
 

 
 

صفحةال 1   

 االستضافة والتنقل 

تشمل االستضافة انتقال المعتمر من الفندق إلى بيت المستضيف بحيث يتكفل المستضيف بالنقل 

ول ع حسب األصوالسكن واألكل؛ المستضيف بحاجة إلى خطاب تعريف بسكنه أو براتبه موق  

 وكالتالي: 

 األصول حسب موقع الحكومية الجهة من بخطا –( مقيم أو )مواطن حكومة موظف 

 التجارية الغرفة من مصدق الشركة من خطاب -(مواطن أو مقيم إما) خاص قطاع موظف 

  الذي يسكن فيه. الحي في العمدة من خطاب -( محدد عمل له ليس) متسببمواطن 

في  إقامته يحق للمعتمر التنقل في ثالثة مدن فقط وهي مكة، والمدينة المنورة، وجدة خالل مدة

المملكة، لذلك إذا كان المستضيف يسكن خارج هذه المدن الثالث فإن طلب االستضافة يشمل 

 تلقائيا طلب التنقل.

 المتطلبات 
 .صورة الهوية أو اإلقامة للمستضيف 

   ع من الجهة الحكومية أو الشركة ومصدق من الغرفة خطاب التعريف للمستضيف موق

 مل استضافة. التنقل يش.التجارية أو العمدة

 اإلجراءات .1

يقوم المستضيف من خالل الموقع اإللكتروني للوزارة بعمل طلب استضافة للمعتمر مع  .1

أو موظف قطاع خاص وتحديد شركة العمرة  حكومة موظفما إذا كان المستضيف  بيان

 المرتبط معها المعتمر وسبب االستضافة.

ن تكون واعتمر خالل مدة إقامته بإرجاع وتسفير الم إلكترونيا   يتعهديقر المستضيف و .2

  .اإلعاشة والنقل والسكن على حساب المستضيف

شركة العمرة المعنية من خالل المخاعات  إلىرسال بيانات االستضافة من موقع الوزارة إ .3

 فقة على الطلب.ابداء الموإل

 شركة العمرة تدرس الطلب وتقرر الموافقة أو عدم الموافقة. .4



 

 
 

صفحةال 2   

  رقم طلب لخطاب االستضافة.” سجل“نظام في حالة الموافقة يحدد  .5

 تقوم الوزارة بالتحقق من هوية المستضيف )مواطن أو مقيم( من خالل وزارة الداخلية. .6

تقوم الوزارة بالتحقق من الجهة التي يعمل بها المستضيف اذا كان يعمل بجهة حكومية  .7

 ارة العمل.من خالل وزارة الخدمة المدنية واذا كان يعمل بجهة خاصة من خالل وز

بعد التحقق والتدقيق تقوم الوزارة بإرسال بيانات االستضافة إلكترونياُ للجوازات إلبداء  .8

 الموافقة وبشكل إلكتروني. 

 تبليغ الشركة والمستضيف من خالل الموقع اإللكتروني والمخاعات بحالة الطلب. .9



 

 
 

صفحةال 3   

 مخطط سير العمل  .2

 

 

 

 

 

 


