
تحديد مساكن الحجاج في مكة المكرمة 

 ر المقدسةوالمشاع

 

 بالتالي: يقوم ممثل الحجاجبعد االنتهاء من تشكيل حزم الخدمات، 

 .تسكين الحجاج التابعين له على حزمة خدمات مناسبة له 

 وفي -اخذ بصمات الحجاج )على افتراض ان وزارة الحج ومن خالل ممثل الحجاج يمكن لها ذلك

يرسل الحاج الى املكتب الخاص بأخذ  حال انيطت هذه املهمة بوزارة الخارجية فان ممثل الحجاج

 البصمة واملحدد من الشركة التابعة لوزارة الخارجية(.

  الى وزارة الداخلية. املسار اإللكترونيالكترونيا عن طريق  املسكنينارسال قوائم الحجاج 

 .قيام وزارة الداخلية بالتدقيق األمني على قوائم الحجاج املنوي التأشير لهم 

  املرفوضة أمنيا.اسقاط األسماء 

 .اضافة اسماء جدد وارسالها الى وزارة الداخلية للموافقة األمنية 

 ريال عن كل حاج( 594)حاليا  دفع عوائد الخدمات. 

  حسب عمر الحاج تذاكر النقل األساس يدفع ثمن. 

 .)دفع ثمن الهدي )إذا كانت الحزمة تشتمل على ذلك 

  بقائمة الحجاج املسكنين على حزم الخدمات تحديث عقود النقل الجوي وتزويد الناقل الجوي 

 .ودفع ثمن التذاكر

 

بإرسال رسائل نصية الى كل الحجاج الذين تم تسكينهم على حزم الخدمات  املسار اإللكترونييقوم حينها، 

 مبينا كل مكونات الحزمة التي تم تسكين الحاج عليها.

 

 اإلجراءات 1.1

 :الخدمات حزم الى الحجاج اضافة: أوال

االتفاق على حزم الخدمات حسب  بإضافة الحجاج التابعين له على ممثل الحجاجيقوم  .1

 .املسار اإللكتروني

 حزم الى اإلضافة بعد تباعا الحصة من املسكنين الحجاج بخصم االلكتروني املسار يقوم .2

 .االلكتروني املسار ضوابط ضمن معين عمر دون  الحجاج اعمار مراعاة مع الخدمات



 املسار  طريق عن الكترونيا الحج وزارة الى الكترونيا وارسالها جالحجا بصمات أخذ .3

حال  وفي-ذلك)على افتراض ان وزارة الحج ومن خالل ممثل الحجاج يمكن لها  اإللكتروني

انيطت هذه املهمة بوزارة الخارجية فان ممثل الحجاج يرسل الحاج الى املكتب الخاص 

 وزارة الخارجية(.بأخذ البصمة واملحدد من الشركة التابعة ل

 

 :ارسال أسماء الحجاج المسكنين للتدقيق األمني: ثانيا

 ممثلو الحجهذه الحزم، يقوم على الحجاج  وتسكين االنتهاء من اعداد حزم الخدمات بعد .1

الكترونيا عن طريق املسار  بإرسال قائمة الحجاج املنوي التأشير لهم الى وزارة الحج

 .اإللكتروني

الى وزارة  الكترونيا عن طريق املسار اإللكترونيقائمة الحجاج  دفعب الحج وزارةتقوم  .2

 الداخلية للتدقيق األمني.

 :صنفينالى  وتصنيفهاتقوم وزارة الداخلية بتحديث قائمة الحجاج  .3

 .حجاج موافق عليهم 

 .حجاج غير موافق عليهم 

لى هم الكترونيا اتقوم وزارة الداخلية بدفع قوائم الحجاج املوافق عليهم وغير املوافق علي .4

 املسار اإللكتروني.

ممثلي الحجاج الكترونيا عن طريق قائمة املوافقة والرفض الى  بإرسالتقوم وزارة الحج  .5

 .املسار اإللكتروني

 يقوم ممثلو الحجاج بتحديث قائمة الحجاج املنوي التأشير لهم: .6

 .اسقاط اسماء الحجاج غير املوافق عليهم 

  الحجاج املنوي التأشير لهم.اضافة حجاج جدد الى قائمة 

يقوم ممثلو الحج بإعادة الخطوات أعاله الى حين بلوغ قوائم حجاج نهائية موافق عليها  .7

 مساوية لحصة كل ممثل حج.

 

 (.لاير عن كل حاج 594حاليا )دفع عوائد الخدمات : ثالثا

 وائدع قيمة فعبد اإللكتروني املسار خالل ومن الحجاج ممثل يقوم األمنية املوافقة اخذ بعد .1

 مسكن حاج كل عن ريال 594) بواقع االلكتروني املسار يحسبها فاتورة خالل من الخدمات

 (الحزمة على

 ملمثل الالجو  الهاتف على تحقق رمز وارسال الفاتورة قيمة باحتساب االلكتروني املسار يقوم .2

  الحجاج

 .التحقق رمز ادخال اللخ من الفاتورة قيمة دفع على موافقته بتأكيد الحجاج ممثل يقوم .3



 . تحصيل نظام الى الكترونيا الفاتورة بإرسال االلكتروني املسار يقوم .4

 كل ةالتالي الجهات الى الحجاج ممثل حساب من املبلغ تحويل بعملية املعتمد البنك يقوم .5

   الخدمات عوائد من حصته حسب

  مؤسسة الطوافةحساب 

 حساب املؤسسة االهلية لألدالء 

 لوكالء املوحدحساب مكتب ا 

 حساب مكتب الزمازمة املوحد 

 حساب وزارة املالية 

 حساب وزارة الحج 

  .اإللكتروني للمسار التحويل عملية تأكيدب التحصيل نظام يقوم .6

 املسار من الخدمات عوائد دفع تأكيد طباعة الحجاج ملمثل يمكن الدفع عملية اتمام بعد .7

 . اإللكتروني

 :ألساسيدفع ثمن تذاكر النقل ا: رابعا  

 ذاكرت قيمة بدفع اإللكتروني املسار خالل ومن الحجاج ممثل يقوم األمنية املوافقة اخذ بعد .1

 ساراتوامل االعمار فئات بحسب االلكتروني املسار يحسبها فاتورة خالل من االساس ي النقل

 لكل حاج. املختارة

 ملمثل الالجو  الهاتف ىعل تحقق رمز وارسال الفاتورة قيمة باحتساب االلكتروني املسار يقوم .2

  الحجاج

 .التحقق رمز ادخال خالل من الفاتورة قيمة دفع على موافقته بتأكيد الحجاج ممثل يقوم .3

 . تحصيل نظام الى الكترونيا الفاتورة بإرسال االلكتروني املسار يقوم .4

 مةالعا النقابة حساب الى الحجاج ممثل حساب من املبلغ تحويل بعملية املعتمد البنك يقوم .5

   للسيارات

 .اإللكتروني للمسار الدفع عملية تأكيدب التحصيل نظام قومي .6

 :التالي طباعة الحجاج ملمثل يمكن الدفع عملية اتمام بعد .7

 اإللكتروني املسار من التذاكر ثمن دفع تأكيد.  

 حاج لكل النقل مسارات فيها موضحة التذكرة. 

 هذه راءش مستقبال ويمكن للسيارات العامة النقابة خالل من األساس ي النقل تذاكر شراء حاليا يتم: مالحظة

 .مباشرة الخاص النقل شركات خالل من التذاكر

 :دفع ثمن الهدي: خامسا  

 لهديا قيمة بدفع اإللكتروني املسار خالل ومن الحجاج ممثل يقوم األمنية املوافقة اخذ بعد .1

 .االلكتروني املسار يحسبها فاتورة خالل من( الهدي على الحزمة اشتملت حال في)



 ملمثل الالجو  الهاتف على تحقق رمز وارسال الفاتورة قيمة باحتساب االلكتروني املسار يقوم .2

  الحجاج

 .التحقق رمز ادخال خالل من الفاتورة قيمة دفع على موافقته بتأكيد الحجاج ممثل يقوم .3

 . تحصيل نظام الى الكترونيا الفاتورة بإرسال االلكتروني املسار يقوم .4

 إلسالميا البنك حساب الى الحجاج ممثل حساب من املبلغ تحويل بعملية املعتمد البنك يقوم .5

 .للتنمية

 .اإللكتروني للمسار الدفع عملية تأكيدب التحصيل نظام يقوم .6

 املسار من الهدي ثمن دفع تأكيد طباعة الحجاج ملمثل يمكن الدفع عملية اتمام بعد .7

 . اإللكتروني

 :الجماعي الجوي النقل لعقد الطيران اكرتذ اصدار: سادسا  

 لالناق تزويدب اإللكتروني املسار خالل ومن الحجاج ممثل يقوم الحجاج أسماء معرفة بعد .1

 دارإلص الخدمات حزم على تسكينهم تم الذين الحجاج أسماء بتفاصيل الكترونيا الجوي 

 .لهم طيران تذاكر

 الناقل أنظمة مع التكامل خالل من اجح لكل الطيران تذاكر بطباعة الحجاج ممثل يقوم .2

 .الجوي 

 مخطط سير العمل 1.2

 .الحجاج تسكين عمل سير مخطط التالي الشكل يمثل

 

 



 

 

 

 

 

 


