
15th INTERNATIONAL OPERATIONS & MAINTENANCE CONFERENCE IN THE ARAB 

COUNTRIES
UNDER THE THEME: “SMART MAINTENANCE” CONICIDE WITH THE 15TH ARAB MAINTENANCE 

EXHIBITION

إبراهيم محمد سمعون/ المهندس
مدير إدارة التشغيل الميداني

النقابة العامة للسيارات

التشغـــيل الــذكي لخدمات نقل الحجاج

مكة المكرمة



2

خدمة الحاج شرف أمانه 

مسؤولية
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تقوم المملكة العربية السعودية 

بشرف خدمة حجاج بيت هللا الحرام  

منذ تأسيسها على يد جاللة الملك عبدالعزيز طيب هللا ثراه



4

حفظها هللا ضيوف الرحمنالدولة وتولي 

كافة المعوقات االهتمام وتذليل درجات أعلى 

الحجاجلراحة وتوفير أفضل الخدمات المتميزة 

الخدمات تشمل السكن والصحة والتغذية وهذه 

الخدماتالنقل وغيرها من وكذلك 
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:النقابة العامة السيارات

الجهة المختصة بتنظيم وترتيب خدمات نقل حجاج بيت هللا الحرام منذ 

.هـ 1372الثالث من رجب عام 

نقل احلجاج
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كانت البداية 

حافالت1000شركات نقل وعدد حافالت 6بعدد 
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شركة 28أما اآلن عدد الشركات 

ألف حافلة18و بأكثر من 
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ام تنقسم مراحل خدمات نقل حجاج بيت هللا الحر
:الى قسمين

خدمات النقل بين مدن الحج وهي-1

(.المدينة المنورة –جدة –مكة ) 

.خدمات النقل في المشاعر المقدسة-2
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:مسارات نقل الحجاج بين مدن الحج

الموسم الثانيالموسم االولم

المدينة –مكة مكة–جدة 1

جدة–مكة المدينة–جدة 2

جدة –المدينة مكة–الحجفة –جدة 3

المدينة-مكة 4

البلد–المطار 5

مكة–المدينة 6
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عدد الحجاج المنقولين

هـ1438موسم حج  م

عدد الحجاج
حاج3.525.750

(على مختلف مسارات النقل بين مدن الحج)

افلة ح18.190عدد الحافالت

رحلة78.350عدد الرحالت
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جميع هذه االعداد من الحافالت تحتاج الى

تجهيز 

ومتابعة 

ورصد 

ومراقبة

على الطرق في كل المسارات
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ساعات4الصيانة زمن

ساعات6زمن الصيانة 

زمن الصيانة ساعتين

ساعات3زمن الصيانة 
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يوجد في النقابة غرفة 

عمليات متكاملة 

اتصال سلكية بها أجهزة 

و السلكية مرتبطة مع 

الحكومية جميع الجهات 

والجهات ذات العالقة  
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مراكز مساندة على الطرق بين مدن الحج 

جده-طريق مكة  المكرمة

مراكز[ 6] عدد 

المدينة المنورة–طريق مكة  المكرمة 

مراكز[ 12] عدد 
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المـــديـــنة  المــنـــــــــورة
مـخــرج

مركز مساندة 

ة تفويج المدين

مساندة عسفانمركز 

مساندة  االبيارمركز 
مساندة مركز مساندة  الجحفةمركز 

صعبر

ة مساندة البريكمركز 

مساندة مركز 

نة استقبال المدي

مركز18المراكزعدد

المنورةالمدينة–المكرمةمكةطريق

مكة-جدهوطريق

.كيلو30بـتقدرالمراكزبينالمسافة
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500

سائق•

160

موظــف•

300

جــهاز السـلكي•

حافلة400

100

عــامـل•

250

ورشة متنقلة •
وونش



21

من % 95اكثر من 

حافالت نقل الحجاج 

مرتبطة بمنصة مع 

غرفة العمليات بالنقابة 

العامة للسيارات

:لدينا رصد ومراقبة حركة الحافالت بين مدن الحج
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(SOS) خدمة استغاثة الطوارئ 

:بالخدمةالتعريف 

ثة فيي خدمة استغاثة الطوارئ هي خدمة متوفرة على حافالت نقل الحجاج تمكن السائق من طلب االستغا

حيياالت الطييوارئ عبيير اسييتخداه جهيياخ سييهل االسييتخداه وبميييزات تقنييية و ليي  ميين خييالل  ييغطة خر علييى 

تصييال التتبييع فييي  رفيية العمليييات ليييتم التعامييل مييع الحاليية باالتنبيييع علييى خريطيية جهيياخ الخدميية في هيير 

.بالسائق إلعطائع الحل المناسب للمشكلة التي لديع

بيالهم بث روح السالمة والطمأنينة لدي الفئات المستهدفة من حجاج بيت هللا الحراه وراحةمنها الهدف 

.اجلمن خالل االستجابة الفورية الستغاثتهم العاجلة اثناء حاالت الطوارئ التي تتطلب التدخل الع
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في السابق خمن معرفة العطل يأخذ وقت

يصل إلى نصف ساعة

اآلن خالل دقيقة أما 

واحدة

نكتشف المشكلة ونبدأ في حلها
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إظهار معلومات الحافلة مع اسم السائق ورقم 

جواله والمسار
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وتوجيعاليعيسهل التعامل مع العطل والوصول مما لمواقع األعطال الدقيق تحديد ال

الورشة المتنقلة من أقرب مركز مساندة
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تنبهات بدخول الحافالت الى منطقة المدينة
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تنبهات بدخول الحافالت الى منطقة مكة متجع الى موقع الشركة
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دقيقة والمحرك يعمل150تنبيع أن الحافلة متوقفة لمدة 
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ايضاً مؤسسات الطوافة لديهم االطالع على الحافالت التي تقل حجاجهم



31

معرفة 

اعداد 

الحافالت 

في كل 

منطقة 

بالتحديد

رتقري
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معرفة مسار الحافلة بعد يوم أو أسبوع أو شهر

حسب التاريخ المدخل 

رتقري
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شكراً للجميع على االستماع
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