
 طلب اعتماد عقود سكن حجاج خارج

 اإلجراءات 1.1

 التي وهاتوالفيدي والصور  املسار على املتوفرة السكنية والبيوت الفنادق باستعراض الحجاج ممثل يقوم .1

 لنسبةبا: مالحظة) السكنية والبيوت الفنادق تلك تقدمها التي واملميزات السكنية والبيوت الفنادق تلك تبين

 االثارو  للسياحة العامة هيئة مع التكامل خالل من املسار على تدخل فإنها والفيديوهات الفنادق لصور 

 االسكان نةلج مع التكامل خالل من املسار على تدخل فإنها والفيديوهات السكنية البيوت لصور  وبالنسبة

 (.البيوت لهذه املرخصة املنورة واملدينة املكرمة مكة في

 

 العقد قيمة بكامل الدفع وطريقة السعر على املوافقة: األولى الحالة

 العقد على موافقته ويؤكد لها املصاحب السعر مع يحتاجها التي االسرة عدد باختيار الحجاج ممثل يقوم .2

 . حجاجال ملمثل الجوال الهاتف على تحقق رمز وارسال الفاتورة قيمة باحتساب االلكتروني املسار يقوم .3

 .التحقق رمز ادخال خالل من الفاتورة قيمة دفع على موافقته بتأكيد الحجاج ممثل يقوم .4

 مورق الحجاج ممثل حساب رقم – الفاتورة قيمة) الفاتورة معلومات بإرسال االلكتروني املسار يقوم .5

  التحصيل نظام مع التكامل خالل من( املستفيد حساب

 بذلك أكيدت وارسال املستفيد حساب الى الحجاج مثلم حساب من املبلغ تحويل بعملية املعتمد البنك يقوم .6

 .تحصيل نظام الى

 .اإللكتروني للمسار الدفع عملية تأكيدب التحصيل نظام يقوم .7

  .اإللكتروني املسار من العقد قيمة دفع تأكيد طباعة الحجاج ملمثل يمكن الدفع عملية اتمام بعد .8

 

 بالتقسيط بةالرغ وا السعر على املوافقة عدم: الثانية الحالة

 وتكون ) مناسبة يراها التي الدفع وطريقة السعر ويضع يحتاجها التي االسرة باختيار الحجاج ممثل يقوم .9

 %(10% 40% 50 عادة

 تفاوض لىا بحاجة عقد وجود له يبين للمستفيد الكتروني بريد او نصية رسالة االلكتروني املسار يرسل .10

 .قبله من وموافقة

 اللخ من بذلك التأكيد يتم املقدمة الدفع وطريقة السعر على السكن مالك وا الفندق موافقة حال في .11

 .الخارج لحجاج االلكتروني املسار

 لطرفينا موافقة حين الى االلكتروني املسار على بذلك والتحديث التفاوض يستمر املوافقة عدم حال في .12

 .املسار من وحذفه العقد الغاء او العقد على

 .العقد على موافقته بتأكيد الحجاج ممثل يقوم العقد على السكن مالك او الفندق موافقة بعد .13



 كامل فعد حالة في الفاتورة كامل او) القسط من األولى الفاتورة قيمة باحتساب االلكتروني املسار يقوم .14

 .الحجاج ملمثل الجوال الهاتف على تحقق رمز لوارسا( العقد قيمة

 .التحقق رمز ادخال خالل من الفاتورة قيمة دفع على موافقته بتأكيد الحجاج ممثل يقوم .15

 مورق الحجاج ممثل حساب رقم – الفاتورة قيمة) الفاتورة معلومات بإرسال االلكتروني املسار يقوم .16

  التحصيل نظام مع التكامل خالل من( املستفيد حساب

 كنالس مالك او قالفند حساب الى الحجاج ممثل حساب من املبلغ تحويل بعملية املعتمد البنك يقوم .17

 .تحصيل نظام الى بذلك تأكيد وارسال

 .اإللكتروني للمسار الدفع عملية تأكيدب التحصيل نظام يقوم .18

  .اإللكتروني املسار من العقد قيمة دفع تأكيد طباعة الحجاج ملمثل يمكن الدفع عملية اتمام بعد .19

 

 وارسال هاوقيمت األقساط دفع موعد تسابباح االلكتروني املسار قومي املتبقية لألقساط بالنسبة: مالحظة

 .هذه الدفع عمليةب واملستفيد املشتري  تذكير مع تلقائي وبشكل تحصيل نظام الى األقساط بتلك خاصة فواتير

 مخطط سير العمل 1.2

 .املنورة واملدينة املكرمة مكة في السكن عقد عمل سير مخطط التالي الشكل يمثل

 

 



 

 

 

 


