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ً:الضوابطًالعامةًً:ًأولاً

 -الشركاتًالسياحيةًالمصرحًلهاًبتنفيذًبرامجًالعمرةًاللتزامًبالتي:علىًًيجب .1

 ساعات مع ضرورة 6بأكثر من  ا  موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة المحددة مسبق إلىالمعتمرين  توجيهعدم  .أ

 الذهاب والعودة . مؤكدةسفر تذاكر  وجود

 ة.يشركات السياحالدرجة السطح على العبارات من برامج  إلغاءب.

يرد سففج. عدم تسفففير أأ أتوبيل لرح ت البر رير معتمد من الورارة ويل م تورير سففاحت احتيافق ورقا  لما 

 رح ت البر. الحقا بضوابط 

 سكن مخالف للضوابط المحددة الحقا  بشأن تسكين المعتمرين. د. عدم حج 

 هـ.يحظر تماما  تحصيل قيمة البرنامج بأى عملة بخ ف الجنية المصرأ.

ساعة على األقل وكذا تذكرة سفر مؤكده  24به التأشيرة قبل موعد السفر بــو. تسليم جوار السفر للمعتمر و 

برنامج الرحلة النهاحق المعتمد من الشففركة ويتم تسففليمه لكل ذهاب وعوده ، على أن يررت به صففورة من 

معتمر والحصففوع على ما يفيد االسففت م ، مع تحديد المسففارة بين السففكن والحرم رق كل من مكة المكرمة 

 .والمدينة المنورة

 . ن لدى ورارة السياحة رقطاصة إال من خ ع الوك ء المعتمدير. عدم التعامل مع شركات الطيران الخ

ال يسفففمح للشفففركة بالغاء التأشفففيرة بعد صفففدورها إال بعد مراجعة ا دارة العامة للسفففياحة الدينية بورارة ح. 

السففففففياحة وذلب بخطاب موقع من الممثل القانونق للشففففففركة ، ورى حالة فلغ المعتمر إلغاء التأشففففففيرة 

ذا لما هو مدون بايصففاع شففروف ا لغاء وك به الصففادرة لصففالحة رأن ذلب يخضففع للعقد الموحد والمدرج

 .ن ضوابط ا لغاء على ظهر ا يصاعسداد الرسوم رق حالة تدوي

شففففففهر  إلىالرح ت من  أأسفففففففر  تأجيل مع حظربها الورارة  ةمواعيد السفففففففر المخطرااللت ام بيتم ف. 

 .األسبابسبغ من  ألأرمضان 

بين الشففركة السففياحية التق لديها وكيل سففعودأ وأأ شففركة سففياحية أخرى ليسفف  لها وكالة  يجور التضففامن .2

ومعتمدة من رررة  سففففففعودية ، على أن تكون هنا  عقود محررة بين الطررين تحدد الت امات كل فرف

ن وتكو،تكون المسففلولية تضففامنية بين الطررين حاع  بوت أأ مخالفة للضففوابط  ورى هذه الحالة الشففركات 

 به الورارة . ةالشركة صاحبة التأشيرة هق المسلولة عن تنفيذ كارة بنود البرنامج المخطر

 تأشففيرة ألف 500المسففتهدف تنفيذها بعدد  التأشففيراتعدد   جمالق األقصففىتقرر هذا الموسففم تحديد الحد  .3

 ) وعدد% من بداية الموسففم وحتى نهاية شففهر شففعبان ،  80بنسففبة (  تأشففيرة ألف 400)           عدد  منها

منفذة من حصة الرير شيرات أ% خ ع شهر رمضان ولن يسمح بترحيل الت 20نسبة (  تأشيرة ألف 100

 . شهر رمضان إلىكل شركة 

 رمضان . 5قبل شهر رمضان هو  أخر موعد لعودة المعتمرين من حصة ما 
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  من حصة شهر رمضان هو الخامل عشر من شواع .أخر موعد لعودة المعتمرين 

 لبرامج المنفذة رى شهر رمضان .ا ويستثنى من ذلب ايوم 15ت يد مدة البرنامج عن  الأ 

 

  رق إفار الحرص على إعطاء األولوية لجموع الموافنين الذين لم يسبت لهم أداء العمرة من قبل وذلب رق
ذا الموسم رأنة رئ حالة وجود سابقة عمرة خ ع الث ث ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خ ع ه

لاير سعودأ يتم إيداعه بواسطة الموافن رق حساب ينشأ  2000سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادع 
من هذا المبلغ حاع تكرار العمرة رق ذات  %50لهذا الغرض بالبنب المرك أ المصرأ وتضاف نسبة 

 -الموسم ويستثنى ما يلق:

ً .أ ًالعملياتًأسر ًوالمواطنينًجراء ًالمدنية ًوالشرطة ًالقواتًالمسلحة ًمنًضباطًوأفراد ًـ ًالثانية ًالدرجة ًحتى ًـ ًوالمصابين الشهداء

 اإلرهابيةًوذلكًبالتنسيقًمعًالجهاتًالمعنيةً.

 

 عامً.12ًالمحارمًواألطفالًاقلًمنً .ب

 

 أصحابًالشركاتًالسياحيةًوالمشرفينًالمسجلينًبالوزارة.  .ج

 

 ورقا  للتقسيم سالف الذكر يتم تشديد العقوبة فبقا  ل ححة  التأشيراتحالة مخالفة المواعيد المحددة لتنفيذ  رق
 . الترخيص إلغاء إلىتصل  والتقتتضمن نوع المخالفة والعقوبة المقررة لها  التق الج اءات

لجان الورارة بهذا الشرف  يتم إخطار )  م الشركة بالتسكين المحدد بالبرنامج ورى حالة إخ ع الوكيل السعودأ لتت .4
سعودية ( من خ ع  للبعثة أو على أرقام الواتل آب  الرسمق االلكترونقأو من خ ع البريد المشرف باألراضق ال

) ورى حالة  ساعة من تاريخ الوصوع 48وكذا إخطار ورارة الحج السعودأ بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 
، وأن يكون ُمفعل األقلعلى المسففتوأ  نفل مسففتوأ السففكن األوع أو رق أعلى منيكون السففكن الجديد الضففرورة 

 هق المنفذة تكون الشففففركة المسففففتوى رقالسففففكن أقل  ران كان لهذا العامعلى موقع الورارة لخدمات الحج والعمرة 
 . ( عن ذلب المسلولة

بتنفيذ البرنامج المتفت علية  التأشيرةصاحبة الشركة يل م  التأشيرةقيام المعتمر باست م جوار السفر بعد استخراج  .5
 .أخرىأأ اعتبارات  إلى دون النظر

 -تي:ألباًالتأشيرةتلتزمًالشركةًصاحبةً .6
  ساعة على  24قبل موعد السفر بـ وعودة  امؤكدة ذهابالحج  ال ةكروتذتسليم جوار السفر للمعتمر و به التأشيرة

 .األقل 
  سففففكن والحرم رق كل من مكة المسففففارة بين ال محدد ريهصففففورة من برنامج الرحلة النهاحق المعتمد من الشففففركة

 والمدينة المنورة المكرمة
 لبرنامج سعر االقيمة المالية لتقديم ما يفيد تسليم المعتمر إيصاع ب. 
  ا لغاءات  شروفوالمدرج بة العقد المبرم بينها وبين المعتمر والمسلم للمعتمر تقديم ما يفيد تسليم. 
  ساعات 6المعتمرين إلى موانق السفر قبل ميعاد الرحلة المحددة مسبقا بأكثر من الدرع بعدم. 
 بخط شففريطة أن تكون البرامج  تكرار اسففم المشففرف رق أكثر من رحلة عمرة متداخلة رق تواريخ السفففرب يسففمح

 .معتمر 135 وبما ال يجاور بكل من مكة والمدينة المنطقة  بذاتواحد وأن يكون السكن سير 
  ( أيام وال ت يد عن ) 5 عن ) تقلال  يل م ررع مستندات الرحلة على موقع الحج والعمرة قبل تاريخ السفر بمدة 

 .الظروف تقتضيه المختصة تعديل المدة حسغ ما ولإلدارة ( يوم قبل التاريخ المحدد للسفر 15
  الخاص بادخاع بيانات  بويغوسففففيلة اتصففففاع خاص بالمعتمر المتعاقد مع الشففففركة رق التتلت م الشففففركة بادراج

 المعتمرين .
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ركات السففياحية بوضففع خاتم رق الصفففحة المقابلة للتأشففيرة وأن يراعى ريها كتابة أسففم الشففركة السففياحية تلت م الشفف .7
 -التالق: النموذج كتابة ورقا أدراجهابقية البيانات ريمكن  أما، أسم المؤسسة السعودية فباعة وليل كتابة والمصرية 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

الن   إصففففففدارة بناء على فلبه بعد الرحل إلغاءالطيران حاع  ةكرالسففففففكن وررامة تذيتحمل المعتمر قيمة 
ربط اسفففففم المعتمر بالسفففففكن  ونظرا  لقيام المملكة العربية السفففففعودية بتنفيذ ح م الخدمات لرح ت العمرة 

ويدرج ذلب بالعقد المحرر مع كشففففففرف لصفففففففدور ن   الخدمات وباقق الخاص به بكل من مكة والمدينة
 . المعتمر

 

سياحية المنفذة لبرامج اقل من  .8  45بما ال يتجاور عدد معتمر بمراجعة ملفات أخرى  15يسمح للشركات ال

الوكيل السفففعودأ  يتولىوبمرارقة مشفففرف لها حتى ميناء السففففر  نهاء ا جراءات ، مع االكتفاء ،  معتمر

لة عن تنفيذ على أن تقدم الشففففركة تعهد يتضففففمن مسففففلوليتها الكام وتنفيذ برنامج الرحلة اسففففتقباع وتسففففكين

 . برنامج تلب المجموعة

يام الغررة  .9 مل الوراة والع ج وإخ ء الحاالت بق ية للمعتمرين على أن تشفففففف ية الطب تطبيت منظومة الرعا

 . وعودتها إلى مصر المرضية

لرح ت الطارحة لمواجهة الحاالت مة األتوبيسففففففات االحتيافية وضففففففرورة قيام الغررة باعادة تطبيت منظ .10

 العمرة البرأ.

تنفيذ ما يصدر ضدها من ج اءات حاع  بوت مخالفة للبرامج المنفذة الشركات المنفذة لبرامج العمرة  على .11

لتوريت  ( يوم15تمنح الشفففففركة مهله قدرها ) أن ويجور صفففففدور القرارتاريخ  من خ ع الموسفففففم اعتبارا

الت امات تجاه  أأتتحمل الشففركة مسففلولياتها كاملة عن  أوضففاعها حرصففا على صففالح المعتمرين على أن

 ر دون ادنق مسلولية على الورارة.الغي

 

 

 

 

 
 ) تكتب طباعة وليس كتابة (........................................................سم شركة السياحة :ا
 كتابة () تكتب طباعة وليس .................................................... سم المؤسسة السعودية :ا -
 ..............................................................................................سم المشرف :ا -
 .............................................................................................تاريخ السفر :  -
 ..........................................................................: .................. تاريخ العودة -
 .............................................................................................وسيلة السفر :  -
 ..................................اسم الشركة الناقلة : .................................................... -
 سكن مكة:.................. ويبعد عن الحرم    )      (  متر  نوع التسكين................................ -
 سكن المدينة :...............ويبعد عن الحرم  )      (  متر  نوع التسكين................................... -
 ج: .............................................................................................سعر البرنام -

 30في حالة وجود شكوى يتم إخطار بعثة الوزارة باألراضي السعودية فوراً ووزارة السياحة بمصر في خالل 
 د .يـوم من تاريخ العودة للبالد وال يقبل تقديم شكاوى بعد هذا الميعا
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دينية عند بدء العمل ينص يررت إقرار وتعهد ينسخ على مطبوعات الشركة ويسلم لإلدارة العامة للسياحة ال .12

 -:ريه على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعاملًمعًبًالمفوضررينيلزمًتقديمًالشررركةًببلبًمحددًبأًأسررماءًالعاملينًلديهاًوالمقيدينًبسررجزتًالوزارةً .13

ًاألعمالجميعًًفيوالسرررروي ًًاإلسررررنندريةًمحافظتيالعامةًللسررررياحةًالدينيةًوارعًالعملياتًبنلًمنًًاإلدارة

طوالًالموسمًعلىًأنًينونًًالمنوطةًبملفاتًالعمرةًوتسليمًوتسلمًجوازاتًالسفرًالخاصةًبمعتمريًالشركةً

البنكًمعًتحملًالشركةًًوقيعأًمنًالشهرًالعقاريًأوموقعًمنًالممثلًالقانونيًللشركةًومصدقًعلىًتالبلبً

 .كاملًالمسئوليةًعنًتصرفاتًالمفوضينً

 ًومنهاًالسلباتًالسعوديةًوالمنشوراتًالدوريةًالصادرةًمنًاللتزامًبالضوابطًًوالشتراطات:- 

 . تورير تذاكر السفر ذهابا وايابا للمعتمرين 

 عدم تخلف المعتمرين عن مواعيد عودتهم المسجلة بالنظام ضمن ح مة الخدمات . 

 . ابرام عقود نظامية بينه وبين المعتمرين رى بلده من خ ع النظام االلكترونى 

 . ادخاع بيانات رحلة القدوم ورحلة المغادرة لكل معتمر 

 . فباعة ملصت برنامج المعتمر على جوار سفر المعتمر 

  المعتمر .فباعة البطاقة التعريفية لكل معتمر او اسورة المعصم ) باركود ( تشمل بيانات 

 

 ً:ً)ًفيماًيخصًالمؤسسةًالسعوديةًً)ًالوكيلًالسعودي-ً

 سكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والتى يتم اعتمادها رى النظام االلى المساكن التق تخصص  -

 . للعمرة يجغ ان تكون مصنفة من الهيلة العامة للسياحة واال ار وحاصلة على تصريح من الدراع المدنى

 . السعودأيتم اعتمادها رى النظام يجغ ان تكون مرخصة من ورارة النقل تنقل المعتمرين النقل التى  لوساح -

فبقا  ـ ىــا يلــم مراعاهل رى برامج المعتمرين مع السكن الفعلى للمعتمر مع ــيجغ تطابت السكن المسج -

 -:السلطات السعودية           لتعليمات 

 ،،، وتعهــدإقــــرار    
القرار الوزاري رقم السياحية بأنني قد اطلعت على .........../  ركةشلمثل القانوني الم..... /أقــر أنا 

 2018 / هـ 1440عمرة  المكملة والمفسرة لهذا القرار وذلك عن طوكافة الضواب 2014لسنة  73
أتعهد و الوزارة لخدمات الحج والعمرةوقع وعلى جميع اإلجراءات والتعليمات الواردة على م  م2019/

وقع تعهد بصحة كافة المستندات المدرجة والمرفوعة من الشركة على مبالعمل على أساسها ، وكذا 
 وكذا بيانات البرنامج المدرجة بجوازات سفر المعتمرين عن كل رحلة. الوزارة لخدمات الحج والعمرة

الضوابط أكون مسئوال مسئولية قانونية تامة والتزم بتنفيذ حالة إخالل الشركة بأي بند من بنود هذه وفى  
 جميع اإلجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة تجاه الشركة في هذا الشأن .

 وهذا إقرار وتعهد من الشركة بذلك ،،،
 -: المقر بما فيه

 االسـم  : .....................         
 .....................: لتوقيع ا         

 .....الصفـة : ................                                                                                
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للعمرة امكانية تعديل السكن رى برنامج المعتمر حتى مرحلة ما قبل الوصوع شريطة ان يتيح النظام االلى  -

او التصنيف  ةيكون السكن البديل ضمن المساكن المرخصة والمسجلة بالنظام لشركة العمرة ، ولها نفل مرتب

 ) وذلب دون االخ ع بضرورة اخطار اللجنة المتواجدة بهذا التعديل ( .على رق المستوى ا

الشركات السياحية يجغ ان تشمل كل ح مة خدمات على رمن قدوم المعتمر ورمن مغادرته ، مع التعميم على  -

 بضرورة قدوم المعتمر رى الوق  المحدد ضمن ح مة الخدمات .

باستخدام النظام االلى العتماد  على الشركات التعميميل م لتحقيت م يد من الضبط رى ح مة الخدمات ،  -

 .ح مات الخدمات 

 . فىًجميعًالحوالًيجبًانًينونًالسننًمتفقًمعًضوابطًوزارةًالسياحة:ًملحوظةًهامة

 

ً:ًينبالمشرف:ًًضوابطًخاصةًًثانيا

أن تكون الحالة البدنية والورارة بسفففففج ت  مقيدا   للمعتمرين أن يكون منالمشفففففرف المرارت  رقيشفففففترف  .1

 له تسمح بمباشرة أعمالة المنوف بها على الوجه المطلوب .والصحية 

ـلكلعدد المعتمرين الحد األقصى  .2 ـمشل ـ ـه رفـ المعتمرين أن يلت م بمرارقة وعلى رقط ( معتمر 135) وـ

  المنطقةشريطه التواجد بنفل  فواع مدة الرحلة

والمدينة المنورة  المكرمةلدى لجان الورارة بمكة عن وصففففففوع المجموعة  با خطار يلت م المشففففففرف .3

يلت م  اكم تاريخ الوصففوع من سففاعة48خ ع  حتى نهاية البرنامج الخاص بهالمفعل جواع الرقم تسففجيل و

، من نصففف شففعبان وحتى نهاية رمضففان  ا  بتسففليم جوارات سفففر السففاحقين بمقر البعثة بمكة المكرمة بدء

ريكون بالحضففففور بمقر  الوراةعن حاالت  ا خطار، عدا من وسففففاحل االتصففففاع المختلفة  بأأويكون ذلب 

 . ا جراءات  نهاء البعثة

بكل من مكة  وا خطار الفورأ للبعثةيلت م المشففففففرف بمتابعة المرضففففففق وإنهاء إجراءات حاالت الفقد  .4

 أرقففامأو على  االلكترونقمن خ ع تقففديم خطففاب للبعثففة أو من خ ع البريففد  المكرمففة والمففدينففة المنورة

إخطار الوكيل السففعودأ ورررة و ا خطاريل م حضففور المشففرف لتقديم  حاالت الوراة رق أما الواتل آب

مع إل امه بتورير وسففففففيلة العودة للحاالت المرضففففففية المحتج ة  شففففففركات ووكاالت السفففففففر والسففففففياحة

 .السعودأبالتنسيت مع الوكيل حاع بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج بالمستشفيات 

وعدم المعتمرين  ورعاية لراحة األكملعلى الوجه  هعتمرين والقيام بمهامالمشرف بحسن معامله المم يلت  .5

 .الرحلة تح  أأ مسمى  أ ناءتحصيل أأ مبالغ مالية من المعتمرين 

 

 

 

 



 

 
 جمهورية مصر العربية 

 وزارة السياحة 
 اللجنة العليا للعمرة والحج   

6 
 

 

 

:ًضوابطًخاصةًبالسننًبنلًمنًمنةًالمنرمةًوالمدينةًالمنورةًوًأعمالًلجانًبعثةًالوزارة ًا ًثالثا

 

 يكون السكن المحدد بالبرنامج يتفت مع ضوابط الورارة ومفعل من قبل السلطات السعوديةضرورة ان  .1

 .ويتم االلت ام بالتصنيف السعودى للفنادق المرخصة من قبل هيلة السياحة واال ار السعودية

على أن يتم تحديد (  متر 3000) ق البُعد عن الحرم عن المكرمة ر أال ت يد المسارة المصرح بها للسكن بمكة .2

تورير شاتل  يشترفمتر 1250رى حالة ريادة المسارة عن و Google earthبرنامج المسارة بواسطة              

 يل م الشركة والفندق بهذا االلت امتعهد  شريطة تقديمالحرم  والى لنقل المعتمرين منأو جولف كار باص 

على أن يكون العقد  نقل الرسميةالشركات ى ورى حاع عدم امت   الفندق لباصات خاصة يتم التعاقد مع أحد

لترخيص فبقا  وبمنطقة خدمات  تكون رنادق على شوارع رحيسية أنومو ت من النقابة العامة للسيارات،

  .ها للسكن واعتماد ان الورارةلجمعاينة  شريطة واال ار السعودية تصنيف هيلة السياحةو

بحد شهر رمضان رقط ليكون رترة ويستثنى من ذلب  اال ي يد التسكين بالغررة عن اربعة ارراد بحد أقصى .3

 .التساع للمستوأ االقتصادأ والبرأبالغرف ذات اارراد  6اقصى 

 (.ًً www.Hajj.gov.eg)ًلن يتم السماح إال بالسكن المتاح على موقع الورارة لخدمات الحج والعمرة .4

شارع  ـقربان الطالع والنارع  ـوالى عيسمح السكن بالفنادق الواقعة بالمنافت ) ال ةوبالنسبة للمدينة المنور .5

 متر من الحرم النبوى الشريف . 800شارع الملب عبد الع ي  ( وبما الي يد عن مسارة  ـالملب رهد 

 ًيشترطًألًتزيدًاألعدادًالتيًسيتمًتسنينهاًبمجموعًالغرعًعلىًالباقةًالمحددةًومعًمراعاةًأنًتنونًالغرعًواألجنحةًمزودةًبحماماتًخاصةًبهاًتخدمًهذاًالعددًفقط

 .بالترخيصًالخاصًبالفندقً

ً

اً  ::ًضوابطًخاصةًبالوكيلًالمزحيًالسياحيًرابعا

ر ـودة لتنظيم عمليات السفـفر والعـوانق السـمندوب مقيم تابع له بمالوكيل الم حق السياحق بتعيين يلت م  .1

 .موسم العمرة  ذروةوق   بالموانئمناسبة للتواصل مع لجان الورارة  اتصاعوتورير وسيلة ودة ـوالع

الموضح بها اسم الراكغ وتاريخ السفر والعودة والقيمة ذكرة الصادرة من الوكيل الم حق بالترقط  يعتد .2

قــــع الورارة لخدمات الخاصة بالحج  المرك أ من خ ع مو اآلليةوميناء السفر والعودة  مع االلت ام بتنفيذ 

 .الحج والعمرة 

المعتمرين ذهاب الكاملة خ ع تسفير ضمن  تحمله المسلولية القانونية الوكيل الم حق بتقديم تعهد يتيلت م  .3

ساعات عن  6وعودة والت امه التام عن  تسكين المعتمرين بفنادق رق حاع تأخر إبحار العبارة ألكثر من 

ساعة على  24الموعد المحدد لها ،ونقل المعتمرين بالطاحرة رق حاع استمرار تأخر إبحار العبارة ألكثر من 

 .مالية أعباء ألأدون تحمل المعتمر ،  ارة السياحة بصورة من هذا التعهدأن يتم إخطار ور

 

 

اً  ::ًالتزاماتًخاصةًبشركاتًالبيرانًالخاصةًًخامسا

 
يطبت ذلب رق  وايضا   ضرورة ربط خطاب الطيران بالبرامج الفعلق ويكون لكل برنامج خطاب منفصل .1

 . البرأ والبواخر
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تتعامل معها على ا جراءات المتبعة عالميا  بالنسبة للنقل الجوى  التقالشركة بابرام تعاقد مع الشركات تلت م  .2
المواعيد المحددة لها وكذا ا جراءات  الطاحرة رق ا جراءات واجبه ا تباع رق حاع تأخر إق ع من حيث

 ...الخ .الخاصة بالغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقاحغ السفر.
أو تأجيل أو تقديم إقرار وتعهد يتضمن المسلولية القانونية أمام الورارة رق حالة حدوث أأ إخ ع أو تأخير  .3

حالة تجاور ها قيمة تحمل الشركة كارة النفقات المترتبة على عملية ا خ ع رق تو إلغاء لرح ت الشركة،
 الضمان.خطاب 

التاكيد على أن ررع خطاب الطيران يعتبر بمثابة مخالصة نهاحية بأن قيمة التذكرة تم سدادها بالكامل وان  .4
شركة الطيران ملت مة تماما  بتسفير المعتمر ، كما أنة رى حالة تعديل موعد السفر يتم ررع خطاب الطيران 

 .بالمواعيد الجديدة 

 

اً  السعوديةًالوكيلةً:ًضوابطًخاصةًبالتعاقدًمعًالمؤسساتسادسا

على كارة الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة اتخاذ كارة ا جراءات ال رمة التق تضمن الحفاظ على  .1

حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودأ باعتبار إنها ع قة تعاقدية تجارية وذلب من منطلت الحرص 

ثب  رق حقه مخالفة بعدم التعامل مع أأ وكيل سعودأ يتلت م ووحقوق المعتمرين على الشركات السياحية 

 .العمرة السابقة       المتفت عليها رق تنفيذ البرامج 

إل ام شركات السياحة المتعاقدة مع الوكاالت السعودية بقيام األخيرة بمأل استمارة التعريف الخاصة به  .2

أرقام ة والتق تتضمن كارة بياناته من روالموضح بنودها تفصي   على موقع الورارة لخدمات الحج والعم

االستمارة ة الناقلة التق يمتلكها إن وجدت ، ويعتبر استيفاء التليفونات والمكاتغ التابعة له ، وكذا حجم الطاق

 .بل البدء رق تنفيذ رح ت العمرةمن احد المستندات الهامة ق

شركة السياحة المصرية رى مخالفة ضوابط سيتم حظر التعامل مع الوكيل السعودأ الذأ يثب  اشتراكه مع  .3

ت امات بما يضمن حقوق المعتمرين هذا أو التقصير رق الواجبات واالل المعتمد من ورارة السياحة  السكن

 بخ ف ما يتم توقيعة من ج اءات على الشركات المصرية.
 

 الحجًوالعمرةضوابطًخاصةًباإلجراءاتًالتنفيذيةًبالتعاملًمعًموقعًالوزارةًلخدماتً:ًسابعا

اًلدارةًالعامةًللسياحةًالدينيةًالتعاملًمعًابتلتزمًالشركاتًالمنفذةًلبرامجًالعمرةً -  -:لزليةًالتاليةًوفقا

  ملف العمرة الموضح به كارة بيانات البرنامج من حيث السكن بمكة المكرمة  باستيفاء بياناتتقوم الشركة

والمدينة المنورة والطيران وبيانات المعتمرين من حيث االسم والرقم القومق ورقم الجوار والعنوان 

 الخ....

  على موقع خدمات الحج والعمرة ررع المستندات الخاصة بالبرنانج. 

  تتولى االدارة العامة للسياحة الدينية مراجعة البيانات المدخلة على الموقع والمستندات المرروعة من

 .ومطابقها الشركة 
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  ارة بمحارظتى االسكندرية لغررة عمليات الور التوجيه إلكترونيا  يتم والمطابقة راجعة تمام المإبعد

للمراجعة وذلب  (كشف االمن العاموسيلة السفر ووخطاب لقنصلية خطاب ابالمستندات التالية )والسويل 

 قبل تسليم شنطة الجوارات للقنصلية .من مندوب الشركة  لهاوالمطابقة على اصوع الجوارات المقدمة 

 قبل ميعاد السفر  لغررة العمليات بواسطة مندوبها السابت االخطار به تلت م الشركات بتسليم الجوارات

 . االقلعلى         بخمسة ايام 

 -وفىًجميعًاألحوالًيتمًمراعاةًاألتي:

  مع مراعاة وجود صفحتين خاليتين على األقل. عاممنفرد وصالح لمدة  جوار سفريجغ تقديم 

 عام 45ون محرم لمن يقل عمرها عن رير مصرح بسفر السيدات بد. 

  وعلى مسلولية  ضد الحمى الشوكيةالخاصة بالمعتمرين الشهادات الصحية المطلوبة و تقديمضرورة

 .الشركة

 مجموعة ( جوارات رى 10ووضع كل عدد )،  ترتيغ جوارات السفر مفتوحة على صفحتين خاليتين يجغ

الشركة السياحية على كل جوار سفر ويدرج ملصت ويوضع ، ويتم ترتيبهم حسغ ترتيغ الباركود، واحدة 

مراعاة أن تكون كل وسيلة سفرعلى مع ، به أسم المعتمر ورقمه بكشف ورارة الحج السعودأ بخط واضح 

 .حدة

 كيلو  5مسح ضوحق لصورة المعتمر على ا سكانر على أن ال ي يد حجم الصورة عن "  يجغ عمل "

 باي  " .

  مدة ص حية التأشيرة للسفر تخضع لتعليمات القنصلية السعودية ومدة ا قامة المسموح بها هق مدة

 ذلب .االلت ام التام ببرنامج الرحلة المتفت عليه بين الشركة والمعتمر وعلى الشركات السياحية 

 ين .يراعق إرراق تذاكر سفر مؤكدة الحج  ذهابا وعودة بجوارات سفر الفنانين وا ع مي 

  تلت م الشركات السياحية بادخاع ملفات العمرة وكذا ررع المستندات على الموقع ا لكترونق للورارة

 (.www.Hajj.gov.eg)الخاص بخدمات الحج والعمرة 

  ورقا للبيانات المدرجة بالموقع الدينية بعمل المراجعة النهاحية تختص ا دارة العامة للسياحة. 

  وتحميلها على الموقع تكون على مسلولية الشركة منفذة يتم إدخالها  التقجميع البيانات والمستندات صحة

البرنامج وصاحبة التأشيرة ورى حالة عدم صحتها يتم  اتخاذ ا جراءات القانونية ال رمة رى هذا الشأن 

 قبل الشركة . 

 بالمعتمرين.القومق لكل معتمر عند إدخاع بيانات الجوارات الخاصة  الرقم إدخاع يل م 

 يراعق كتابة رقم الجوار كما هو موجود بجوار السفر و رق حالة جوارات السفر الجديدة البد من إدخاع 

 .( 0123654 يكتغ كما هو و ال يكتغ   A0123654) جورا سفر        الرقم كامل مثاع

  كلمة المرور ( لكل شركة للمرة  ـتقوم إدارة الموقع بانشاء حساب للدخوع على الموقع) أسم المستخدم

 سوف تتعرضاألولى رقط ورى حالة قيام الشركة بالتصرف رق حساب الدخوع رق رير تعام ت الشركة 

 القانونية.الشركة للمساءلة 
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اً ًيالبرالعمرةًالضوابطًالخاصةًبرحزتً:ثامنا

ً-:ًشروطًالسياراتً:ًأ

مع ضرورة التاكد من س مة المركبة من  2010عام عن ال يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة ا .1

 الناحية السياحية والفنية بالتنسيت مع االدارة العامة للمرور.

 جمار  إال بعد موارقة 126يحظر على الشركات التقدم إلى مصلحة الجمار  للحصوع على استمارة  .2

 0الورارة 

 حتى عودتها لألراضق المصرية .  ساريةرخصة السيارة  .3

، وم ودة بجهار التتبع ) speed limiter جهار محدد السرعات بالسيارات المساررة م ودة  أن تكون .4

G.P.S   ). 

 لخدمة كبار السن وذوى االحتياجات الخاصة.كرسق متحر   2توارر عدد  .5

 اب  لكل سيارة فواع مدة الرحلة مفعل و) تجواع ( هاتف يتم مواراة رررة عمليات الحج والعمرة برقم أن  .6

. 

ًالسائقين::ًشروطًب

 مسج  بسج ت الساحقين بورارة السياحة واال يتجاور الكشف الطبق له عن عام  يشترف أن يكون الساحت

 وان يكون حاص  على الدورات التدريبية العملية والنظريةوموارقة الشركة التابع لها على سفره .

 الشففففففركة بااللت ام بوجود بطاقة تحر  السففففففيارة المعتمدة من الورارة فواع مدة الرحلة  مكانية  تتعهد

 ( . 126المراجعة من جانغ اللجان الخاصة بالمتابعة ) الج ء السفلى من نموذج استخراج استمارة 

  الرحلة.أن تكون رخصة الساحت صالحة مدة ال تقل عن أسبوع من تاريخ عودة 

 المعتمرين وتكون لت م سففففاحقق رح ت البر بعدم تحصففففيل أأ إتاوات أو إكراميات تح  أأ مسففففمق من ي

 المسلوليه  تضامنية مع الشركة .

  تسليم جوارات سفرهم إلى بعثة الورارة بمكة المكرمة بالتنسيت مع مشرف المجموعة ورقا  بيلت م الساحقين

 المحددةللمواعيد 

  أعماع من شأنها تأخير وصوع الرحلة رى الميعاد المحدد لها دون سبغ . أأيلت م الساحت بعدم ارتكاب 

ً

ً-عـامة:روطًشً:جً

  ل شتعاع.أو أأ مواد بترولية قابلة  باألوتوبيسات،أال يتم وضع أنابيغ البوتاجار 

 متعة والشنط بالممر بين الكراسق وكذا عدم تحميلها روق سطح األتوبيل .عدم وضع األ 

  وعدد    ة مقاعد للمنى  لألتوبيلااللت ام بالمقاعد الخالية بالسيارة وعددها خمسة مقاعد رى الكنبة الخلفية

 باص .

  االلت ام بتورير ساحت احتيافق بكل سيارة على حده. 

  رترات الراحة ( ) ر الدولية يلمدة القيادة فبقا  للمعايالمحدده بالحد االقصق  االلت ام بالتوقيتات ال منية. 

ً-:126ًلتيًتقدمًللحصولًعلىًاستمارةً:ًالمستنداتًاًدً
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 الشركة مع اسم الشركة المنفذة للرحلة وتاريخ السفر والعودة مررت به أصل العقد المبرم  تقديم فلغ محدد به

 .أسماء الساحقينو      الناقلة 

  كارنيه الغررة با ضارة الى صورة تقديم تفويض من الشركة باسم المندوب  نهاء إجراءات ملف العمرة

 . الخاص به

   صورة  به رقم السيارة ورقم الشاسية ورقم المحر  وسعة السيارة مع إرراق خطاب ببيانات السيارة موضحا

بحيث ال تقل ص حيتها عن أسبوع من والساحقين  صورة من رخصة السيارة و من القرار الورارأ للسيارة

 تاريخ عودة الرحلة.

  جمار  لسفر السيارات والساحقين  126بعد تقديم المستندات السابقة يتم إصدار نموذج استخراج استمارة

جمار  على الموقع  126ورى ذات الوق  سيتم ظهور كارة بيانات االستمارة ،ورقا للضوابط المعموع بها 

 لخدمات الحج والعمرة .الخاص 

ًاللتزامبضرورةًنافةًالشركاتًالسياحيةًالمنظمةًلرحزتًالعمرةًلًاللجنةًالعلياًللعمرةًوالحجهذاًوتهيبً

المنظمًلعملًالشركاتًًعرضًالشركةًللوقوعًتحتًطائلةًالقانونتتًحتىًلًذكرهاالضوابطًالسابقًبنودًبنافةً

ً 38ًًالسياحية 77ًًلسنة ًولئحتأ ًًالتنفيذيةوتعديزتأ ًالوزارية ًالجزاءاتًوالقرارات ًولئحة ًالصلأ ذات

لهًا للعمرةًويحقًً،2011ًلسنأ324ًًلقرارًالوزاريًواالمتضمنةًنوعًالمخالفةًوالجزاءًالمحدًد للجنةًالعليًا

،ًدرءاًاخزلًتنفيذًموسمًالعمرةًلمواجهةًأىًمستجداتًتبرأًًضوابطًتنميليةأيةًأوًإضافةًًاستحداثوالحجً

ً.مصالحًالمعتمرينًعلىًًااًحفاظًقدًتحدثًأثناءًالعملسلبياتًةًألي

ً

ً

ًالتوفيـقً،،،ولىًهللاًوهــذاً
 


