5724260 وكيل ألامين للمشاريع املكلف زهير عبدالرحمن سقاط/ م 3

 0507555505 -- -- مدير عام الصةة العامة باحارثمحمد بن عبدالباسط / م 4

 0555510050 -- 5764221 مدير عام مشاريع السيول  طالل بن عبدهللا الةسيني/ م  5

 0555539311 -- -- مدير عام النظافة محمود عالم الساعاتي/أ 6

 0555508085 -- -- مدير ادارة  الكوارث مازن محمد السناري / م  7

 0505500115 -- -- مدير العالقات العامة وألاعالم  قنديرائد سمر /م 8

 0546926907 -- -- مدير عام الةدائق وعمارة البيئة مرزاعمرو / م  9

 0505705837 -- 5724260 مدير الادارة العامة لطرا  ابوطالب عبدالقادرمحمد /م 10

 0555520373 -- -- مدير إدارة الخدمات العامة هاري حسن فقيها/ م  11

 0505501775 -- 5328082 رئيس بلدية أجياد الفرعية مصطفي علي عيد/ م  12

 0555562880 5726050 رئيس بلدية ال نة الفرعية أكرم علي الةربي/ م  13

 0506555536 5746342 5376665 الفرعية املسفلةرئيس بلدية  ايمن محمد وقاد /م 14

 0555539350 -- 5441395 الفرعية العتيبيةرئيس بلدية  بندر خضر الشريف/ م 15

 0590034618 -- 5735890 رئيس بلدية املعابدة الفرعية ياسر صالح مكاوي / م  16

 0505501226 5304994 الفرعية الشوقيةرئيس بلدية  املشيخيمحمد غالب / م  17

 0503525992 -- 5580083 الفرعية العنينيةرئيس بلدية  حمدان النهراري عبدالعنين / م  18

 0555553493 5564491 5200751 رئيس بلدية العمرة الفرعية عمر علي املالكي/ م  19

 0500090970 5246996 رئيس بلدية الشرائع الفرعية ممدوح محمد العبيد/ م  20

 0553535449 -- 5910656 رئيس بلدية بحره الفرعية رائد بن ناصر الشريف/ م 21

 0567052220 -- - رئيس بلدية جنوب مكة حمدي قدح/ م 22

 بيان بأسماء فريق العمل
 رئيس الجهة ورئيس فريق العمل

 5748633: فاكس  5735134: هاتف  القويحصمحمد عبدهللا /م
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مس
لس
 ل

 الوظيفة االسم
 هاتف
 عمل

 هاتف
 منزل

 هاتف
 جوال

 0555547893 -- 5340025 اسنعد ادير عنم عانظنف  عن ف فصأنن عءحك ي/ م 1

 0504540248 -- -- اسنعد ادير عنم اشنريع عاسصول  الا ارص يحي عبدهللا / م 2

 0555508070 -- -- ادير ت عرة تشغصل وةصنة  إلاةنرة   بنبةيعار / م  3

 0555362136 -- -- اسنعد ادير ت عرة عءخدانت عاصنا  اأاد ارزوق عابشرص / م  4

 -- -- ادير ت عرة ةصنة  عسرعفى إصصد إاس / م  5

   0542664444 -- 5775012 ادير ت عرة عاطرق  ةزعر اأاد ودن  / م 6

 0503716454 -- -- ادير ت عرة الاصحنح عابصئي اأاد إاير/ م 7

 ------- -- 5327776 ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  مجصن  جزعة ز د عاةرش ي/ م  8

 0555528093 -- -- ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  عاغزة اأاد عبدعاةن ر عاصبد عاوهنب / م 9

 0553544300 -- 5460019 ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  عسسفل  عاةثنايعبدهللا عبصد / م 10

 0506530898 -- --- ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  عاص صبص  ةنةر عطصه عاغنادص/ م  11

 0500085554 -- 5734969 ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  عسصنبدة غص   ناد عاشنبرص / م 12

 0565588883 -- 5305052 ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  عاشودص  ة ير جاصل عابركنتي/ م 13

 0500021166 -- --- عاصز ز  ادير إلا عرة عافنص  ببلدي   ةنء  عسصبدص ةنيف/ م 14

 0543633987 -- 5432785 ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  عاصارة ةضنل إصد عاص صبي/ م  15

 ------- -- ---- ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  عاشرعئع عاص ص ياأاد ش صنن / م  16

 0599044000 -- 5911027 ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  بأره فنرس ةديى عاةرش ي/ م  17

 ----- - - ادير إلا عرة عافنص  ببلدي  جنوب اكه ينإر عبدهللا عاسل ي/ م 18

 0555519207 -- 5242850 ادير ت عرة عا ج يز عةصلعبدهللا بن  ناد  19

 0554521421 -- -- انسى عنم عاطوعرئ   لى بن اطلى عسسصو ص 20

 0591655950 -- 5737993 ادير ت عرة ألاان وعاسالا  فص ل  سين عانارص  21

 0555578203 57060533 5703380 ادير ت عرة عاصالصنت  رعشد رعفد عءحربي 22

 050552717 -- 5703380 رئيس قسم العمليات  محمد جبران علي احمد 23

 بيان باملهندسين واملساحين واملختصين
 واملوظفين ذوي العالقة بتنفيذ الخطة 
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بيان بأسماء وهواتف مندوبي ألامانة الدائمين 
 ( 911) في غرفة عمليات 

 هاتف جوال هاتف منزل هاتف عمل الوظيفة االسم

 0534426507 -- -- مندوب  النفاعي احمدعتيق/ م

 0533398888 -- -- مندوب سعد سعيد الجابري / م

 هاتف جوال هاتف العمل  جهة العمل االسم

 0555088823   مانة  عاصنةا  عسةدإ     السرواريفؤاد ماطر 

 0500409793   مانة  عاصنةا  عسةدإ    القحطاريبندر بدر 

 0582274444   مانة  عاصنةا  عسةدإ   محمد ساعاتي  معن

 0568553347   مانة  عاصنةا  عسةدإ     الجفري وديع هاشم 

 0551941505   مانة  عاصنةا  عسةدإ     فالتةمحمد عثمان 

 0550330977   مانة  عاصنةا  عسةدإ   زكي محمد الةسني 

 0501200152 عاصنةا  عسةدإ   محمد املالكي  سلطان

 0501200152   أمانة العاصمة املقدسة  سلطان محمد املالكي 

 أسماء مندوبي أمانة العاصمة املقدسة 
 ب رفة عمليات الدفاع املدري في حاالت الطوارئ 
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 واملشرفينبيان بأسماء املسئولين 
 مكة املكرمة: طويق املنطقة أو املدينة  –اليمامة  -شركات سدر: املقاولين 

 
 
 
 

     عنوان الاتصال الاسم مسلسل  

    ً      مإانة عسس واين بأانة  عاصنةا  عسةدإ : موال 

     0555539311 اأاو  عاسنعنتي/م 1  

     0555547893 عن ف فصأنن عءحك ي/ م 2  

     عنوعن الا  نل الاإ  عاصةد اسلسل  

    ً  
     مإانة عسس واين  شرك  عانظنف  : ثنةصن

 (إدر ) عاصةد الاول  1  
اأاد م اد /م

 عاغنادص
0507389996     

     0561987001 إلانن عءحاصنني/م (إدر ) عاصةد عاثنني  2  

     0502920189  نرق عبرعهص  /م (عاصانا  ) عاصةد عاثنا   3  

     050550672 ع اد عابر يس ي/م ( عاصاناه) عاصةد عارع ع  4  

     0503361910 عبدعاغفنر عء نوص /  (  و ى) عءخناس عاصةد  5  

    
عد  

 عسشرفين
عدد 
 العمال

    ً  
 11800 118 إجمالي املشرفين والعمال: ثالثا
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 أسماء املسؤولين باالإدارة العامة للصةة العامة
 

 رقم الجوال الاســــــــــــــــــم  م

 0507555505 اأاد عبدعابنإط بن نرو / م 1

 0503716454 اأاد إاير / م 2

 054740074 هنني جاصل  اوه/ م 3

 0553100055  عاةأطننيإصد إصصد / م 4

 أسماء املسؤولين بشركات الصةة العامة 
 

 رقم الجوال    بهالعمل املكلف  ألاســــــــــــــــــم م

 0549090028 سكنفأ  جنبر اأاد  1

 0541818115 سكنفأ   عارو رضوعن  لبه 2

 0534038746 سكنفأ   م م جبنرة اةبول  3
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 إعداد الخطة

 مطلق المسعوديطلق /د

 مراجعة 

 السناريمازن محمد / م

 النفاعيأحمد عتيق /م

 


