
 خصيص المواقع في المشاعر المقدسةت 

بعدة إجراءات لضمان السماح هلا عند بداية موسم كل عام شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقوم 
 ادخدمة هلم يف وتقدمي وختصيص مواقع حلجاجها يف املشاعر املقدسة بالتعاقد مع حجاج يف داخل اململكة

 جراءات.موسم احلج. وفيما يلي نورد شرحا تفصيليا هلذه اإل

 االجراءات .1

من عدد احلجاج املصرّح هلا، وإدخال  %30لاير لكل حاج، وبنسبة  400تقدمي ضمان بنكي مببلغ  .1

 بيانات الضمان يف نظام املخاع.

يقوم نظام املخاع بإرسال بيانات الضمان إىل سجل للتأكد من املبلغ والتاريخ وما إذا كان البنك  .2

 معتمدا.

لشركة او لالضمان املدخلة، يقوم نظام املخاع بإعطاء موافقة مبدئية بعد التأكد من صحة بيانات  .3

 .للمؤسسة

 بإحضار أصل الضمان البنكي للوزارة. الشركة او املؤسسةتقوم  .4

 دوبمن وإعطاء الضمان باستالم الداخل حلجاج العامة لإلدارة التابعة ادخدمات مراقبة إدارة تقوم .5

 االستالم سند الشركة او املؤسسة

 احلج ممواس يف أدائها حسب للشركات التقييم نتائج باعالن الداخل حلجاج العامة اإلدارة تقوم .6

 مراحل على %30 بنسبة البنكي ضمانه سجل ملن التخصيص بطلبات التقدم باب وفتح السابقة

   .التقييم يف املكتسبة نقاطها حسب متعددة



 تمسة خياراخبنظام املخاع، والتقدم بتعبئة منوذج التخصيص عن طريق  الشركة او املؤسسةتقوم  .7

ل االدارة التقدم مبوقعني على حسب قواعد معينة من قب للشركة او للمؤسسةوميكن  ملواقع هلا يف "مىن"

الختيار  بةوبالنسواعدادهم وتكون حسب ما هو متوفر من اعداد ادخيام ومتناسب مع تقييم الشركات 

 ".ـأن يكون يف الفئة "د" أو "ه هبا فيجبعمول ملن تنطبق عليه القواعد امل املخيم الثاين

 التخصيص ونقلها إىل نظام الوزارة عن طريق شركة "سجل".طلب  يقوم نظام املخاع حبفظ بيانات .8

تقوم اإلدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بتنفيذ عملية التخصيص باالعتماد على رغبات الشركات  .9

. وبعد انتهاء عملية التخصيص يتم نقل النتائج %100 بشكل ايل ونتائج تقييمها يف نظام الوزارة

 إىل نظام املخاع عن طريق شركة "سجل".

 يقوم نظام املخاع بعرض نتائج التخصيص لشركات حجاج الداخل. .10

لغ بتسديد باقي الضمان البنكي للعدد الذي مت ختصيصه هلا يف املخيم مبب الشركة او املؤسسةتقوم  .11

 .لاير لكل حاج 400

 لشركة او املؤسسة بإحضار أصل الضمان البنكي للوزارة.تقوم ا .12

تقوم إدارة مراقبة ادخدمات التابعة لإلدارة العامة حلجاج الداخل باستالم الضمان وإعطاء مندوب  .13

 الشركة او املؤسسة سند استالم.

أرباب  تتقوم الشركة او املؤسسة بتسديد الدفعة األوىل من القيمة اإلجيارية للمخيم يف إدارة حسابا .14

 الطوائف.

تقوم إدارة الرتاخيص بعد دفع كامل الضمان والدفعة األوىل من القيمة اإلجيارية بإصدار رخصة  .15

 لتتمكن من العمل يف موسم احلج كما هو موضح يف القسم. للشركة او للمؤسسةمومسية 

 "مىن".مشعر بدفع باقي القيمة اإلجيارية للمخيم يف الشركة او املؤسسةتقوم  .16



 

 سير العمل مخطط .2

 

 

 

 

 


