
أص��در وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية وزي��ر 
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً يقضي 
بتحديد اختصاصات رئيس ونائب رئيس بعثة احلج 
الكويتية وجلان وفرق وزارة األوقاف واجلهات األخرى 

املشاركة في بعثة احلج الكويتية.
وحدد القرار ال��وزاري مهام واختصاصات كل فريق 

ليتمكن من أداء املهام املوكلة له على أكمل وجه.
وفيما يلي نص القرار الوزاري الصادر:

أوالً: حتدد اختصاصات رئيس بعثة احلج الكويتية 
فيما يلي:

1 -اإلش��راف العام على أعمال بعثة احلج الكويتية 
وتوقيع القرارات املنظمة لذلك ومخاطبة اجلهات املعنية 
وهو من ميثل دول��ة الكويت في كل ما يتعلق بشئون 
احلج خالل املوسم إلى حني انتهاء جميع أعمال موسم 

احلج.
2 -تشكيل جلان البعثة حسب مقتضيات مصلحة 

العمل.
3 -اعتماد أوامر الصرف املالي وحتديد مبالغ السلف 
والنثريات وأوجه صرفها وفق احتياجات جلان البعثة 

داخل وخارج الكويت.
ويعاون رئيس بعثة احل��ج الكويتية طاقم إداري 

يتولى املهام التالية:
1 -استالم جميع املكاتبات وامل��راس��الت والوثائق 
الصادرة والواردة لرئيس بعثة احلج الكويتية وفرزها 

وتصنيفها وعرضها في الوقت املناسب.
2 -تلقي توجيهات رئيس بعثة احل��ج الكويتية 
ومتابعتها وتبليغها إلى اجلهات املختصة أو تنفيذها 

مباشرة وفقاً ملقتضيات احلال.
3 -تنسيق وتصنيف املكاتبات واملراسالت والوثائق 
التي يحتاجها عمل مكتب رئيس البعثة وتنظيم تداولها 

وحفظها.
-4ترتيب وجدولة املواعيد وال��زي��ارات واللقاءات 
واالجتماعات اخلاصة لرئيس بعثة احل��ج الكويتية 

والتنسيق بشأنها مع اجلهات املعنية.
5 -إع��داد تقرير شامل عن أعمال فرق وجلان بعثة 
احلج الكويتية يتم إع��داده خالل موسم احلج يتضمن 
أوج��ه التحسني ال��الزم��ة والتوصيات املناسبة ويتم 

تسليمه لرئيس البعثة.
-6دراسة املواضيع التي يتم إحالتها عليه من قبل 

رئيس البعثة ونائبه وإعداد التقارير الالزمة لذلك.
ثانياً: يتبع رئيس بعثة احلج الكويتية جلنة إعالمية 

اختصاصاتها كما يلي:
1 -وضع خطة إعالمية ملوسم احلج لتغطية أنشطة 

وفعاليات البعثة.
2 -إع��داد وتنفيذ البرامج واحلمالت اإلعالمية التي 
تستهدف اإلع���الم ع��ن جهود ون��ش��اط��ات بعثة احلج 
الكويتية مبيناً أهدافها وخططها والتغطية اإلعالمية 

الالزمة لذلك.
-3التعاون والتنسيق مع جلان بعثة احلج الكويتية 
والتي يتطلب عملها االتصال بلجنة اإلعالم للمشاركة 

في األنشطة االتصالية لدعم العالقة مع اجلمهور.
4 -التنسيق والتعاون مع كافة الوسائل اإلعالمية 
مبا يخدم أهداف بعثة احلج الكويتية لتغطية األنشطة 
واللقاءات االعالمية في كافة املناسبات التي تعقدها 

البعثة.
5 -متابعة م��ا ينشر أو ي��ذاع ف��ي وس��ائ��ل اإلع��الم 
املختلفة عن أنشطة بعثة احل��ج الكويتية وخدماتها 
وإع���داد اإليضاحات املناسبة بشأنها والتنسيق مع 
اللجان املختصة في بعثة احلج الكويتية إلعداد الردود 

املناسبة.
6 -إعداد تقرير إعالمي يتضمن كل ما يتم نشره عن 
بعثة احلج الكويتية أو ما يتعلق بأعمال احلج خالل 

املوسم.
ثالثاً: حتدد اختصاصات نائب رئيس بعثة احلج 

الكويتية:
وذلك بتوليه كافة اختصاصات رئيس بعثة احلج 
الكويتية واملوضحة في البند )أوالً( في هذا القرار وذلك 
في حالة غيابه أو مبا يفوض إليه من رئيس بعثة احلج 
الكويتية من اختصاصات ويعاون نائب رئيس بعثة 

احلج الكويتية طاقم إداري يختص مبا يلي:
1 -استالم جميع املكاتبات وامل��راس��الت والوثائق 
الصادرة وال��واردة لنائب رئيس بعثة احلج الكويتية 

وفرزها وتصنيفها وعرضها في الوقت املناسب.
2 -تلقي توجيهات نائب رئيس بعثة احلج الكويتية 
ومتابعتها وتبليغها إلى اجلهات املختصة أو تنفيذها 

مباشرة وفقاً ملقتضيات احلال.
3 -تنسيق وتصنيف املكاتبات واملراسالت والوثائق 
التي يحتاجها عمل نائب رئيس بعثة احلج الكويتية 

وتنظيم تداولها وحفظها.
4 -ترتيب وجدولة املواعيد وال��زي��ارات واللقاءات 
واالجتماعات اخلاصة لنائب رئيس بعثة احلج الكويتية 

والتنسيق بشأنها مع اجلهات املعنية.
راب��ع��اً: حت��دد اختصاصات مرشد ع��ام بعثة احلج 

الكويتية وفقاً ملا يلي:
1 -املشاركة في اختبار املرشدين الدينيني اجلدد 

حلمالت احلج الكويتية.
2 -املشاركة في الفعاليات واألنشطة التي تقوم 
بها البعثة والزيارات امليدانية حلمالت احلج أو مواقع 
البعثة أو البعثات الرسمية أو غيرها من املناسبات التي 

تشارك بها البعثة رسمياً.
3 -الرد على أسئلة واستفسارات احلجاج وأعضاء 

البعثة من األسئلة الشرعية.
4 -االج��ت��م��اع��ات م��ع م��رش��دي حمالت احل��ج أثناء 

املوسم.
5 -إلقاء ال��دروس واحملاضرات التوعوية ألعضاء 

البعثة.
-6إلقاء خطبة يوم عرفة.

خامساً: يتبع مرشد عام بعثة احلج الكويتية جلنة 
االرشاد الديني والثقافي واختصاصاتها كما يلي:

1 -نشر الثقافة اإلسالمية وخاصة بشأن احلج بني 
أفراد بعثة احلج الكويتية وحمالت احلج الكويتية.

2 - استضافة املشايخ والتنسيق معهم في إلقاء 
احملاضرات في مقر البعثة أو احلمالت.

3 -التنسيق مع املرشدين الدينيني حلمالت احلج 
إللقاء الدروس واملواعظ.

4 -توزيع الكتيبات وامللصقات واملسابقات والنشرات 
على أعضاء البعثة وأصحاب احلمالت.

5 -عقد الندوات واحملاضرات الدينية.
6 -التجهيز خلطبة عرفة.

7 -طباعة بروشورات وحتديد مواعيد الصالة.
8 -االط��الع بشأن كل ما يتعلق بالتثقيف الديني 

والتوعوي للحجاج.
9 -استقبال الوفود الثقافية.

10 -عمل جوالت دورية ملرشدي احلمالت.
س��ادس��اً: يتبع ف��ري��ق وزارة األوق����اف والشئون 

اإلسالمية ببعثة احلج الكويتية اللجان التالية:
)أ( جلنة االشراف واملتابعة وتختص باآلتي:

1 -اإلش���راف ومتابعة حمالت احل��ج الكويتية من 
خالل الزيارة امليدانية ملقر احلمالت.

2 -التأكد من سالمة وصول حجاج دولة الكويت إلى 
مقر سكنهم وفق التواريخ احملددة.

3 -التأكد من تنفيذ جميع املالحظات والتعهدات التي 
مت حتريرها من قبل جلنة فحص مساكن احلجاج.

4 -عمل جوالت دورية وتفقدية مفاجئة للحمالت.
5 -التأكد من تطبيق احلمالت لقانون تنظيم حمالت 
احل��ج والعمرة رق��م 2015/1 وال��ق��رار ال���وزاري رقم 
2016/134م والتعاميم الصادرة خالل املوسم والتأكد 
م��ن تنفيذ بنود تصنيف حمالت احل��ج والتعليمات 

ال��ص��ادرة من اململكة العربية السعودية وال��ص��ادرة 
من اللجنة العليا للحج والعمرة وإدارة شئون احلج 

والعمرة بشأن أعمال احلج.
6 -تلقي الشكاوى الواردة من احلجاج والعمل على 
حلها على الفور أو حترير مخالفة للحملة في حال ثبوت 

املخالفة.
7 -عرض املشاكل التي تعترض سير احلمالت أثناء 
موسم احلج على رئيس بعثة احلج الكويتية للعمل على 

حلها بالتنسيق مع اجلهات الرسمية.
8 -االت��ص��ال امل��ب��اش��ر م��ع احل��م��الت ب��ش��أن جميع 

املستجدات.
9 -توصيل التائهني ملقر حمالتهم بالتنسيق مع جلنة 

العالقات العامة.
10 -التأكد من عناوين احلمالت عن طريق الوصول 

ملقر تلك احلمالت.
11 -التأكد من جاهزية مقر احلملة الستقبال احلجاج 

قبل 1 ذي احلجة.
12 -حترير املخالفات في حال ارتكاب أحد احلمالت 
املخالفة للقانون رقم 2015/1م في شأن تنظيم حمالت 
احلج والعمرة والئحته التنفيذية أو التصنيف املعتمد 
للحمالت أو التعليمات الصادرة من السلطات في اململكة 
العربية السعودية أو اللجنة العليا للحج والعمرة أو 

إدارة شئون احلج والعمرة.
)ب( جلنة التفويج واملطار وتختص بالتالي:

1 -التأكد من وصول احلمالت على خطوط الرحالت 
إلى مطار جدة.

2 -تسهيل إج��راءات احلجاج أثناء عملية وصولهم 
إلى منافذ الدخول.

3 -استقبال حجاج دولة الكويت في املطار وإرشادهم 
إلى مواقع حمالتهم.

4 -التنسيق مع العالقات العامة بشأن عدم وصول 
احل��م��الت وتأخير ال��ط��ائ��رات وارش���اد التائهني إلى 

حمالتهم.
5 -التنسيق مع اجلهات املختصة لوصول الرحالت 

القادمة واملغادرة.
)ج( جلنة املشاعر وتختص باآلتي:

1 -استالم املساحات املخصصة ألرض منى وعرفات 
من وزارة احلج السعودية حلجاج لدولة الكويت.

2 -توزيع املساحات وتقسيمها على احلمالت بنظام 
القرعة أو الطريقة املعتمدة بهذا الشأن والتنسيق مع 

اجلهات املختصة بتسليم املواقع.
3 -إص��دار التعليمات اخلاصة والتعاميم وترتيب 

شئون املساحة املخصصة لكل حملة في املشاعر.
4 -التنسيق املستمر مع املقاول املنفذ ملقرات املشاعر 

املقدسة للحمالت.
5 -التنسيق الدائم مع مسؤولي املشاعر من احلمالت.

6 -التنسيق مع الدفاع املدني املسؤول عن مقرات 
احلمالت.

7 -التنسيق مع املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 
الدول العربية.

8 -التأكد من تنفيذ بنود تصنيف حمالت احلج في 
املشاعر.

9 -اإلش���راف على تشييد وبناء مقرات البعثة في 
املشاعر املقدسة.

10 -إع���داد املالحظات واملخالفات على الشركات 
املنفذة ملقرات البعثة )منى، عرفات، مزدلفة(.

11 -التنسيق مع اللجنة املالية لصرف الدفعات 
املستحقة للمقاولني القائمني بتجهيز مقرات البعثة 

باملشاعر املقدسة
)د( جلنة التقييم وق��ي��اس ج��ودة االداء وتختص 

باآلتي:
1 -عقد االجتماعات ورسم اخلطط اخلاصة بإعداد 
وتنفيذ ال��دراس��ات اخل��اص��ة بتقييم أداء بعثة احلج 
الكويتية، وج���ودة اخل��دم��ات التي تقدمها احلمالت 

للحجاج.
2 -وضع البرامج واخلطط الالزمة لتنفيذ الدراسات 
املعنية بتقييم مدى التزام حمالت احلج باللوائح املنظمة 
للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حمالت احلج 

والعمرة.
3 -التقييم الدوري واملستمر لتنفيذ خطة الدراسات 
املتعلقة بقياس مدى رضا احلجاج عن اخلدمات املقدمة 

لهم.
4 -القيام بجمع البيانات من خالل االتصال التليفوني 

املباشر أو إلكترونياً الستطالع أراء احلجاج.
5 -اإلشراف على املسح امليداني واملكتبي على حمالت 

احلج الكويتية.
6 -إع��داد برامج إلدخ��ال البيانات باحلاسب اآللي 
وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن كافة البيانات في 
السنوات املاضية واالحتفاظ مبركز معلومات أرشيفيه 
يتم الرجوع إليها في كل دراس��ة وذل��ك لرصد وتقييم 

مستوى احلملة.
7 -إع���داد ب��رام��ج التقارير اإلحصائية لكل حاج 
)اجلنس، اجلنسية، مستوى التعليم، وسائل النقل، 

أعداد احلمالت واحلجاج لكل موسم(.
8 -حتليل النتائج واستخراج أهم املؤشرات ونقاط 

الضعف والقوة وأهم والتوصيات.
9 -إعداد استمارتي تقييم احلمالت في مكة واملسح 

االستبياني لدى عودة احلجاج من املناسك.
10 -إعداد وجتهيز استمارات تقييم وكشوف بأسماء 

احلجاج لكل حملة حج.
11 -إعداد برنامج لتفريق الدرجات مع كل باحث لكل 

استمارة تقييم.
12 -إعداد برنامج متوسط الدرجات لعبارات التقييم 

بعد االنتهاء من التفريق.
13 -املتابعة الدورية خلطة وتنفيذ الدراسة.

14 -استطالع أراء احلجاج عن مستوى اخلدمة 
املقدمة في كل حملة وم��دى تناسب تلك اخلدمات مع 
األس��ع��ار وذل��ك خللق روح املنافسة ف��ي س��وق احلج 

وتقدمي أفضل اخلدمات ورصد وتقييم احلملة.
سابعاً: يتبع فريق اخلدمات اإلداري��ة ببعثة احلج 

الكويتية اللجان التالية:
)أ( جلنة الشئون اإلدارية وتختص باآلتي:

1 -توفير اخلدمات املساندة للعاملني في بعثة احلج 
الكويتية من طباعة وتصوير وضيافة وم��واد مكتبية 
وقرطاسية وتوفيرها بالتنسيق مع اللجان املختصة في 

بعثة احلج الكويتية.
2 -إع���داد قائمة بهواتف أعضاء ال��وف��ود واللجان 

وتوزيعها.

3 -إعداد نشرة مواعيد الوجبات اليومية وتوزيعها 
على مبنى البعثة.

4 -توزيع نشرات توعوية.
5 -توفير القرطاسية واملكاتب واألجهزة والفاكس 

والهواتف.
6 -تنظيم أعمال اللجان وحتديد أوقات العمل حسب 
تعليمات رئيس البعثة ومتابعة ال��ص��ادر وال���وارد 
وطباعة التعاميم والقرارات وأرشفة امللفات ومتابعة 

أعمال البعثة من حيث الكتب واإلعالنات.
)ب( جلنة العالقات العامة وتختص باآلتي:

1 -استقبال املراجعني.
2 -تلقي االت��ص��االت م��ن اجل��م��ه��ور وال���رد عليها 
واالت��ص��ال بأصحاب احلمالت وإبالغهم عن مواعيد 
االجتماعات في بعثة احلج وبالتعليمات والقرارات 
الصادرة من بعثة احلج الكويتية واحملاضرات التي 
يتم عقدها من قبل اجلهات املختصة في اململكة العربية 

السعودية في بعثة احلج الكويتية.
3 -استقبال والتنسيق مع الوفود الزائرة.

4 -استقبال التائهني وإرشادهم إلى مقر حمالتهم.
5 -حتديث البيانات وتسجيل هواتف وعناوين ومقر 

سكن حمالت احلج الكويتية.
6 -التنسيق مع جلنة اإلش��راف واملتابعة حول كل 
م��ا ه��و جديد بالنسبة لعناوين احل��م��الت وهواتفهم 

والشكاوى واملخالفات والتعاميم وتوزيع امللصقات.
7 -التنسيق مع فريق الصحة بشأن توزيع األدوية 

واحلاالت الطارئة ودخول املستشفى.
8 -إبالغ حمالت احلج بالتعاميم الصادرة من بعثة 

احلج الكويتية.
9 -إب����الغ أع��ض��اء البعثة بالتعاميم ال��ص��ادرة 

والفعاليات املقامة في البعثة.
10 -طباعة هويات أعضاء بعثة احلج الكويتية.

)ج( جلنة نظم املعلومات وتختص باآلتي.
1 -ت��وف��ي��ر وت��رك��ي��ب أج��ه��زة ح��اس��ب آل��ي حديثة 
وط��اب��ع��ات وأج���ه���زة ت��خ��زي��ن متنقلة ومالحقاتها 

اإللكترونية مبواصفات وجودة عالية وسرعة فائقة.
2 -توفير األسالك والتوصيالت ذات اجلهد العالي 

في نقل البيانات.
3 -توفير قطع الغيار واألح��ب��ار الالزمة لألجهزة 

والطابعات وامللحقات اإللكترونية.
4 -توفير أجهزة الربط الشبكي خلدمات البعثة.

5 -تغطية مقر إدارة بعثة احلج الكويتية وفريق 
اخل��دم��ات الطبية وال��ع��ي��ادات والصيدلية بخدمة 

اإلنترنت.
6 -تزويد الفريق اإلعالمي بخدمة اإلنترنت عالي 

اجلودة والسرعة لبث الرسائل اإلعالمية.
7 -تصميم وتوفير البرمجيات اإللكترونية الالزمة 

الحتياجات البعثة.
8 -توفير كل احتياجات ف��رق البعثة من خدمات 
إلكترونية ونظم املعلومات وغيرها من اخلدمات الالزمة 

واملتعلقة في هذا الشأن.
)د( جلنة النقليات وتختص باآلتي:

1 -متابعة تنفيذ عقد السيارات والباصات.
2 -متابعة وتنفيذ تسجيل السيارات ألعضاء البعثة 
بعد اعتماد كشف التوزيع من رئيس البعثة أو نائب 

الرئيس ومتابعة املخالفات املرورية.
3 -عمل خطة حترك الباصات إلى املشاعر املقدسة.

4 -استالم السيارات من أعضاء البعثة وتسليمها إلى 
الشركة عند نهاية العقد.

5 -فحص وإح��ص��اء واس��ت��الم السيارات اخلاصة 
بخدمات بعثة احلج الكويتية حسب العقود املبرمة مع 

الشركة املنفذة.
6 -توفير خدمة ليموزين لتلبية احتياجات أعضاء 

البعثة.
7 -وضع امللصقات اخلاصة ببعثة احلج الكويتية 

وبها شعار الدولة على السيارات.
8 -إع���داد وتسجيل امل��الح��ظ��ات واملخالفات على 

متعهدي شركات النقل إن وجدت.
9 -إعداد جدول حلركة سيارات البعثة.

10 -توزيع السائقني على حسب االحتياجات الالزمة 
لتنظيم وتشغيل سيارات البعثة.

11 -التأكد من عدم وجود غرامات على السيارات عند 
تسليمها وحتصيلها من املتعهدين بقيادة السيارات إن 

وجدت بالتنسيق مع اللجنة املالية.
12 -مخاطبة اللجنة املالية مبا يفيد استالم السيارات 
والباصات وفقاً للشروط وامل��واص��ف��ات املطلوبة أو 
أي مالحظات أخ��ري حتى يتسنى ص��رف مستحقات 

املتعهدين.
ث��ام��ن��اً: يتبع فريق اخل��دم��ات املالية ببعثة احلج 

الكويتية اللجان التالية:
)أ( اللجنة املالية وتختص باآلتي:

1 -استالم نثرية البعثة من ال��وزارة ومتابعة أوجه 
الصرف منها واستالم الفواتير اخلاصة باللجان والفرق.

2 - تسليم دف��ع��ات العقود م��ن اجل��ه��ات املتعاقدة 
معها وحتصيل الغرامات بناًء على خطاب من اللجنة 

املختصة.
3 -شراء وتوفير احتياجات الفرق واللجان املشاركة 
في البعثة من رؤس��اء الوفود بعد اعتمادها من رئيس 

البعثة أو نائبه.
4 -حت��ص��ي��ل ح��ق��وق البعثة ل���دى ال��غ��ي��ر وص��رف 
مستحقات الغير لديها وإعداد احلسابات اخلاصة بذلك 

وفقاً للقوانني واللوائح.
5 -احملافظة على موجودات وأموال البعثة والرقابة 

على حسن استخدامها.
6 -تقدمي املعاونة في الشئون املالية ملختلف فرق 

وجلان البعثة.
7 -القيام بصرف مستحقات العمالة ف��ي البعثة 

وتنفيذ اخلصومات املالية.
8 -متابعة عمليات الصرف واإليداع طبقاً لالعتمادات 

املالية مع عمليات التدقيق قانونياً ومستندياً.
9 -استالم مبالغ احلمالت اخلاصة باخلدمات في منى 
وعرفات )الكهرباء / عقود النظافة / عقود احلراسة( إن 

وجدت.
)ب( جلنة خدمات السكن ومقرات البعثة:

1 -توزيع احتياجات السكن لكل أفراد البعثة.
2 -توفير خدمات املصبغة والغرف جلميع أعضاء 

البعثة.
3 -متابعة أعمال النظافة اليومية في مقر البعثة 

واملشاعر املقدسة.

4 -متابعة تنفيذ عقد التغذية في السكن أو مقر البعثة 
في املشاعر املقدسة مع الشركات املتعاقد معها.

5 -متابعة وتسجيل املالحظات واملخالفات على 
متعهدي التغذية والنظافة إن وجدت.

6 -عمل كشف بتوزيع السكن على أعضاء البعثة.
7 -توفير اخلدمات اللوجستية في مقرات البعثة في 

املشاعر من تغذية ووجبات ونظافة.
8 -متابعة الضيافة وجتهيز الديوانية الستقبال 

ضيوف البعثة.
9 -متابعة ت��أم��ني ح��راس��ة م��ق��رات منى وع��رف��ات 

ومزدلفة.
10 -توفير كافة اخلدمات الالزمة لتشغيل مقرات 

البعثة في منى وعرفات ومزدلفة.
11 -التنسيق م��ع اللجنة امل��ال��ي��ة ب��ش��أن ص��رف 
مستحقات الفندق والشركة املتعهدة بتقدمي الوجبات 

باملشاعر املقدسة مبقرات البعثة.
12 -التنسيق مع اللجنة املالية لتقدمي اخلدمات 

الالزمة ملقرات البعثة من تغذية ونظافة وغيرها.
)د( جلنة الطوارئ وتختص باآلتي:
1 -االطالع والقيام مبهام الطوارئ.

2 -القيام بأعمال وتسيير حمالت احلج في حال أي 
ظرف طارئ لصاحب احلملة.

3 -توفير وجتهيز مخيم منى وع��رف��ات ف��ي حال 
الطوارئ من الكهرباء واملاء وخالفه.

4 -متابعة ووضع خطة طوارئ للموسم.
تاسعاً: فريق اخلدمات الطبية.

1 -توفير وتقدمي الرعاية الصحية الشاملة واخلدمات 
الطبية مبختلف مستوياتها من خالل العيادات والتفتيش 

الوقائي باإلضافة إلى اإلسعافات األولية .
-2اإلشراف على األغذية املقدمة للبعثة .

3 -ترشيح الطاقم الطبي امل��راق��ب حلمالت احلج 
الكويتية .

4 -االشراف على الكوادر الطبية والتمريضية املرافقة 
للحمالت .

5 -االش��راف على العيادات الطبية في حمالت احلج 
والتأكد من مطابقتها للمواصفات واالشتراطات املطلوبة 

.
6 -االشراف على املطابخ املركزية حلمالت احلج .

7 -االشراف على األغذية املقدمة للحجاج من حمالت 
احلج .

8 -االش��راف على األغذية واملطابخ للحمالت وبعثة 
احلج في مشعر ) منى ، عرفات ( .

9 -توفير العناية الطبية الالزمة في مشعر مزدلفة .
10 -التعاون مع الهالل األحمر السعودي .

11 -توفير عيادات طبية للرجال والنساء في مشعر 
عرفات ومنى .

12 -التعاون مع السلطات السعودية بشأن األدوية .
-13توفير األدوية الالزمة للحجاج .

عاشراً: فريق اخلدمات األمنية .
1 -التنسيق م��ع اجل��ه��ات املختصة لتسيير أم��ور 

احلجاج وختم جوازاتهم وتسهيل اجراءات سفرهم.
2 -التفتيش على احلمالت لضمان السالمة العامة .

3 -التعاون مع السلطات السعودية حلفظ االمن 
للحجاج .

4 -تقدمي خطة امنية كاملة لرئيس البعثة ونائبة .
ثاني عشر: فريق الهيئة العامة للشباب )اجلوالة(.

1 -االهتمام بتزيني مبنى بعثة احلج الكويتية من 
الداخل واخلارج بأعالم الكويت وصور صاحب السمو 

وولى العهد.
2 -املساهمة في حراسة مقر البعثة في مشعر منى 

وعرفات ومزدلفة.
3 -املساهمة في التعاون مع جلان البعثة إلرشاد 

التائهني.
4 -التعاون مع اجلوالة السعودية في نشاط بعثة 

احلج الكويتية.
5 -إع���داد خطة عمل وعرضها على رئيس البعثة 

ونائبة للموافقة عليها.
ثالث عشر: فريق اإلدارة العامة لإلطفاء.

1. التأكد من وجود كافة إجراءات األمن والسالمة في 
مساكن احلجاج والتعاون مع الدفاع املدني السعودي.

2.ا لتأكد من اح��ت��واء مساكن احلجاج على مخرج 
للطوارئ وصالحيتها لالستخدام وإنارتها.

3.ا لتأكد من وجود صناديق خراطيم املياه وصالحية 
طفايات احلريق عند االستخدام.

رابع عشر: فريق وزارة اخلارجية.
1 -العمل على تسهيل اللقاءات لرئيس بعثة احلج 
الكويتية ونائبة مع اجلهات املختصة في اململكة العربية 

السعودية.
2 -اصدار الوثائق الالزمة عند فقدان وثائق احلجاج 

ليمكنهم من السفر وفق اإلجراءات املتبعة في امللف .
3 -تلقى التوصيات والتعاميم م��ن وزارة احلج 
والسلطات املختصة وعرضها على رئيس بعثة احلج 

ونائبه.
4 -اعداد خطة عمل وعرضها على رئيس بعثة احلج 

ونائبه.
خامس عشر: فريق الهالل األحمر الكويتي.

1 -تقدمي االرش��ادات الوقائية الصحية واالسعافات 
األولية للحجاج.

2 -التعاون مع الهالل األحمر السعودي بشأن اعمال 
احلج.

3 -تقدمي خطة عمل لرئيس البعثة ونائبة لالطالع 
واملوافقة عليها.

4 -التعاون والتنسيق مع الهالل األحمر بشأن ارشاد 
التائهني.
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ليتمكن كل فريق من أداء املهام املوكلة له على أكمل وجه 

وزير األوقاف يحدد مهام واختصاصات بعثة احلج الكويتية
ن للجا ا ت  جا حتيا ا فق  و فها  صر جه  و أ و ت  يا لنثر ا و لسلف  ا لغ  مبا يد  حتد و لي  ملا ا ف  لصر ا مر  ا و أ د  عتما ا

ية  لتنفيذ ا ئحته  ال و ة  لعمر ا و حلج  ا ت  حمال تنظيم  ن  شأ في  1م  / 2 0 1 5 قم  ر ن  نو للقا لفة  ملخا ا ت  حلمال ا حد  أ ب  تكا ر ا ل  حا في  ت  لفا ملخا ا ير  حتر

فهد الشعلة


