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الشاون الصخُت بىػاعة الخغؽ الىؾجي ()NGHA
ُ
ؤوشئذ مغاهؼ الغغاًت الصخُت بالخغؽ الىؾجي في غام  1982م ،وكض جم حشغُلها بشيل مؿخلل غً بػػها البػؼ ،وفي غام  1994م ،جم صمج و جىخُض َظٍ اإلايشأث جدذ َُيل مشترن حضًض وَى الشىئن الصخُت بالخغؽ
الىؾجي و طلً لػمان ؤلالتزام بمػاًحر غالُت الجىصة في عغاًت اإلاغض ى  .وفي غام  2001م ،ضضع مغؾىم مليي ًلط ي بةغاصة حؿمُت حمُؼ اإلايشأث الخابػت للشاون الصخُت بالخغؽ الىؾجي لخدضًض َىٍتها بةغخباعَا هُان مشترن،
ُ
و حػغف اإلاىظىمت التي ججمؼ اإلايشأث الصخُت للخغؽ الىؾجي باؾم مضًىت اإلالً غبضالػؼٍؼ الؿبُت و هي جػم مؿدشفُاث الخغؽ الىؾجي الخمؿت في هال مً الغٍاع و حضة و ألاخؿاء و الضمام و اإلاضًىت.

الغؾالت:
جىفغ الشئىن الصخُت بالخغؽ الىؾجي عغاًت مثلى ليافت اإلاىظفحن وطويهم مً اإلاغض ى اإلااَلحن هما جىفغ فغضا ؤواصًمُت مخمحزة وججغي ؤبدازا خضًثت وحشاعن في بغامج زضمت اإلاجخمؼ والطىاغت اإلاخػللت باإلاجاٌ الطحي.

الغئٍت:
تهضف الشئىن الصخُت بالخغؽ الىؾجي لخىىن ميشإة مخياملت وعاثضة غاإلاُا جخمحز باعجلائها بصخت الفغص واإلاجخمؼ.

اللُم ألاؾاؾُت:
جىلي الشئىن الصخُت بالخغؽ الىؾجي الاَخمام الىبحر باللُم ألاؾاؾُت التي ًيبغي غلى ول مىظف ؤن ًلتزم بها في غمله و َظٍ اللُم هي:
•اخترام اللُم الضًيُت والاحخماغُت
•ؾالمت وعض ى اإلاغٍؼ
•حىصة ألاصاء
•الاخترام و الىغامت
•الشفافُت
•الػمل الجماعي
•بِئت الػمل اإلاىخجت
•اإلاؿاولُت
•ألازالكُاث اإلاهىُت و الؿلىهُت
•الخمحز وؤلابضاع

اغخماص اللجىت اإلاشترهت الضولُت:

خاػث الشاون الصخُت بالخغؽ الىؾجي في اإلاىاؾم الثالر غلى بحاػة الهُئت الضولُت اإلاشترهت الغخماص اإلايشأث الصخُت و بهظا ُمىدذ« الخخم الظَبي للخطضًم في شهغ صٌؿمبر مً غام  2009م خُث ؤظهغث هخاثج ممخاػة فُما
ًخػلم بالتزام اإلايشإة الىاضح بخدؿحن حىصة الغغاًت الصخُت اإلالضمت للمغض ي و غمان بِئت صخُت ؤمىت و الػمل اإلاؿخمغ غلى جللُل اإلاساؾغ التي كض ًخػغع لها اإلاغض ى ؤو الػاملحن ،و جدلُم مػاًحر الغغاًت الصخُت اإلاثلى.
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مؿدشفى ألامحر مدمض بً غبض الػؼٍؼ
ٌػخبر مؿدشفى ألامحر مدمض بً غبض الػؼٍؼ ميشإة صخُت مخياملت  ،وؾِخم افخخاخه غلى زالر مغاخل للىضىٌ به بلى مؿدشفى بؿػت ؾغٍغٍت جلضع ب  300ؾغٍغ في جسططاث اولُيُىُت مسخلفت .وَػض مؿدشفى ألامحر مدمض بً
غبض الػؼٍؼ اإلاؿدشفى الخامـ للشاون الصخُت بالخغؽ الىؾجي الظي ًىضعج جدذ مىظىمت مضًىت اإلالً غبض الػؼٍؼ الؿبُت ،و ًلؼ اإلاؿدشفى زلف حبل ؤخض الشهحر غلى الؿغٍم الغثِس ي إلاؿاع ألامحر مدمض بً غبض الػؼٍؼ.

الخضماث ؤلاصاعٍت:



















مىخب هاثب اإلاضًغ الخىفُظي للدشغُل
زضماث الخمغٍؼ
الشاون ؤلاصاعٍت:
 oالػالكاث الخىىمُت
 oاإلاىاعص البشغٍت
 oالخضعٍب والخؿىٍغ
 oغالكاث اإلاىظفحن
 oبصاعة الخىحُه وؤلاعشاص
الخضماث اإلاالُت
زضماث جلىُت الغغاًت الصخُت
زضماث جلىُت اإلاػلىماث
اإلاغاحػت الضازلُت
زضماث الخمىًٍ
زضماث الغغاًت الطُضلُت
زضماث اإلاباوي واإلاشاعَؼ
زضماث الطُاهت والدشغُل
الشغؾت الػؿىغٍت
زضماث ؤلاجطاالث
زضماث ؤلاؾفاء والؿالمت
زضماث الخغظًت
بصاعة الػلىص
زضماث الخغظًت الؿبُت
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بصاعة اإلاػلىماث الصخُت
الػالكاث الػامت والشاون ؤلاغالمُت
زضماث بغاصة الخإَُل والػالج الؿبُعي
زضماث الػالج الخىفس ي
زضماث اإلاىاضالث
زضماث ؤلاؾيان
هاصي اإلاىظفحن الترفُهي
زضماث اإلاغض ى
بصاعة الؿالمت
الخضمت ؤلاحخماغُت
الخضماث البُئُت

الخضماث الؿبُت:
















زضماث اإلاسخبراث
الخطىٍغ الؿبي
ؾب ألاؾىان
بصاعة الخسضًغ
وخضة الػىاًت اإلاغهؼة
ؾب اليؿاء والىالصة
ؾب ألاؾفاٌ
اإلاسخبر وغلم ألامغاع
ؾب ألاؾغة
بصاعة الؿب الىكاجي
بصاعة ؾب الؿىاعيء
ؤَلُت الػالج
بصاعة الدشغٍفاث
بصاعة الجىصة
كؿم الجغاخت
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ؾب الػظام
حغاخت اإلاؿالً البىلُت
ألاهف وألاطن والخىجغة
حغاخت غامت
ؾب الباؾىت
ؾب وحغاخت الللب
ألامغاع اإلاػضًت
الخػلُم الؿبي
غالكاث اإلاغض ى
مغهؼ الغغاًت ألاولُت
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اإلاىكؼ
ًلؼ مؿدشفى ألامحر مدمض بً غبض الػؼٍؼ شماٌ اإلاضًىت اإلاىىعة غلى ؾغٍم ألامحر هاًف بً غبض الػؼٍؼ.

مً اإلاؿاع بلى اإلاؿدشفى:
اإلاؿافت 7.8 :هم.
الاججاٍ :ؾغٍم اإلاؿاع  -ؾغٍم ألامحر هاًف بً غبض الػؼٍؼ  -اإلاؿدشفى.

مً اإلاؿدشفى بلى الخغم الىبىي:
اإلاؿافت 11.4 :هم.
ي
ؤلاججاٍ :ؾغٍم ألامحر هاًف بً غبضالػؼٍؼ  -ؾغٍم اإلاؿاع  -ؾغٍم اإلالً فهض  -الخغم الىبى .
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مؼاًا اإلاىظفحن
الخىحُه



غىض وضىٌ اإلاىظف الى اإلاملىتً ،ىىن َىان ممثل لإلؾخلباٌ والترخُب والظي ًلىم بةؾخلباٌ اإلاىظفحن الجضص في اإلاؿاع ومغافلتهم لؿىً مىظفي الشاون الصخُت بالخغؽ الىؾجي.
بضٌ الػفش الؼاثض :ملضاع مدضص للمىظفحن ألاحاهب غىض بضاًت الخػاكض وغىض الػىصة النهاثُت مً اإلاؿاع اإلاخفم غلُه الى مىكؼ البرهامج وبالػىـ غلى ؤؾاؽ بلض اإلايشإ.

زضماث الىلل واإلاىاضالث





الىلل الجىي غىض بضء الخػاكض ً:جب ؤن ًمىذ اإلاىظف ألاحىبي جظهغة ؾحران ) جدضص صعحت الخظهغة وفم اؾخدلاكاث مجمىغت اإلاؼاًا (مً اإلاؿاع اإلاخفم غلُه الى ميان بكامت اإلاىظف غىض بضء الخػاكض.
جخىفغ زضماث هلل ومىاضالث مجاهُت للمىظف الجضًض غلى مضاع ؤعبػت وغشغًٍ ؾاغت ( )24مً الؿىً الى اإلاؿدشفى وبالػىـ .باإلغافت الى جىفحر زضماث هلل و مىاضالث مغجحن في ألاؾبىع لغخالث الدؿىق .
صفؼ بضٌ مىاضالث شهغي للمىظفحن الظًً الٌػغع غليهم الؿىً ،وال ًامً لهم ؤو ٌؿىىىن في الؿىً اإلاامً مً كبل البرهامج.
جىفحر عخالث مجاهُت للمسجض الىبىي في اإلاضًىت اإلاىىعة ًىمُا.

الغغاًت الؿبُت وألاؾىان
ًخم غاصة جىفحر الغغاًت الؿبُت ألاؾاؾُت وؾىاعت ألاؾىان غً ؾغٍم البرهامج مجاها لجمُؼ اإلاىظفحن بىاء غلى اإلاخاح والخدىٍل غً ؾغٍم ؾبِب البرهامج اإلاػحن ماغضا الػلاكحر االتي الجدخاج لىضفت ؾبُت ،ألاصوٍه و اإلاؿخلؼماث
الؿبُت.
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ؤلاحاػاث والػؿل الغؾمُت
ؤهىاع ؤلاحاػاث والػؿل الغؾمُت


ؤلاحاػة الؿىىٍتً :دم للمىظف ؤحاػة ؾىىٍت إلاضة زالزحن ًىم جلىٍم مضفىغت الغاجب ليل ؾىت زضمت.



ؤلاحاػاث ؤلاصاعٍتً :دم للمىظف بحاػة إلاضة ؾخت ؤًام جلىٍم مضفىغت الغاجب بىاء غلى مجمىغت اإلاؼاًا.



بحاػة مىخطف الػام :غشغة ؤًام جلىٍم مخخالُت مضفىغت الغاجب غلى الىدى الىاعص ؤغالٍ.



الػؿل الغؾمُتً11 :ىم غمل مً الػؿل الغؾمُت مضفىغت الغاجب شامله غُض الفؿغ والدج والُىم الىؾجي الؿػىصي ) 23ؾبخمبر(.

ؤهىاع الػؿل الغؾمُت ألازغي
بحاػة الىفاة:
بحاػة الىفاة مضفىغت الغاجب إلاضة ؾبػت ؤًام جلىٍمُت ،بضون جظهغة ؾحران ،في خالت وفاة اخض والضي اإلاىظف ؤو الؼوج ؤو الؼوحت ؤو ألابىاء.
ؤلاحاػاث اإلاغغُت:
ًمىذ للمىظف بحاػة مغغُت مىزلت هظامُت مضفىغت الغاجب إلاضة جطل الى ً 30ىم جلىٍمُت في الؿىت ،باإلغافت الى ً 60ىم جلىٍم بغافُت ٌؿخلم فيها اإلاىظف 75 %مً الغاجب ول ؾىت زضمت.
بحاػة الدج:
ًدم اإلاىظف اإلاؿلم الظي ؤهمل ال ًلل غً زمؿت ؾىىاث زضمت جلضًم ؾلب ومىده بحاػة الدج إلاضة غشغة ؤًام ؤزىاء مىؾم الدج لِؿخؿُؼ اإلاىظف الدج الى مىت اإلاىغمتَ ،ظٍ بحاػة مؿخللت ومىفطلت غً حمُؼ ؤلاحاػاث
ألازغي وؾخمىذ مغة ؾىٌ مضة غمل اإلاىظف في البرهامج .واإلاىظف الظي بؾخفاص مً َظٍ اإلاحزة لً جطغف له بحاػة غُض ألاغحى ومضتها زمؿت ؤًام غً جلً الؿىت.
بحاػة بضون عاجب:
ًضعن البرهامج ان اإلاىظف كض ًدخاج مً وكذ الى آزغ الى بحاػة هدُجت لخاحخه الصخطُت ؤو ظغوفت التي هي زاعج بعاصجه والتي جخجاوػ عضُض بحاػاجه الغؾمُت .وؤلاحاػة بضون عاجب ،بطا ؤمىً ،جمثل ؾبُػتها اؾدثاء ًدخاج الى
مىافلت زاضت.
بحاػة الػمل:
وغؼ البرهامج جىحيهاث ،حؿمذ للمىظف بالؿفغ مً اإلاىكؼ ألاؾاس ي للبرهامج لللُام باإلاهام ،والتي ؾدؿهل الدشغُل اإلاؿخمغ للبرهامج.
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بحاػة اإلاغافلت:
حمُؼ اإلاىظفحن الؿػىصًحن ومىظفي البرهامج مً الؿػىصًحن طوي الػلض الػاثلي ًدم لهم بحاػة مغافلت حؿخسضم بحاػاتها الؿىىٍت للػىاًت بؼوحخه /ػوحها وؾفلها ،وفلا لخىحيهاث الؿبِب ،ممً جم جىىٍمهم في مؿدشفُاث
خىىمُت.
بحاػة الؼواج:
ًدم للمىظف الػامل بضوام وامل بحاػة مضفىغت الغاجب إلاضة زالزت ؤًام بمىاؾبت ػواج اإلاىظف وٍمىذ َظٍ ؤلاحاػة مغة ؾىٌ فترة غمل اإلاىظف في البرهامج.
بحاػة ؤمىمت:
ًمىذ البرهامج ،بىاء غلى الؿلب ،اإلاىظفت اإلااَلت بحاػة ؤمىمت غىضما الًىصح الؿبِب بةؾخمغاعَا بإصاء مهام غملها الُىمُت.
بحاػة والصة مىلىص  /ابىة:
ًمىذ اإلاىظف الػامل بضوام وامل بحاػة مضفىغت الغاجب إلاضة ًىم واخض بمىاؾبت والصة ؾفله .جمىذ َظٍ ؤلاحاػة مغٍ ليل غلض ؾىىي.

مؼاًا هطف الػام
ؾاكم الخمغٍؼ:
ًدم لهم جظهغة ؾحران مىخطف الػام باالغافت الى بحاػاة إلاضة (  ) 10غشغة ؤًام جلىٍم مخخالُت مضفىغت الغاجب.
اإلاهً الصخُت اإلاؿاغضة:
ًدم لهم بزخُاع بما جظهغة ؾحران مىخطف الػام ؤو الػشغة ؤًام اإلاخخالُت ( ) 10واإلحاػة مضفىغت الغاجب.
اإلاىظفحن ؤلاصاعٍحن واإلاؿاغضًً وباقي اإلاىظفحن:
ًدم لهم احاػة ( )10غشغة ؤًام جلىٍمُت مخخالُه مضفىغت الغاجب.
جظهغة الؿحران الؿىىٍت:
غىض بهماٌ الؿىت ألاولى مً الػلض والخجضًض مغة ازغي إلاضة ال جلل غً ؾىتً ،خم مىذ جظهغة طَاب وغىصة للمىظف ألاحىبي وغاثلخه اإلاؿخدلت مً مىكؼ البرهامج للمؿاع اإلاػجي.
ميافإة نهاًت الخضمت:
جخىىن ميافإة نهاًت الخضمت مً هطف الغاجب ألاؾاس ي لشهغ واخض ليل ؾىت مً الخمـ ؾىىاث ألاولى للخضمت والغاجب ألاؾاس ي لشهغ وامل لباقي الؿىىاث ألازغي.
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الغاجب والػالوة
ضغف ؤحغ ؾاغاث الػمل زاعج الضوام:
ٌػىع اإلاىظفحن الظًً ًؿلب منهم الػمل لؿاغاث غمل بغافُه غً ول ؾاغت غمل بيؿبت  150 %مً ؤحغ الؿاغت الػاصًه غلى ؤؾاؽ عاجب اإلاىظف ألاؾاس ي.
غالوة بغاصة الخػاكض:
ؾُمىذ مىظفحن الخمغٍؼ وبػؼ اإلاىظفحن اإلاؿاغضًً الػُاصًحن /الصخُحن :اإلاىظفحن الظًً غملىا إلاضة ؾىت مؼ البرهامج وكامىا بالخػاكض إلاضة ؾىت ازغي ،غالوة مؿاوٍت لغاجب اإلاىظف/اإلاىظفت ألاؾاس ي كبل جاعٍش بغاصة
الخػاكض.
الؼٍاصة الؿىىٍت:
ًمىذ اإلاىظف ػٍاصة ؾىىٍت جدؿب بىاء غلى اليؿبت  /الضعحت للخلىٍم الؿىىي غىض ججضًض الخػاكض.
ضغف الغاجب:
ٌ
ال جفغع غغاثب غلى الغاجب والظي ًطغفه البرهامج شهغٍا في ؤو ًىم مً ول شهغ مُالصي.

حػلُم ألاوالص
ًطغف بضٌ حػلُم غىض بضاًت غلض اإلاىظفحن وؾُلىم ضاخب الػمل بضفؼ اليلفت الخلُلُت للمطاعٍف ألاواصًمُت اإلاؿلىبه ليل ولض في الفطىٌ مً  1 - 12بإي مضعؾت مػخمضة ،ؾىاء في اإلاملىت ؤو في الخاعج ،لغاًت  230000عٍاٌ
ليل ؾىت صعاؾُت.

اإلاجمػاث الؿىىُت
ًلؼ اإلاجمؼ الؿىجي في صازل مىؿلت اإلاؿدشفى .وَى ؾىً مجاوي للمىظفحن بىاء غلى بؾخدلاكاث الػلض .اإلاجمؼ مامً جماما بدغاؾت إلاضة  24ؾاغت مً الشغؾت الػؿىغٍت ً.ىحض ؤهىاع مسخلفت مً الشلم الؿىىُت في مجمؼ
مؿدشفى ألامحر مدمض بً غبضالػؼٍؼ.
 فُال ضغحرة جخىىن مً زالر غغف هىم ) غاثلُت).


شلت جخىىن مً زالر غغف هىم ) غاثلُت).
شلت جخىىن مً غغفخحن هىم ) غاثلُه).



شلت جخىىن مً غغفت واخضة ) لصخظ واخض ؤهثى /طهغ).
شلت جخىىن مً غغفخحن ) مشترهت للػؼاب ؤهثى /طهغ).



شلت جخىىن مً غغفخحن )مشترهت للػؼاب ؤهثى /طهغ ،شخطحن ليل غغفت هىم واخضة).
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اإلاغافم


مغهؼ الترفُهً :خىفغ في اإلاجمؼ الؿىجي في مغهؼ الترفُه ،الظي ًدخىي غلى اهىاع مسخلفت مً اإلاغافم الغٍاغُت وألالػاب هما ًىحض خىع الؿباخت وؾاخت للػب ومالغب.



اإلاسجض.



مؿاغم.
جىفحر الؼي والغؿُل.



وؾاثل مىاضالث مجاهُت مً والى الػمل.



مىخبت ؾبُت.



شبىت اهترهذ.
جلفؼٍىن بىاؾؿت اليابل.



شبىت َاجف مغمؼة لإلجطاٌ الصخص ي الضازلي والضولي.



زضماث مجاهُت مثل الىهغباء واإلااء والغاػ للؿبش جضفؼ وجىفغ غً ؾغٍم البرهامج ليافت اإلاىظفحن مً ؾاهجي ؾىً البرهامج.



آلت ضغافت للخدىٍل اإلاالي الضولي.
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الخُاة في اإلاضًىت
بن اإلاحزة ألاهثر كُمت للمػِشت في اإلاضًىت اإلاىىعة هي ؤن جىىن غلى بػض بػؼ صكاثم غً اإلاسجض الىبىي الشغٍف للىبي مدمض ضلى هللا غلُه وؾلم .واإلاضًىت اإلاىىعة هي زاوي اإلاضن اإلالضؾت في الاؾالم بػض مىت اإلاىغمت مباشغة .وجبلغ
مؿاختها  151990هم  ، 2وحػضاص ؾيانها َى  724 512 1وؿمت .وهي ملؿمت الى ؾبؼ مدافظاث هي ً :يبؼ ،بضع ،الخىاهُت ،زُبر ،الػال  ،مهض الظَب ،واإلاضًىت.

ألاَمُت الضًيُت في الاؾالم:
ؤَمُت اإلاضًىت همىكؼ صًجي ًيشا هدُجت لىحىص اإلاسجض الىبىي فيها ،وهي جدخػً ؤكضم زالزت مؿاحض في الاؾالم ،هي  :اإلاسجض الىبىي ،مسجض كباء ) اإلاسجض ألاوٌ في جاعٍش الاؾالم (ومسجض اللبلخحن،وَى اإلاسجض الظي خىلذ مىه
اللبلت الى مىت اإلاىغمت .وَػخمض الخلىٍم الاؾالمي غلى هجغة الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم وؤصخابه الى اإلاضًىت ،وَى ما ٌػخبر غالمت بضء الؿىت الهجغٍت في الػام  622م وَػغف بالؿىت ؤو الخلىٍم الهجغي.
غً ؤبي َغٍغة عض ي هللا غىه ؤن عؾىٌ هللا ضلى هللا غلُه وؾلم كاٌ " :بن ؤلاًمان لُإعػ بلى اإلاضًىت هما جإعػ الخُت بلى جخغَا ".

اإلاىار:
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اإلاضًىت اإلاىىعة جاعٍسُا ومىكػا:
اإلاسجض الىبىي:


ٌػخبر اإلاسجض الىبىي في اإلاضًىت زاوي ؤَم مسجض في الاؾالم .وكض بجي مً كبل الىبي) ص (غام  622م.
ُ
شُض مً كبل الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم في الؿىت ألاولى للهجغة غلى مؿاخت  1050م2.



وؾؼ مً كبل الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم غلب مىكػت زُبر  ،الؿىت الؿابػت بمؿاخت  1425م2.



جىؾػه غمغ بً الخؿاب في الػام  ٌ 17بمؿاخت  1100م2.



جىؾػه غثمان بً غفان غام  ٌ 29 - 30بمؿاخت  496م2.
جىؾػه الىلُض بً غبض اإلالً ،الخلُفت ألامىي ،غام  ٌ 88 - 91بمؿاخت  2369م2.



جىؾػت الخلُفت اإلاهضي الػباس ي ،غام  ٌ 161 - 165بمؿاخت  2450م2.



جىؾػت الؿلؿان ؤشغف باي غام  ٌ 881بمؿاخت  120م2.



جىؾػت الؿلؿان غبض اإلاجُض الػثماوي غام  ، 1265 - 1277بمؿاخت  1293م2.



جىؾػت اإلالً غبض الػؼٍؼ غام)  1372الخىؾػت الؿػىصًت ألاولى (بمؿاخت  6024م2.



جىؾػت زاصم الخغمحن الشغٍفحن اإلالً فهض بً غبض الػؼٍؼ غام  ) ٌ 1405الخىؾػت الؿػىصًت الثاهُت (غلى مؿاخت  82000م2.
اإلاىؿلت اإلادُؿت باإلاسجض الىبىي شاملت جىؾػت زاصم الخغمحن الشغٍفحن جبلغ  235000م2.







اخطاثُاث خىٌ اإلاسجض الىبىي:
اإلاأطن:
اإلابجى اللضًم والخىؾػت الؿػىصًت ألاولى 4 :مأطن
جىؾػت زاصم الخغمحن الشغٍفحن 6 :مأطن
ؤلاحمالي 10 :مأطن

غضص الؿاللم:
•ؾاللم غاصًت  18 :ؾلم
•ؾاللم مخدغهت 6 :ؾاللم
•اإلاجمىع 24 :ؾلم
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ألابىاب 22 :بىابت عثِؿت

مؿاخت اإلاسجض وؾػخه الاؾدُػابُت:


مؿاخت الضوع ألاعض ي للمسجض  98500م 167000( 2مطلي)



مؿاخت الطالة غلى ؾؿذ الخىؾػت الجضًضة  67000م 90000( 2مطلي)



الؿاخاث اإلادُؿت باإلاسجض  235000م 450000( 2مطلي)



احمالي اإلاؿاخت  400500م 707000( 2مطلي)
الؿػت وكذ الظعوة  :ملُىن مطلي



حبل ؤخض:
ًبلغ ؤعبػت ؤمُاٌ ؾىال وغغغه مُالن ،وٍبػض خىالي  3ؤمُاٌ غً الػىاحي الشمالُت للمضًىت .وَى اإلاىكؼ الظي خضزذ غىضٍ غؼوة ؤخض في الؿىت الثالثت للهجغة .وان الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم ًىً مدبت شضًضة لهظا الجبل وكاٌ :
“ؤخض َى حبل ًدبىا وهدبه" صخُذ مؿلم.
وَىان شالٌ اضؿىاعي ومخجزٍ في ؤخض ؤحؼاثه ،وَظان ؤضبدا مىاكؼ شاجػت للؿيان اإلادلُحن لؼٍاعتهما والخسُُم خىلهما.

مسجض كباء:
ٌػخبر ؤكضم مسجض في الػالم .وكض جم وغؼ حجغ ألاؾاؽ له مً كبل الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم غىض هجغجه مً مىت اإلاىغمت الى اإلاضًىت اإلاىىعة ،وجم اهماله مً كبل ؤصخابه.

مسجض اللبلخحن:
ًغحؼ اؾم َظا اإلاسجض الى بضاًاث الاؾالم خُىما كام ؤصخاب الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم بدؿمُخه بػض خاصزت جدىٍل اللبلت .فلض وان الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم ًام اإلاطلحن خُىما حاءٍ وحي مً هللا ًإمغٍ بإن ًخىحه للىػبت هلبلت
للطالة .ووان الىبي مخجها الى بِذ اإلالضؽ ؤزىاء ضالجه ،وخُىما حاءٍ الىحي،اؾخضاع مباشغة مخىحها هدى مىت ،وهظلً فػل اإلاطلحن زلفه .وبػض طلً ،ؤضبذ طلً اإلاسجض الظي خطلذ فُه جلً الخاصزت ٌػغف بمسجض اللبلخحن.
والىثحر مً الدجاج الظًً ًخىحهىن الى مىت للدج غالبا ما ًؼوعون اإلاضًىت خُث ًيخهي بهم اإلاؿاف بؼٍاعة مسجض اللبلخحن هظغا ألَمُخه الخاعٍسُت.

مغاهؼ الدؿىق:
جخىفغ في اإلاضًىت ججغبت فغٍضة في الدؿىق ،بضءا مً ؤؾىاكها الخللُضًت  ،وألاؾىاق اإلاغهؼٍت وضاالث الدؿىق الىبري .وجلغٍبا فان وافت اإلااعواث الشهحرة اإلاخىفغة في ؤوعبا وؤمغٍيا الشمالُت مخىفغة َىا في اإلاضًىت .وؾىف ججض ؤخضر
اإلاىصًالث واإلاالبـ وألاخظًت ومىاص الخجمُل واإلاجىَغاث ،ولىاػم اإلاؿبش ،والؼحاج والىغَؿخاٌ وألاصواث الىهغباثُت والىخب والخغاثـ وؤلػاب ألاؾفاٌ ،وجلغٍبا ؤي ش يء ًسؿغ ببالً.هً غلى ًلحن مً خطىلً غلى ؤؾػاعا
جىافؿُت خُثما جخىحه للدؿىق ،هظغا لػضم وحىص غغاثب غلى الشغاء ؤو هظام الػغٍبت اإلاػافت في اإلاملىت .وَػخبر مغهؼ الغاشض  ،ؾىق غالُت اإلاضًىت ،ومغهؼ الىىع مً ؤهبر مغاهؼ الدؿىق في اإلاضًىت .وَىا بامياهً الشغاء
والاؾخمخاع مؼ ؤؾغجً .اغافت لظلًَ ،ىالً الىثحر مً ؤؾىاق الهاًبر ماعهذ مثل بىضٍ ،وواعفىع ،وبً صاووص.
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اإلاؿاغم واإلالاهي:


ملهى ؾخاع بىـ



بغحغ هىغ



صحاج هىخاوي
صومُىىػ بُتزا



فىص عاواعػ
َاعصًؼ



ضبىاي



حشُلحز




الفىاصق:
زمت غضص الباؽ به مً الفىاصق مً فئت زمؿت هجىم في اإلاضًىت ،مثل ماعٍىث ،الشحراجىن ،مىفىبًُ ،اهترهىهىدُىيخاٌ ،والهُلخىن .وحمُػها جلؼ غمً مىؿلت الخغم.
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اإلاضاعؽ
جىحض في اإلاضًىت اإلاىىعة الػضًض مً اإلاضاعؽ اإلاسططت لألؾفاٌ الؿػىصًحن و ألاحاهب  ،و هي مضاعؽ زاضت جسخلف مىاهجها بةزخالف فلؿفت ول مضعؾت و كُمها  ،و ًىحض َىان الػضًض مً اإلاضاعؽ و اإلاػاَض الػاإلاُت إلاسخلف
الجيؿُاث خُث جماعؽ فيها َظٍ الجيؿُاث غاصاتها و جلالُضَا و جدخفل بإغُاصَا بدغٍت جامت .فُما ًلي كاثمت ببػؼ اإلاضاعؽ الخاضت في اإلاضًىت اإلاىىعة:

#

اؾم اإلاضعؾت

عكم الهاجف

1

مضعؾت اإلاىاعاث (غاإلاُت)

8480881 - 8483038 - 8481267

2

مضعؾت اإلاػتز باهلل (مدلُت)

8230306

3

مضعؾت الػلُم (غاإلاُت)

8695008

4

مضاعؽ اإلالً غبضالػؼٍؼ (مدلُت)

8654545 - 8654333

5

اإلاضعؾت الترهُت

-

6

اإلاضعؾت الباهؿخاهُت

-

7

مضعؾت الػلُم الباهؿخاهُت (غاإلاُت)

8464222

8

مضعؾت ؤهىاع الفُداء (مدلُت)

8466380

9

مضعؾت الغغاء الخاضت (مدلُت)

8640818

10

مضعؾت ػٍض بً زابذ لخدفُظ اللغآن الىغٍم

8227611
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اإلاػالم اإلادُؿت باإلاضًىت اإلاىىعة
ًيبؼ
ًيبؼ البدغ ؤو ًيبؼ هي ؤخض اإلاىاويء الغثِؿُت الىاكػت غلى البدغ ألاخمغ في مىؿلت اإلاضًىت اإلاىىعة غغب اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت  ،و جلؼ ًيبؼ غلى بػض خىالي 230هم غغب اإلاضًىت اإلاىىعة و  300هم شماٌ حضة .و جىلؿم مضًىت
ًيبؼ لثالر كغي جبػض ول منها غً آلازغي مؿافت  15صكُلت بالؿُاعة و ٌؿمى كلب اإلاضًىت ًيبؼ البلض ،و حػض ًيبؼ الىسل الجؼء ألاكضم مً مضًىت ًيبؼ خُث ال ًياص ًغي فيها ؾىي اإلاؼاعع .ؤما اإلاضًىت الطىاغُت فهي ًيبؼ الطىاغُت و
ُ
كض ؤوشئذ خىالي غام  1957م ،و جمخاػ بالهىضؾت اإلاػماعٍت الؿىىُت الخضًثت حضا ،و حشتهغ ًيبؼ بشاؾئها الخالب الظي ٌػخبر ؤخض ؤفػل ألاماهً في الػالم إلاماعؾت عٍاغت الغىص ،هما ًمىً اللُام بغخالث ضُض و كػاء ًىم
حمُل في البدغ.

بضع
و اؾمها اليامل بضع خىحن ،و هي اخضي مدافظاث مىؿلت اإلاضًىت اإلاىىعة غغب اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت  ،و جبػض ما ًلاعب  80مُل  ) 130هم (غً اإلاضًىت اإلاىىعة .للض وكػذ غلى ؤعغها غؼوة بضع الخاعٍسُت التي صاعث بحن كغَش
مىت و مؿلمي اإلاضًىت غام  624م ،والتي واهذ ؤولى اإلاػاعن ؤلاؾالمُت .للض واهذ غؼوة بضع الخض الفاضل بحن ؤلاًمان و الىفغ ،و كض وغض هللا اإلاؿلمحن فيها بالىطغ و اؾدشهض فيها  14عحال مً ضفىف اإلاهاحغًٍ و ألاهطاع  ،بِىما
ُ
كخل مً كغَش 52عحال ،و ًىفي بضع فسغا ؤن هللا طهغَا في هخابه في ؾىعحي ألاهفاٌ و آٌ غمغان.

مضاثً ضالح
جبػض مضاثً ضالح  400هم شماٌ غغب اإلاضًىت اإلاىىعة ،و حػخبر ؤخض ؤَم اإلاىاكؼ ألازغٍت في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ،و حشتهغ َظٍ اإلاىؿلت بمشهض غظُم للمىدضعاث و ألابغاج الصخغٍت اإلاىدىجت ،و كض شُض ألاهباؽ في َظا الىاصي
ؤغغخت َاثلت غً ؾغٍم هدذ واحهاث الصخىع بةجلان بالغ ،وحػخبر مضاثً ضالح اإلاؿخىؾىت الجىىبُت لألهباؽ و جغحؼ لللغن ألاوٌ كبل اإلاُالص .جم هدذ اإلالابغ الدجغٍت الهاثلت و التي حػلذ مً مضاثً ضالح مىكػا ؤزغٍا طا شهغة
هبحرة بحن ؾىت  100كبل اإلاُالص و ؾىت  100م ،وهي اإلاضًىت الثاهُت في امبراؾىعٍت ألاهباؽ بػض مضًىت البتراء في ألاعصن ،وكض بلُذ مضاثً ضالح مدافظت غلى آزاعَا الخاعٍسُت غلى هدى ؤفػل ملاعهه بمضًىت البتراء و طلً ٌػىص لخمحز
مضاثً ضالح بالصخىع الطلبت ألاكل غغغت لخلف اإلاُاٍ.
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هُفُت الخلضًم لؿلب الىظُفت

ًىحض غضة وؾاثل مسخلفت لىُفُت الخلضم إلاىظمخىا.
حؿخؿُؼ الضزىٌ الى مىكػىا ؤلالىترووي  www.ngha.med.saوكم بخػبئت همىطج الؿلب ؤلالىترووي الخاص بىا.

اجطل بىا:
َاجف+966 14 8669999 :
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